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Обсъдени бяха предложения на КСБ за промени в основните
за бранша закони – ЗКС, ЗУТ и ЗОП
Ренета Николова
Домакин на срещата, която се състоя в
Министерския съвет, бе вицепремиерът Томислав Дончев. От страна на КСБ участваха
инж. Илиян Терзиев - председател на Управителния съвет (УС), Владимир Житенски
-зам.-председател на УС, членовете на УС
инж. Благой Козарев и инж. Любомир Качамаков, който е и председател на ОП на КСБ
– София, изп. директор инж. Мирослав Мазнев, председателят на Контролния съвет
Валентин Николов, почетният председател
на Камарата инж. Светослав Глосов и гл. редактор на в. „Строител” и ПР на КСБ Ренета
Николова.
Председателят на УС на КСБ инж. Терзиев благодари на вицепремиера Томислав

Дончев за срещата и посочи, че експертите
на Камарата са подготвили предложения за
промени в основните нормативни актове,
касаещи строително-инвестиционния процес - ЗКС, ЗУТ и ЗОП. Изп. директор на КСБ
инж. Мазнев представи конкретните текстове. От КСБ предлагат разработване на
методология от АОП, съгласувано с ресорните министерства, за определяне на прогнозната стойност по проектите в съответствие с пазарната стойност на сходни
изпълнени обществени поръчки за строителство. Във връзка с обжалванията, при които
изпълнението се забавя понякога с повече от
една година, от КСБ считат, че в договорите по ЗОП трябва да се предвиждат клаузи,
допускащи индексиране на стойността им
съобразно официалния индекс на инфлацията,

както и заради повишаването на цените на
основни суровини, горива, ел. енергия и др.
Сред другите предложения, важни за
бранша, е обжалването на процедурата за
избор на изпълнител по ЗОП да не спира реализирането на строежа, като при евентуално решение на КЗК в полза на обжалващия
възложителят да компенсира ответника за
пропуснатите ползи с процент от стойността по договора. Според експертите
на Камарата е нужен контрол от АОП на
критериите за доказване на технически и
професионални правоспособности на кандидатите, като не трябва да се допуска стартиране на процедура с ограничаващи и насочващи условия към конкретен изпълнител.
` стр. 8

Камарата
е моят втори дом,
НКСВ е третото ми
` стр. 6-7
дете
БСФЛ

Седмият сезон
на БСФЛ вече е в
историята с нов
шампион – отбора на
„Марибор – Строй“
` стр. 16-17
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Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
По предложение на правителството президентът Румен Радев награди
проф. дтн инж. Цоло Вутов
с орден „Стара планина”
първа степен за изключителен принос и заслуги към
икономическото развитие
на страната и изграждане на съвременните индустриални отношения. Указът е обнародван в брой 53
от 5.07.2019 г. на Държа-

вен вестник.
Проф. Вутов, ръководител на група
„ Ге о т е х м и н ” ,
обединяваща
повече от 20
дружества,
получава отличието за икон о м и че с кат а
и социална отговорност на
компаниите и участието
си в реализирането на някои от най-успешните и
знакови проекти в минерално-суровинната индус-

трия, строит е л с т в о т о,
пътната инфраструктура
и опазването
н а о кол н а т а
среда в Бълг а р и я . То й
има принос за
удължаването
на жизнени я
цикъл на рудник „Елаците“
с над 25 г. и за цялостното ефективно и устойчиво управление на минния
комплекс „Елаците – Мед“,
за проектирането и стро-

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ
8 юли
Никола Василев, зам.-председател на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС за пета група строежи
11 юли
Инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра
12 юли
Инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на НКСВ
14 юли
Инж. Красимир Рашков, зам.-председател на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС за първа група строежи
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üÿüċāĂčôąĆüù

ПРЕДСТОИ ВИ ПРОЕКТ
В ГРАДСКА СРЕДА?

ителството на хвостохранилище „Бенковски-2“,
един от най-мащабните
проекти в минната промишленост на страната,
за изграждането на новия
терминал и писта на летище София, на метростанции, депа и големи
инфраструктурни проекти
като АМ „Струма“. Като
работодател проф. Вутов
насочва значителни средства за реинвестиране в
производството, разширяването на дейността към
перспективни бизнес направления и осигуряването
на социално-икономическо
и цялостно устойчиво
развитие на регионите, в
които осъществява бизнес дейност.
Сред мотивите за наградата е и приносът му
в научната дейност, и обществената му ангажира-

ност. Като дългогодишен
председател на Научнотехническия съюз по минно
дело, геология и металургия и член на ръководствата на ФНТС, Българската
търговско-промишлена
палата, Българската минно-геоложка камара, Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България, Националния
борд по туризъм и редица
международни организации той съдейства последователно през годините
за подобряване на бизнес
средата в България, защитата на частната инициатива и научното новаторство и увеличаването
на потенциала на тези
организации.
Проф. Вутов е удостояван многократно с
почетни звания и високи
награди.

ǰȏȉȖȘȐȚȍȏȈ
ȖȉȡȐȕșȒȐ
șȢȊȍȚȕȐȞȐȐ
ȒȔȍȚȖȊȍȡȍșȍ
ȗȘȖȊȍȌȈȚȕȈ
ȖȒȚȖȔȊȘȐ
Президентът Румен Радев насрочи със
свой указ изборите за
общински съветници
и кметове да се състоят на 27 октомври 2019 г. Указът на
държавния глава е на
основание чл. 98, т.1
от Конституцията на
Република България във
връзка с чл. 4, ал.1 от
Изборния кодекс.

ǴǸǸǩȏȈȗȖȟȊȈȌȍȉȈȚȐȊșȚȘȈȕȈȚȈȏȈ
ȕȖȊȐȧȔȖȌȍȓȏȈȘȈȏȊȐȚȐȍȕȈȘȍȋȐȖȕȐȚȍ
МРРБ започва серия от
стратегически консултации в страната във връзка
с изпълнение на политиката за регионално развитие и програмирането на
новата европейска оперативна програма за подкрепа на регионите в периода
2021 – 2027 г., съобщиха
от ведомството. Инициативата е съвместна с
Международната банка
за възстановяване и развитие в рамките на подписаното споразумение
за консултантски услуги с
МРРБ. Предвижда се срещите да се проведат на
национално, регионално и
местно ниво с участието
на всички заинтересовани страни – областни
управители, кметове на
общини, представители
на министерства, на държавни агенции, на неправителствени организации,
на бизнеса и др. Целта е
те да се запознаят с новия подход за изпълнение
на проекти в следващия
програмен период, както и
да дадат мнение за ефективно структуриране на
регионалните съвети за

развитие, които ще бъдат натоварени с нови
по-широки функции. „Ще
се наблегне и на важността от започване на партньорства и оформяне на
икономически обосновани
проекти, допринасящи за
развитието на територията“, информират още
от МРРБ.
По време на консултациите ще се състои
обсъждане на възможностите за по-голямо
участие на бизнеса, неправителствения сектор
и гражданското общество
в оформянето и реализирането на проекти в следващия период 2021 – 2027 г.
на ниво регион и възможностите за комбинирано
финансиране между една
или повече оперативни
програми. Ще се разясни
и изпълнението на интегрирани проекти, които
включват няколко компонента, всеки от които
може да бъде финансиран
от различна оперативна
програма, т.нар. интегриран подход на въздействие върху територията.
Формирането на проект-

ни идеи ще трябва да съответства на набор от
стратегически документи, от които основополагащ ще бъде регионалната
схема за пространствено
развитие. Ще бъдат коментирани и възможностите за разширени функции
на регионалните съвети
за развитие при избора на
проекти на принципа от
долу на горе.
Стратегическите консултации за общините от
Северозападния район за
планиране ще се проведат
на 15 юли в Ловеч. На 18
юли в София ще се състои
срещата за представителите на местните власти
от Югозападен район. На
22 юли в Бургас е предвидена консултаци ята
за общините от Югоизточния район. На 23 юли в
Областна администрация
– Разград, ще се проведе
срещата за Северен Централен район, а на 24 юли в
Търговище ще е консултацията за Североизточен
район. На 24 юли в Смолян
ще се срещнат заинтересованите страни от Южен
Централен район.
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367 служители от дружествата на ЧЕЗ България
са участвали в проекта
„Уча и се развивам в ЧЕЗ“
за повишаване на професионалните и ключовите компетентности на
заетите. Той е започнал
през март 2018 г. и е продължил 16 месеца и се е
осъществил по ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020“. Неговата
основна цел е била да се
повиши нивото на компетентност на служителите и да създаде условия за
устойчива заетост чрез
предоставяне на специализирани знания и умения,
което в крайна сметка
води до повишаване на
личностната мотивация
и удовлетворението на
служителите и подобрява
производителността и
конкурентоспособността
на компаниите.
Обученията са се про-

вели в София, Благоевград,
Плевен и Монтана. Уменията си по специалност „Заваряване” са подобрили 78
участници, по „Електроенергетика” – 17, по „Маркетингови проучвания” – 22.
Проведени са и курсове за
подобряване на дигиталните компетентности на
200 служители, а на чуждоезиковите умения – на 50.
„Нашата цел като работодател е да осигурим
подходяща среда и да дадем възможности за професионално и личностно
развитие. Вярваме, че
това е най-сигурният път
за постигане на страте-

гическите цели на дружествата в България“, заяви
Душан Рибан, главен оперативен директор на ЧЕЗ
България.
„Като един от най-големите работодатели в
страната се гордеем с
инвестицията в знанието, квалификацията и развитието на служителите
ни, затова ще продължим
инициативата и ще надграждаме знанията и уменията на хората си, следвайки програмите си за
учене през целия живот“,
допълни Евгения Накова,
директор „Човешки ресурси“, ЧЕЗ България ЕАД.
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ȉȓȖȒȈșȈȖȉȕȖȊȍȕȐȗȖ
ǭǹȏȕȈȟȐȐȖȚȋȖȊȖȘȕȖșȚ ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈ
ȐȗȘȍȌȊȐȌȐȔȖșȚ
ȍȕȍȘȋȐȑȕȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ
Премиерът участва в Срещата на върха на ПСЮИЕ
Министър-председателят Бойко Борисов:

Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева
„ЕС значи не само европейски фондове, не само
милиарди евро, не само
да ти построят инфраструктура – метро, пречиствателни станции,
магистрали, жп линии,
конкурентоспособност.
ЕС значи и отговорност,
и предвидимост“. Това
заяви пред медиите министър-председателят
Бойко Борисов в Босна и
Херцеговина по време на
Срещата на върха на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа
(ПСЮИЕ). На нея бе обсъдено засилването на свързаността в областта на
инфраструктурата, бизнеса, дигитализацията и
връзките между младите
хора, които са основните
приоритети на Председателството на Босна и
Херцеговина на ПСЮИЕ.
В рамките на форума в Сараево премиерът
Борисов проведе и редица двустранни срещи - с
президента на Турци я
Реджеп Ердоган, с председателстващия Председателството на Босна
и Херцеговина Милорад
Додик и с президента на

Република Северна Македония Стево Пендаровски.
По време на разговора си Бойко Борисов и
Реджеп Ердоган са дали
висока оценка на активизирането на политическия и икономическия
диалог между България и
Турция, като са подчертали доброто развитие
в областта на туризма,
енергетиката и транспорта през последните
години. Двамата лидери
са обсъдили и задълбочаването на двустранното
сътрудничество, и приноса на Турция за овладяване
на мигрантския поток по
българската граница.
В Сараево Бойко Борисов и Милорад Додик
са дискутирали процеса
на евроатлантическата
интеграция на Босна и
Херцеговина и ускоряването на икономическото

сътрудничество между
двете страни. „България
е инициатор и остава активен участник в Процеса
за сътрудничество в Югоизточна Европа и продължаваме да разглеждаме
инициативата като водеща политическа рамка за
партньорство в региона и
като основна платформа
за европейската интеграция на страните от
Западните Балкани“, е заявил Борисов.
Президентът Стево
Пендаровски е благодарил
на премиера Борисов при
срещата им за активната подкрепа, която България оказва на Република Северна Македония по
пътя към европейското
й бъдеще. Пендаровски
е подчертал, че на ниво
дипломация отношенията
между двете държави са
прекрасни.

1728 блока са обновени по Националната
програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради ( НПЕЕМЖС) до
28 юни 2019 г. Това пока з в а с п р ав ка н а М и нистерството на регионалното развитие и
благоустройството за
напредъка в изпълнението на НПЕЕМЖС.
От ведомството посочват, че обектите, за
които са сключени договори за целево финанс и ране с Бъ лг ар с кат а
банка за развитие (ББР),
са общо 2022. В процес
на изпълнение на строително-монтажни работи са 121 блока, а 46 са
на етап обследване. За
104 жилищни здания текат процедури за избор
на изпълнители на обновителни дейности, а за
други 7 – на техническо и
енергийно обследване. По
16 няма започнати дейности. С въведени мерки
за енергийна ефективност са всички сгради
със сключени договори по
програмата в Бургас, Благоевград, Пазарджик, Перник. В Бургас те са 205, в
Благоевград – 143, а в Пазарджик и Перник – по 41.
Сред другите общини,
в които също се изпълня-

ват мерки по НПЕЕМЖС,
с най-много приключени
обекти са Хасково – 87,
Стара Загора – 74, София
– 67, и Пловдив – 57. В Хасково блоковете с въведени мерки за енергийна
ефективност ще достигнат до 120. По една сграда се работи в момента,
за 12 са обявени обществени поръчки за избор на
изпълнители, а други 10
са на етап обследване.
В Стара Загора се работи по последното здание,
одобрено за участие в
програмата. Блоковете
в столицата, за които са

сключени договори за целево финансиране с ББР,
са 166. По 38 от тях се
изпълняват строителни
работи, а за 35 са обявени тръжни процедури за
избор на изпълнители.
В процес на реновиране са 8 многофамилни
жилищни сгради в Пловдив. Процедури за избор
на изпълнители на строителството текат за
още 5. За други две се
прави обследване. Блоковете, които са със сключени договори за целево
финансиране в общината,
са общо 73.
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ǴǸǸǩȗȘȍȌȓȈȋȈȉȓȐȏȖȒȔȗȓȈȚȍȕȐȘȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȐȗȢȚȐȡȈ
Това бе обсъдено на първото заседание на Обществения консултативен съвет за въвеждане на тол системата
Анна Радева
„МРРБ предложи на превозвачите обхватът на
платената републиканска
пътна мрежа да е близо
6000 км автомагистрали, първи клас и частично
втори клас пътища.“ Това
съобщи зам.-министърът
на регионалното развитие и благоустройството
Николай Нанков на пресконференция след първото
заседание на Обществения
консултативен съвет за
въвеждане на тол системата. Срещата се проведе
в МРРБ, като в нея участваха над 30 представители

на институции и експерти
от браншови организации
в транспортния и търговския сектор. Зам.-министър Нанков подчерта, че
вече има сближаване на по-

ǴǯȖȉȧȊȐȚȢȘȋȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖ
ȕȈǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȔȕȖȋȖȗȘȖȜȐȓȕȈ
ȌȍȚșȒȈȉȖȓȕȐȞȈ

зициите между отделните
страни и че на заседанието са обсъдени предложените промени в Закона за
пътищата, отлагането на
търговската експлоатация

на тол системата и готовността на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ) да
стартира техническото
изпитване след 16 август,
както и други теми.
Николай Нанков обяви,
че МРРБ приема аргументите на превозвачите от
такси да бъде освободена
третокласната мрежа.
Затова тарифите на тол
таксите ще бъдат преработени и ще са различни
според класа на пътя. Таксите ще имат различна
ставка и според категориите на превозните средства в зависимост от
тонажа им, броя на осите

вата година от въвеждането й. Заедно с постъпленията от над 250 млн. лв. от
електронни винетки общо
годишният приход се очертава да е над 850 млн. лв.
„До 16 август ще имаме
готовност да покрием на
100% всички републикански
пътища, които ще бъдат в
обхвата на тол системата
със стационарни камери.
Отделно на разположение
ще бъдат и над 100 мобилни“, заяви още зам.-министър Николай Нанков.
Второто заседание на
Обществения консултативен съвет е насрочено за
16 юли.

ǹȐșȚȍȔȐȚȍȏȈșȐȋțȘȕȖșȚȊȚțȕȍȓȈȗȘȐȐȒȔȕȈȖȉȝȖȌȕȐȧȗȢȚ
ването на технически проект и изȕȈǫȈȉȘȖȊȖȡȍȉȢȌȈȚȕȈȌȋȘȈȌȍȕȐ
пълнение на СМР на системите за
Десислава Бакърджиева

Десислава Бакърджиева
Министерството на здравеопазването (МЗ) откри
обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител
за извършване на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална многопрофилна
детска болница“. Предвиденият максимален финансов
ресурс на възложителя за реализиране на всички компоненти в търга възлиза на 95 442 000 лв. с ДДС. Срокът
е до 42 календарни месеца от подписване на договора.
Оферти могат да се подават до 20 август в деловодството на здравното министерство. Отварянето
на постъпилите предложения ще се състои на следващия ден в сградата на ведомството. Очакванията са
през есента да бъде избран изпълнител и да започне
реалното изграждане на Националната многопрофилна
детска болница.

и екологичния им клас. Логиката е, който по-малко
замърсява въздуха и помалко износва пътната
настилка, да плаща по-ниска цена. „Склонни сме да
приемем предложението
на автобусните превозвачи от тол такса да се
освободят редовните линии, за които се плаща билет. И да има такси само
за случайните и служебни
автобусни превози“, допълни Нанков.
Прогнозите след редуцирането на обхвата и
размера на тарифите са за
около 600 млн. лв. приходи
от тол системата за пър-

В Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) бяха отворени офертите в
обществената поръчка за проектиране и строителство (инженеринг)
на системи за безопасност на изграждащия се в момента тунел при
12-и км на обходния път на Габрово.
„Целта е да бъдат надградени системите в съоръжението и те да
отговарят на най-съвременните
изисквания. Предприетите мерки са
в съответствие с изискванията на
Наредбата за технически правила и
норми за проектиране на пътни тунели от 2015 г., а тръжната процедура за избор на строител на обход-

ния път е провеждана през 2012 г.“,
поясняват от АПИ.
Търгът е в две обособени позиции (ОП). В първата е изграждането на външно електрозахранване на
тунела от км. 12+420 до км. 12+960.
Проектът включва още строителство на нов трафопост и на подземна кабелна линия 10 kV, както и
реконструкция на отклонението от
ВЕЛ 10 kV „Бакойци“. Прогнозната
стойност е 267 667 лв. без ДДС, а
срокът е 30 дни. За ОП 1 са отворени две оферти. Те са на „Етра-Ел“
ООД и „Хидро-водстрой“ ДЗЗД, в
което участват „Хидрострой“ АД и
ВДХ АД.
Във втората позиция е изработ-

безопасност в тунела и на зоните
за разгръщане пред двата портала
на съоръжението. Избраният участник ще трябва да проектира и изгради осветление на п.в. „Чехлевци“ при
км. 11+513 и на п.в. „Дядо Дянко“ на
км. 15+500, както и осветление на
моста на км. 15+415. Предвидено е
и полагане на защитно покритие на
откритите бетонни повърхности на
тунела и на големите мостови съоръжения на км. 11+800, км. 14+660,
км. 15+415 и на моста над р. Паничарка. Прогнозната стойност е
2 488 333 лв. без ДДС, а срокът е 130
дни. Отворена е една оферта – на
„Хидро-водстрой“ ДЗЗД с партньори
„Хидрострой“ АД и ВДХ АД.
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ǨǷǰșȚȈȘȚȐȘȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȐȚȍȗȖȘȢȟȒȐȏȈ
șȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȐȕȈȌȏȖȘȕȈȒȔȖȚǪȐȌȐȕ±ǩȖȚȍȊȋȘȈȌ
Индикативната стойност за изпълнението на участъка от Видин до Ружинци е 460 млн. лв. без ДДС
Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира обществените поръчки за проектиране
и строителство и за надзор при
модернизацията на 54,3 км от
път I-1 (E-79) Видин – Ботевград
в участъка от Видин до Ружинци. Индикативната стойност
на търга за СМР е близо 460
млн. лв. без ДДС, а на този за
консултантска услуга – почти
7 млн. лв. без ДДС. Проектът
ще се реализира със средства
от републиканския бюджет.
„Както и при провеждащата
се в момента тръжна процедура за избор на изпълнители на
33 км от път I-1 между Мездра
и Ботевград, така и при тази
ще се приложи нова схема на
плащане, която предвижда цялата стойност на договора да
се разплати на фирмите след
приключване на строителните
дейности. Целта е бъдещите
изпълнители на направлението
Видин – Ботевград да работят
максимално мобилизирано и да
завършат обекта качествено и
в кратък срок“, припомниха от
АПИ.
Обществената поръчка за
проектиране и строителство
от Видин до Ружинци е в три
обособени позиции (ОП).

В първата ОП е отсечката от
Видин до п.в. „Макреш“
(от км. 3+757 до км. 33+400),
която е с дължина е 29,643 км.
Индикативната стойност за
СМР е 250 750 157 лв. без ДДС,
но тя не е пределна. Срокът е
30 месеца. Тръжната процедура
за строителен надзор също е
разделена в три позиции, съответстващи на тези в поръчка-

та за СМР. Прогнозната сума на
ОП 1 за консултантската услуга
е 3 775 000 лв. без ДДС.
Трасето в участъка от км.
3+757 до км. 8+870 ще преминава по съществуващия обходен
път на Видин, който ще бъде
реконструиран и разширен с
две ленти за движение в посока,
т.е. ще бъде осигурен габарит
Г20. След км. 8+870 трасето ще
бъде изградено изцяло по нов
терен извън съществуващия I-1
с габарит на автомагистрала
Г28, включващ две ленти за движение в посока, аварийна, банкети и разделителна ивица. Към
новия пътен габарит ще бъдат
привързани двата съществуващи пътни възела. За повишаване
безопасността на движение и
безконфликтното пресичане с
републиканската мрежа в участъка от км. 8+870 до км. 33+400
ще бъдат направени 3 пътни възела - п.в. „Видин“ при обхода на
града при 9-и км, п.в. „Дунавци“
при пресичането с третокласния Дунавци – Синаговци при
20-и км, и п.в. „Кула“ за връзка
с отсечката Кула – Страцимирово – гара Страцимирово при
30-и км. Ще бъдат построени
21 големи съоръжения - 2 моста
над реките Делийска и Войнишка, 2 виадукта, 3 надлеза, 5 пътни подлеза и 9 селскостопански
надлеза и подлеза. При 15-и километър от двете страни на
пътя ще има площадка за отдих
с ток, вода и пречиствателно
съоръжение.

Обособена позиция 2 включва
участъка от разклона за Макреш
при бъдещия п.в. „Макреш“
до с. Бела при п.в. „Бела“ (от
км. 33+400 до км. 47+000). Той е с
дължина 13,6 км, а индикативната му стойност е 115 042 400 лв.
без ДДС, но тя не е пределна.

възел. В този участък ще бъдат изградени 2 пътни възела
и редица съоръжения – 8 моста,
2 селскостопански подлеза, водостоци и т.н.

В ОП 3 е отсечката от с. Бела до
Ружинци

Срокът за изпълнение е 24 месеца. Прогнозната цена на ОП за
надзор е 1 737 886 лв. без ДДС.
Тази отсечка от Видин до
Ружинци е извън обхвата на
съществуващия I-1 и преминава по ново трасе с габарит на
автомагистрала Г28, като в определени участъци с по-големи
наклони е предвидено изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили.
Между 33-ти и 37-и км новият

път ще минава западно от I-1.
При 36-и км ще пресича жп линията Видин - София с надлез и
ще минава над напоителен канал. От 37-и до 42-ри км ще се
спуска към Димово и р. Арчар,
ще пресича I-1 и при 40-и км ще
преминава над Димово. От 42-ри
до 47-и км трасето ще продължава над Димово и с. Бела, ще е
разположено успоредно на пътя
Димово – Ружинци и при 46-и км
отново ще пресича I-1 с пътен

(от км. 47+000 до км. 58+128),
която е с дължина 11,128 км.
Прогнозната стойност за СМР
е 94 135 800 лв. без ДДС, но тя
не е пределна. Срокът за изпълнение е 24 месеца. Индикативната цена на обособената позиция
за надзор е 1 424 287 лв.
Отсечката между с. Бела
и Ружинци ще бъде с габарит
на автомагистрала Г28, като
и тук в определени участъци с
по-големи наклони е предвидено
изграждането и на лента за бавно движещи се товарни автомобили. Такава ще има между 36-и
и 39-и км в платното за Видин
и между 39-и и 44-ти км в посока Ботевград. Между 47-и и 52ри км трасето ще е успоредно
на жп линията, като е отдалечено от нея и не засяга съществуващия селскостопански път.
След това при 49-и км ще пресича р. Скомля над язовира, ще
преминава над две дерета и при
52-ри км ще пресича жп линията Видин – София. Между 52-ри
и 58-и км след пътя за с. Орешец
новото трасе ще се спуска към
Ружинци. При 56-и км отсечката ще е над I-1 Видин - Кула. В
участъка ще бъдат построени
надлез над жп линията Видин
– София, мостове над реките
Барата и Скомля, 3 селскостопански подлеза. При 50-и км от
двете страни на пътя ще има
площадка за отдих.
С р о к ъ т з а по д ав а н е н а
офертите за строителство
е до 12 август, а за надзор 15 август.

ǛǼǺǸǱǹǴǮǙǬǼǱǰǭǬȱǻǼǱǰǮǴǲǰǬǾǯǸǴǹǴǸǬǷǹǬ
ǯǬǼǬǹȂǴȋǳǬǹǺǮǬǬǮǾǺǸǬǯǴǽǾǼǬǷǬǴǯǻǼǴǼǱǸǺǹǾ
Минималните гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни
работи, съоръжения и строителни обекти да бъдат
увеличени с 1 до 3 години.
Това предвижда проектът
на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба №2,
който Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ)
публикува за обществено
обсъждане. От ведомството поясняват, че ако минималният гаранционен срок
за изграждане на автомагистрала в момента е 5 г.,
с промените в Наредбата
се предлага той да бъде
увеличен на 7 г. За изпълнен
републикански път от I и II
клас сега срокът е 3 г., с измененията се предвижда да
стане 5 г., а за III клас път
от РПМ – 4 г. вместо 3 г.
За реконструкция и основен
ремонт на пътища от републиканската мрежа минималният гаранционен срок
в момента е 2 г., с проекта

на Наредбата се предлага
да стане 3 г.
Удължаването на сроковете се отнася не само
за автомагистрали, скоростни пътища и пътища
I, II и III клас от РПМ, но и
за: останалите пътища и
улици, за хидроизолационни,
топлоизолационни, звукоизолационни и антикорози-

онни работи на сгради и съоръжения; за всички видове
строителни, монтажни и
довършителни работи; за
вътрешни инсталации на
сгради и при основен ремонт и реконструкция; за
пречиствателни съоръжения и депа за твърди битови отпадъци; за преносни и
разпределителни проводи

(мрежи) и съоръжения към
тях на техническата инфраструктура; за основен
ремонт и реконструкция на
железопътни линии, самолетни писти и съоръжения
за тях, хидроенергийни,
хидромелиоративни, водоснабдителни, пристанищни
и брегоукрепителни съоръжения и системи.

„Завишаването на минималните гаранционни
срокове цели по-стриктно
изпълнение на задълженията от страна на строителите и лицата, упражняващи строителен надзор
за изпълнението на строежите в съответствие с
издадените строителни
книжа и с изискванията на
Закона за устройство на
територията (ЗУТ), както
и с правилата за изпълнение на строителните и
монтажните работи и с
материали, изделия и продукти в съответствие с
основните изисквания към
строежите и за спазване
на технологичните изисквания за влагането им“, посочват от МРРБ.
Промените в Наредбата са в съответствие с
приетите изменения и допълнения на ЗУТ. Предложеният проект е разработен
и в изпълнение на решение
на Министерския съвет за
приемане на мерки за тран-

сформация на модела на
административно обслужване с цел подобряване на
услугите за бизнеса и гражданите.
В проекта на Наредбата
е уредена и възможността
издаденото разрешение за
ползване или удостоверение
за въвеждане в експлоатация, или отказът за издаването им да бъдат връчвани
на възложителя или упълномощено от него лице не
само лично, но и чрез лицензиран пощенски оператор
при поискване от страна на
заявителя. Предлага се още
възложителят да представя
информация за идентификатор на обекта на кадастъра, подлежащ на въвеждане
в експлоатация. Предвидено
е и стандартизиране на изискваните документи за издаване на удостоверение за
въвеждане в експлоатация,
и служебното снабдяване с
някои от тях.
Проектът на наредба
за изменение и допълнение
на Наредба №2 е публикуван
на официалните страници
на МРРБ и на ДНСК, на Портала за обществени консултации, както и на сайта на
в. „Строител“.
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Работя за това да има признание към тези, които създават условията за живот на хората,

Снимка Румен Добрев

Елица Илчева
Инж. Шарков, на 12
юли чествате 85-годишен юбилей. Вие сте изключително активен в
работата си като първи
зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ),
ще ни кажете ли как се постига това?
2019 г. е необичайно
значима за мен. Не само аз,
но и родната ми къща навършва 85 г. Родил съм се в
деня, в който майсторите
са я покрили - само няколко
часа след като майка ми,
която до последно е работила с тях, ги е изпратила.
Освен това се навършват
и 25 г. от членството ми
в Камарата на строителите (до 2008 г. Българска
строителна камара) и 20 в
ръководството на структури на същата. Така че
с гордост мога да кажа КСБ е моят втори дом, а
НКСВ – третата ми рожба.
Последните 6 г. съм първи
зам.-председател на Националния клуб на строителите ветерани, а трудовата
ми кариера е общо 66 г.
Днес, на стари годни
пък чета Петър Дънов. Увлякох се по него, след като
чух някъде, че Айнщайн е
казал: „Светът се прекланя
пред мен, а аз пред българина Петър Дънов“. Това е
поредно доказателство, че
ние много често не уважаваме хората, които ни прославят, и дори ги анатемосваме понякога. От Дънов
разбрах три основни неща,
които смятам да спазвам
до края на живота си – да
не мисля за болестите си,
за да не ги предизвиквам
да се развиват, да ям това,
което душата ми иска, и
да работя. Човек трябва
непрекъснато да е зает с
нещо, за да не мисли за лошото. Работата осмисля
живота.
А как всъщност станахте строител?
Явно още докато съм
бил в утробата на майка
си, съм се запалил по тази
професия, след като съм
наблюдавал как се е строил
домът ми отблизо. Извън
тази шега, която и не е
съвсем такава, през 1950 г.
са ме записали да уча в тогавашния техникум „Христо Ботев“ в София, който
беше изключително престижно училище. Когато
завърших на 19 г., веднага
започнах работа. Най-напред на язовир „Искър“, а
след това в Родопския минен басейн бях технически
ръководител на минно-геоложка експедиция, която се
занимаваше с проучвания на
находищата на цветни метали. След 5 години в Родопите постъпих в „Заводски

строежи“ като помощник
технически ръководител на
най-големия цех в Медодобивния комбинат в Пирдоп.
Тези първи години ме закалиха в професията и ме накараха да я заобичам.
1959 г. записах висше
образование в София –
строително инженерство,
като от 6-те студентски
години почти 4 едновременно с ученето и работех.
Вече висшист, постъпих
в „Тексим“ – известно е, че
това държавно обединение
работеше малко по правилата на капиталистическата система. Службата ми
там ми даде възможност
да ходя по света, да се
запознавам с новостите.
Благодарение на това въведохме много модерни неща
в строителството у нас
– например алуминиевата
дограма. Първата такава
сграда построихме през
1965 г. – това е зданието
на „Тексим“ на ул. „Аксаков“.
Това е и първото здание
като безгредова система
в България, техническо постижение за времето си.
Когато разформироваха
„Тексим“ през 1969 г., отидох за 4 г. в Куба, там работих в Хавана по обектите
за напояване и отводняване. След Куба известно време отговарях за високото
строителство на София и
после бях назначен за първи генерален директор на

Главна дирекция „Изграждане на София“, където изкарах 17 г., от които 7 като
генерален директор. След
промените останах без работа...
Да поговорим за тези
17 г. на изключително
високата позиция, която
сте заемал.
Бяхме 750 души състав,
в който влизаха инженери
от всички специалности,
като имахме и 34 юристи,
ангажирани с изключително тежките въпроси за отчуждаването на имотите.
11 бяха дирекциите и едната се занимаваше с отчуждаване и обезщетяване. Работеше и цяла дирекция по
разчистването на терените, на които се изграждаха
жилищните комплекси. Ние
бяхме инвеститор на Столичната община, кметът
ни беше упълномощил да
разпределяме всички средства за капиталови вложения.
Колко са кметовете,
които са се сменили през
тези 17 г.?
Петима. Постъпих на
работа при Иван Панев,
след това бяха Петър Междуречки, Стефан Нинов,
Александър Каракачанов и
накрая Александър Янчулев.
Но времето, в което и аз
съм бил доволен от работата си и съм бил признат,

беше при първите трима.
Запомнил съм, че за тези
17 г. сме построили 274 000
апартамента. Имахме план
за строителството на 20
хил. апартамента на година, но в най-добрите стигахме до 16 - 17 хил., което
беше изключително много.
Тогава строителството вървеше, защото всичко се правеше по планов
ред - първо се полагаше
инфраструктурата - водопровод, канал, правеше
се електрификация и след
това се започваше изграждането на сградите. Моят
предшественик например
освободи поста, защото не
беше подсигурил 2500 апартамента с електричество.
Това беше времето на
изграждането на жк „Люлин“ от 4-ти до 11-и микрорайон, в този период започнахме „Младост“ - 3, 4,
и 1-А, „Дружба 2” с петте
микрорайона, „Левски“- В и
Г, „Овча купел“ - 1 и 2, „Обеля“ – първа и втора част.
Всичко това започна и се
изграждаше в тези 17 г.
Разполагахме с три домостроителни комбината,
които строяха панелните
комплекси.
И тук е моментът да
Ви попитам какво мислите за този тип сгради?
Много ги критикуват,
но моето мнение е, че те
ще издържат и след 200 г.

Конструкциите им, особено на последните, са оразмерени за 9-а степен на земетръс. И земетресението
през 1977 г. доказа, че те са
изключително устойчиви.
Освен това имат вътрешно разпределение – едно от
най-хубавите, с най-нисък
процент на общите части.
Там на 114 кв. м площ се
постигаха 3 - 4 стаи, кухня
и баня. Имаше стандарти
и за тераси, и за обеми.
Все пак това беше евтино
строителство, целта му
беше да се покрият спешно
нуждите заради притока на
хора към големите градове.
Какво от опита си бихте искали да предадете
на младите си колеги?
На тези, които още не
са ориентирани, мога да
кажа, че всеки трябва сам
да реши какво иска да работи – работата трябва
да бъде хоби. Изключително е важно да се избере
колектив, в който да цари
уважение и взаимно доверие, защото в службата
се завързват истинските
приятелства. На парите
трябва да се гледа като на
средство за преживяване и
да се знае, че те не са найважното нещо. Алчността
погубва човека. Ако прочетете книгата „Изкуството да станеш и да останеш богат“, ще видите, че
тези, които най-много са

ламтели за пари, накрая са
се провалили. Неизбежно е.
А Вие с какво се чувствате богат днес?
С приятелите. За да е
щастлив човек, му трябват
три взаимосвързани неща.
Първо – да има добро семейство без големи проблеми в
него. Второ – да му е приятна работата, да ходи с
желание, и трето – да има
много приятели. Едно от
трите да липсва, човек е
осакатен в живота си, не
може да бъде пълноценен
нито за обществото, нито
за себе си.
Знаете ли, че моят набор – 1934-ти от Пирдоп, и
до днес се събира на точно
определена дата – 8 юни. Е,
в последните години, за да
се преброяваме (смее се).
Всяка година се срещаме
и студентите от випуска.
От това време имам 11
приятелски семейства, с
които все още празнуваме
заедно Нова година. Това са
нещата, които ни правят
богати.
Как дойде идеята за
НКСВ?
Тя се зароди още в старата камара – тогава беше
Българска строителна камара (БСК). Преди 20 г.,
когато постъпих в ръководството й, усетих едно
неуважение към старите
строители, едно пренебре-
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ветерани инж. Виктор Шарков на 85 г.:
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и вярвам, че само ако има помирение и приемственост, може да има и просперитет

жение към хората, които са отдали целия си живот на изграждането на нашата държава. А
изначално строителите са тези,
които създават условията за живот на хората. Обаче някак това
се подценява или не се оценява
достатъчно. Няма го признанието на обществото.
Тогава с инж. Панайот Курдаланов, първия председател на
БСК, говорихме, че нещо трябва
да се промени. По моя лична инициатива сформирахме една група
с бившия главен секретар на БСК
– инж. Иван Стоянов, който за съжаление ни напусна, и когато се
създаде КСБ и се заговори, че тя
ще има собствена сграда, ръководството – тогава инж. Светослав Глосов и инж. Иван Бойков, ни
подкрепиха. Минахме през доста
препятствия, в началото дори
имаше идея да се регистрираме
извън КСБ, но днес сме утвърдени като част от Камарата и от
строителната гилдия. Защото и
ние с много труд и постоянство
доказахме, че можем да бъдем
полезни. Днес не се налагаме, не
даваме съвети, освен ако не ни
потърсят. При нас няма политически пристрастия, деление според вяра и др. Ние обединяваме
всички пенсионери, сред които
има и много все още работещи
със собствени фирми.
Какво в дейността на НКСВ
смятате за постижение?
Нашата цел е да подскажем,
че съществуваме, взаимно да се
уважаваме и по някакъв начин да
въздействаме на тези след нас,
че е важно да има приемственост
от нас към тях и от тях към тези
след тях. Защото времето много
бързо се изнизва. Горд съм с меморандума, който наскоро подписахме и който е един създаден
контакт между 6-те поделения
на строителната гилдия – КСБ,
НКСВ, КИИП, КАБ, САБ и НТССБ.
Аз написах документа и всички го
приеха без никакви възражения.
В последните години много
активно работим в цялата страна, за да откриваме хората, които са със значителен принос за
обществото, предлагаме ги за
почетни граждани и правим така,
че да бъдат забелязани и оценени,
защото забравата е нещо, което
дърпа назад. Колко прекрасни сгради има, за които не се знае кой ги
е направил, а е толкова лесно да
се поставят табели! Кметът на
София Иван Иванов например няма
паметник. Основателите на Висшето техническо училище през
1942 г. – 10 видни български професори, дори не се знае къде са
живели, няма улици, кръстени на
тях. А благодарение на усилията
им страната ни е започнала да
създава високообразовани кадри
от нищото. Сега сме направили
постъпки да се кръстят улици
поне на имената на тези хора.
От това Висше техническо училище, създадено през 1942 г., през
1955 г. се отделят 5-те висши
технически училища, които днес
са университети.
Друг позитив от дейността
ни е, че вече четвърта сесия в
УАСГ наши членове участват в

изпитните комисии, които гледат
дипломните работи. Също и последното ни решение, одобрено на
Управителния съвет на КСБ. Той
прие идеята при сигнали за нередности в обществени поръчки,
постъпили в Областните представителства на Камарата, да
се възлага на НКСВ от съответното ОП изготвянето на становища, които ще могат да бъдат
публикувани във в. „Строител“. И
ако трябва да обобщя – във времето показваме, че знаем как да
съществуваме и можем да бъдем
полезни.
От позицията на годините
Ви, когато погледнете назад,
има ли нещо, което може да определите като своя най-голяма
гордост?
Това, което съм работил, винаги ми е доставяло удоволствие,
но не съм от хората, които се
бият сами в гърдите и си повтарят какво са направили. Но няма
да забравя един момент от живота, бях само на 24 г. и след само
година и месец работа на национален обект – Медодобивния комбинат, получих първото държавно
отличие. Защото двама технически ръководители се справихме с
изграждането на най-големия цех,
където по щат трябваше да работят 8 души. Аз спях на обекта,
но успяхме да свършим всичко, и
то в срок.
За този период помня още, че
бяхме изключителен млад колектив – най-възрастният колега на
34 г., а най-младият - на 21 г., и
много сплотен. От този екип после излязоха три-четири ръководства на държавното обединение
„Заводски строежи“. С нас беше и
инж. Овед Таджер, тогава на 26 г.,
който впоследствие строи АЕЦ
„Козлодуй“. Работехме почти без
механизация, вътрешнозаводският ни транспорт бяха 400 волски
коли и конски каруци, все пак това
беше през 1957 – 1958 г.
Отново в професионален
план - кое е най-голямото Ви
разочарование?
Знаете ли, в момента ми
тежи това, че не виждам лидери
в страната и не виждам перспектива.
Когато гледате днес някой
строителен обект, иска ли Ви
се да отидете, да се включите
в работата, да дадете съвет?
Разбира се, наблюдавам с интерес и от разстояние мога да
преценя каква е организацията.
Ето, сградата, която се изгражда точно срещу прозорците на
Камарата, например е истински
образец на качествено изпълнение. И дори бих посъветвал преподавателите в УАСГ да довеждат тук студенти, да видят на
място как трябва да се работи. А
когато някъде забележа, че нещо
не се случва както трябва, не се
смущавам да отида и да споделя
наблюденията си с техническия
ръководител.
Но истината е, че в кариерата ми аз не съм се вълнувал
толкова от строителството на
определен обект, колкото от гра-

доустройството, от комплексното изграждане на всичко. И
сега, ако погледнете с очите на
специалист например „Младост“
- 1 и 2, ще забележите, че те са
без простор, тупикови, а ако влезете в „Люлин“ или „Дружба 2“, ще
видите съвсем друга история,
както и в „Младост“ – 3 и 4. Но
в крайна сметка всичко е въпрос
на развитие. Главна дирекция за
изграждане на София възлагаше
цялостното проектиране на кварталите – от градоустройство до
последния елемент, включително и телефонизацията – там ни
беше силата. Занимавахме се и с
обществените сгради, с всичко,
което е нужно за живот. Например пробвахме да изграждаме училище с панели, за да установим,
че този тип строителство не е
подходящ за здания с големи пространства вътре.
Как Ви се вижда София днес,
накъде върви, как я усещате?
Как оценявате развитието на
инфраструктурата на столицата в последните години?
Върви добре, но като че ли парите не се използват съвсем целенасочено. Смятам, че новият главен архитект на София има визия
за града, млад, амбициозен човек
е. В по-ранен период се направиха грешки с градоустройството
на някои квартали, като „Лозенец“
и „Манастирски ливади“, където
блоковете се настроиха, преди да
се направи цялостно комуникацията. За мен най-важни при строителството на една сграда са 5-а
и 6-а фасада. Това са покривът и
пространството около зданието.
И те не ми харесват в България.
Няма по-важно нещо от двора, от
тротоара, от подхода към входа.
За това трябва да се мисли днес
у нас. Иначе се проектират и изграждат прекрасни обекти.
Ние през 80-те години се занимавахме с усъвършенстване на
инвестиционния процес и получавахме информация от различни
държави. И в САЩ, и в Съветския
съюз, и в Германия специалистите
бяха стигнали до извода, че една
сграда, ако не се поддържа, след
30 г. са нужни 130% от капиталовите вложения за възстановяване, докато ако има непрекъсната
грижа – трябват 25 - 30%.
И накрая, инж. Шарков, каква
е равносметката за един изпълнен толкова активно с работа
живот и за какво си мечтаете
днес?
Живял съм в три епохи. Преживял съм много радости, лишения,
несгоди, но мога да заявя, че съм
роден под щастлива звезда и съм
доволен от преживяното, а ако има
прераждане, бих искал да мина по
същия път. Страдам единствено, че моята спътница в живота
– Лиляна, ме напусна преди 22 г.
Тя беше специалист по земно-насипни язовирни стени, неин беше
проектът за изграждане на язовир „Луда Яна“, който едва сега се
строи. И именно тя ми даде две
прекрасни дъщери, днес имам и
двама внука. За моя радост във
фамилията ни от шест човека петима сме строителни инженери.
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ПЪРВИ ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НКСВ
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УВАЖАЕМИ ИНЖ. ШАРКОВ,

Имаме удоволствието от името на Съвета на директорите и екипа на
в. „Строител“ да отправим нашите най-сърдечни благопожелания по повод
Вашия 85-годишен юбилей.
Използваме случая да изразим нашето уважение към богатия професионален път, който сте изминал, и за всичко изградено за бъдещите поколения. Благодарим Ви, че споделяте опита си с читателите на в. „Строител“,
както и за ползотворното сътрудничество, което заедно изградихме с Националния клуб на строителите ветерани. През годините рубриката „НКСВ”
се радва на голям интерес, а материалите в нея са едни от най-четените в
изданието. Поздравяваме Ви за изключително активната работа на Клуба и
се надяваме да продължим да представяме във в. „Строител“ мненията на
хората, участвали в изграждането на съвременна България.
Бихме искали да Ви уверим, че винаги сте добре дошъл на страниците на
изданието, както и на мероприятията, които организираме съвместно с КСБ.
Пожелаваме Ви от сърце много здраве, сили и късмет! Много поводи за
радост и удовлетворение от постигнатото!
Хубав празник!
С уважение,
Ренета Николова
Прокурист и гл. редактор,
ПР на КСБ

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

12 юли 2019 г.

Зетя, двете ми дъщери и единият
внук ни наследиха, само най-малкият тръгна по друг път. Малката
ми дъщеря Ана вече 20 г. работи в
Англия и участва в проектирането
на летища по света. Има диплома
за европейски инженер и членува в
европейската организация на инженерите проектанти. Голямата
ми дъщеря Радосвета се реализира като дизайнер, занимава се с
вътрешно обзавеждане. Внукът ми
завърши архитектура и конструкции в Шотландия и сега работи
при леля си, последният му обект
е новото летище в Истанбул.
Колкото до това за какво си
мечтая – да отида до Североизточна Танзания, да видя Килиманджаро. Бил съм в 61 страни,
обиколил съм света, но до там не

съм стигал и може би тепърва ми
предстои.
Бих искал да направя и едно
послание към Вашите читатели,
към бившите и днешни строители, политици, общественици.
Необходимо е всички да загърбим
обидите, някои грешки в минали
периоди и да настъпи най-после
едно ПОМИРЕНИЕ, да престанем
да бъдем нихилисти и да се самоубиваме пред очите на Европа и
света. Нека работим последователно за обединяване на нацията.
Това може да го постигнем само
ако сме сплотени, ако имаме ясна
програма за развитие на икономиката с новите световни постижения. Само тогава ще има пари
за наука, образование, култура,
пенсии.
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От Камарата настояват и да се счита за дискриминационно условие,
ако възложител не приема застраховка вместо
банкова гаранция. Сключените договори за строителство са допустими
като обезпечение, е позицията на КСБ.
Инж. Мазнев посочи,
че като доказателство
за изпълнени обекти
трябва да се приема информацията, вписана в
ЦПРС, в обхват и съдържание, съгласувани с АОП.
Той подчерта, че са
необходими

промени в ЗКС по отношение на консорциумите.
Изп. директор на КСБ
даде за пример случаи, при
които в даден консорциум
има само един участник,
вписан в ЦПРС, и той е с
минимален процент участие, но регистрацията
му се ползва от останалите участници, които
на практика се явяват
основни изпълнители, но
без да са вписани в Регистъра. „Предлагаме изменение и допълнение на
чл. 3, ал. 3 от ЗКС”, заяви
инж. Мазнев. „Когато физически или юридически
лица се обединяват за
изпълнение на строежи
или отделни видове строителни и монтажни работи, поне един от участниците в обединението
трябва да е вписан в Регистъра за категорията
на конкретния строеж, а
останалите участници,
изпълняващи СМР, да бъдат вписани в групата
строежи, съответстваща на работите, които
ще изпълняват“, обясни
изп. директор на КСБ.

Той допълни, че Камарата предлага и още една
промяната в чл. 3 от ЗКС,
според която освен строителство и всички текущи ремонти, финансирани
с публични средства, да
се изпълняват от вписани в ЦПРС фирми.
На срещата бе обсъдена и

необходимостта от
поетапно въвеждане
на BIM системата
за проектиране, изпълнение и поддържане
на строежите, като първоначално се започне с
тези с публично финансиране. По темата говори
инж. Любомир Качамаков,
който освен член на УС на
КСБ е и вицепрезидент на
FIEC - Европейската федерация на строителната индустрия. „BIM технологиите въвеждат ред.
Чрез тях възложителят
може да следи движението на целия процес - от
проектирането до строителството и дори след
това, включвайки фасилити мениджмънта”, поясни
той. „ОП на КСБ – София,
вече проведе няколко семинара по темата, за
да разясняваме технологията и ползите от нея,
но за по-мащабното й
въвеждане без подкрепа
от държавата няма да
се справим“, посочи инж.
Качамаков. На въпрос от
страна на ВП Дончев за
европейските модели той
сподели, че това е сред
основните приоритети
на FIEC, като особено добре моделът работи във
Франция, и се ангажира
да предостави информация за добри практики
при въвеждането на системата.
Инж. Благой Козарев
постави темата

за възможностите за
ПЧП, особено във водния сектор,
където трябва да бъдат изградени близо 200
пречиствателни станции за населени места с
от 2 хил. до 10 хил. е.ж.,
за които не може да се
осигури европейско или
национално финансиране. „Притиснати сме от
обстоятелствата. Тези
станции трябва да се
построят, поели сме ангажимент към ЕС и подлежим на санкции, защото не сме си изпълнили
задълженията“, посочи
инж. Козарев. Той заяви,
че е важно да се направят първи стъпки и да
започне изграждането
под формата на концесии
на този тип съоръжения.
Инж. Козарев посочи, че
браншът очаква обявяването на търговете за
проектите на ВиК дружествата по Оперативна
програма „Околна среда“
(ОПОС).
Ръководството на Камарата запозна вицепремиера и със

становище на организацията във връзка с
прилагането на нови
Насоки за определяне
на финансови корекции
относно финансирани
от ЕС разходи за несъответствия с приложимите
правила за обществени
поръчки. Налагането на
по - вис ок проце н т ко рекции може да доведе
до невъзможност строи т ел с т в о т о д а б ъ д е
завършено поради финансови проблеми на възложителя и съответно
до загуби за изпълнителя, напр. невъзможност
за приемане на обекта с
Акт обр.16 и проблеми с

изплащане на изпълнени,
но неприети строително-монтажни работи.
Предложението на Камарата е в договорите за
строителство, финансирани със средства от Европейските структурни
и инвестиционни фондове, задължително да се
включват клаузи, които
да гарантират изплащане на всички изпълнени
строителни дейности,
както и пропуснатите
ползи и печалби в случаите на неизпълнение на
договорите по вина на
възложителя.
Тъй като най-честите мотиви за налагане
на финансови корекции са
свързани с прилагане на
неправомерни критерии
за подбор или критерии
за възлагане, от КСБ считат, че разработването на стандартизирани
тръжни документи и процедури е от съществено
значение. Такива вече има
във водния сектор за проектите по ОПОС. „Подкрепям предложението за
типови документи, както
и идеите за цифровизация
на сектора и въвеждане
на BIM технологиите“, коментира вицепремиерът.
В края на срещата
бяха обсъдени и възможностите за промени в
ЗУТ с цел намаляване на
административната тежест и ясно разграничаване на отговорностите
на отделните участници
в строително-инвестиционния процес.
Томислав Дончев ще
инициира работна група
от експерти от МРРБ,
АОП, ДНСК и КСБ, които
ще работят съвместно за
подобряване на нормативната база.
Сред темите, по които КСБ предлага обсъждане, е и тази за НПЕЕМЖС.

Секция „Високо строителство“ към Камарата
на строителите в България (КСБ) проведе редовно
заседание. Срещата се състоя в централния офис
на КСБ, като неин домакин беше председателят на
структурата инж. Стефан Тотев. Официални гости бяха изп. директор на Камарата инж. Мирослав
Мазнев и доц. д-р инж. Георги Линков, председател на
Комисията за воденето, поддържането и ползването
на ЦПРС. На събитието присъстваха и представители на научната общност, отзовали се на поканата на КСБ да се включат в секцията.
По време на заседанието председателят на работна група „Енергийна ефективност“ към „Високо
строителство“ Симеон Атанасов, който е и зам.председател на секцията, представи доклад за приемане на експертно становище за подобряване на
Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС).
„Успяхме да сформираме работна група, която да
се занимава с тази важна за бранша тема. Екипът
направи анализ и съответните изчисления, на базата на които се изведоха конкретни предложения.
Сред тях – в методическите указания към НПЕЕМЖС
да бъде заложен за постигане енергиен клас „В“ на
сградите. Общият извод, до който стигнахме, е, че
трябва да излезем с искане от името на секцията
и Камарата тази промяна да бъде заложена в Програмата“, сподели Атанасов. Той допълни, че предложението ще бъде изпратено до членовете на КСБ
и заинтересованите страни.
„Нашето желание е НПЕЕМЖС да продължи, защото тя дава работа на много малки и средни компании. Създаването на групата „Енергийна ефективност“ имаше за цел да положи основата на това“,
каза инж. Стефан Тотев. Той подчерта, че КСБ не
приема създалото се негативно мнение за Националната програма, и бе категоричен, че трябват
повече усилия за доказване на ползите от нея. „Ясно
е, че ако не работим съвместно с общините, за да
решим този проблем, нещата няма да се случат. Заради това ние ще си сътрудничим с тях. Ще докажем заедно с местните власти, че сме готови да
създаваме добри проекти по нови още по-прозрачни
правила“, заяви инж. Тотев.
В следващата точка от дневния ред на заседанието бяха представени научните консултанти,
които ще подпомагат със своя експертен потенциал дейността на секция „Високо строителство“.
Те са проф. д-р инж. Марина Трайкова, преподавател
в Строителния факултет (СФ) на Университета
по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)
в катедра „Масивни конструкции“, проф. д-р инж.
Фантина Рангелова, декан на СФ на УАСГ и ръководител на катедра „Организация и икономика на
строителството“, доц. д-р инж. Петър Христов,
преподавател в катедра „Масивни конструкции“ в
УАСГ, доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев от катедра „Технологии и механизации в строителството“ в СФ на
УАСГ, доц. д-р арх. Ирена Спиридонова, преподавател
в Архитектурния факултет в ВСУ „Любен Каравелов“
и доц. инж. Венцислав Стоянов, декан на СФ на ВСУ
„Любен Каравелов“. Инж. Стефан Тотев изказа благодарност към експертите и добави, че ще разчита на
тях да създават връзката на секцията с научните
среди и студентите.
Членовете на структурата обсъдиха и възможностите за актуализация на правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи,
както и други въпроси, свързани с усъвършенстване
на нормативната база и сформираха работна група
с председател доц. д-р инж. Лъчезар Хрисчев.
В края на заседанието беше сформирана още
една работна група от експерти, които ще изготвят предложения за промени и ясен регламент за ценообразуването при обществени поръчки в сектор
„Строителство“. За неин ръководител беше избрана
проф. д-р инж. Фантина Рангелова.

КСБ

петък, 12 юли 2019

ǝǱǶȂǴȋÅǡǴǰǼǺǾǱȁǹǴȃǱǽǶǺ
ǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǴǎǴǖǸǼǱǲǴǴ
ǽȆǺǼȆǲǱǹǴȋ´ǴǳǭǼǬǹǺǮǻǼǱǰǽǱǰǬǾǱǷ

Снимки авторът
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ǶȉȓȈșȚȕȐȚȍȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓșȚȊȈȕȈǲǹǩ
ȖȚȆȋȖȏȈȗȈȌȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧȗȘȐȏȖȊȈȝȈ
ȏȈȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȕȍȕȈțșȐȓȐȧȚȈșȘȍȡț
ȕȍȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘȈȕȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȐ
Снимки в. „Строител“

Емил Христов
Секция „Хидротехническо строителство и ВиК мрежи
и съоръжения” към Камарата на строителите в България
(КСБ) е с нов председател. С пълно мнозинство за поста
беше избран инж. Николай Иванов от „Радо Олрат“ ЕООД.
Инж. Благой Козарев, член на Управителния съвет (УС)
на КСБ и досегашен ръководител на секцията, ще заеме
зам. председателското място поради многото си ангажименти. Гости на редовното заседание на структурата бяха председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев,
изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев и инж.
Виолета Ангелиева, началник-отдел „Нормативни документи и мониторинг“ в КСБ.
„Предавам секцията в ръцете на един от основателите й. Николай Иванов е отлично запознат с всички
приоритети и вярвам, че е правилният избор“, заяви инж.
Благой Козарев. Той подчерта, че държи да има приемственост и ще помага със съвети, за да няма забавяне
в работата на структурата.
В следваща точка от дневния ред бе обсъдена възможността за актуализация на Правилата за извършване и приемане на строителни и монтажни работи
(ПИПСМР). Дискутирана беше и темата за усъвършенстване на нормативната база, като доклад представи инж. Виолета Ангелиева. Според нея правилата са
твърде малко, като съществуващите са изключително
остарели и реално не работят. Членовете на секцията
се обединиха около идеята, че трябва да се използват
пълноценно предоставените от Българския институт
за стандартизация (БИС) стандарти, отнасящи се за
ВиК сектора. „Членовете на КСБ ще имат безплатен
достъп до тях, което ще е от голяма полза. Това е добра
възможност за фирмите, които се занимават с водно
строителство, да се информират по-подробно за всеки
един стандарт, касаещ работата им“, посочи инж. Благой Козарев.
По време на заседанието присъстващите бяха запознати и с резултатите от провелата се среща между
ръководството на Камарата на строителите в България
и вицепремиера Томислав Дончев.
В рамките на срещата бе прегледан и актуализиран
Планът за работа на секцията през 2019 г. и беше сформирана работна група за изпълнение на приоритетите
на структурата.
На заседанието бяха представени и научните консултанти, предложени от ръководството на Университета
по архитектура, строителство и геодезия, ВСУ „Любен
Каравелов“ и ВТУ „Тодор Каблешков“, които ще оказват
помощ на секцията.
Инж. Николай Иванов, председател на секция
„Хидротехническо строителство и ВиК мрежи и съоръжения”:

ȁȍȕȈșȖȟȐȔțșȐȓȐȧȚȈșȐ
ȏȈȈȒȚțȈȓȐȏȈȞȐȧȕȈǷǰǷǹǴǸ

Благодаря на колегите за доверието, което ми оказаха. Моите приоритети като председател ще бъдат
същите като тези на инж. Благой Козарев. Те са по
плана на работата на секцията. Активно ще работим
и за актуализация на ПИПСМР.
Би било добре да организираме и кръгла маса, за да
чуем проблемите на хората, работещи във ВиК сектора. Например нуждата от промяна на нормативната
уредба, която трябва да се актуализира и подреди. В
момента нещата са малко хаотични. Трябва да има ред,
който да се спазва от всички участници в процеса на
строителството – проектанти, строители, надзорници и инвеститори.
Работата в секцията не ми е чужда, защото досега бях неин зам.-председател, а във ВиК сектора съм
повече от 30 г. Предстоят ни много задачи.

Росица Георгиева
Ренета Николова
Ръководството на Камарата на строителите
в България (КСБ) проведе среща с Областните
представителства (ОП)
на организаци ята от
Югозападна България. Тя
се състоя в гр. Земен и
е втората от серията
работни срещи, които ръководството провежда с
местните структури на
Камарата в страната. На
събитията се обсъждат
проблемите пред строителите в отделните региони. Символичен домакин
на срещата бе инж. Таня

Каменова, председател на
ОП на КСБ – Перник. В дискусията се включиха инж.
Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет (УС) на КСБ, инж. Любомир Качамаков, член на
ИБ и на УС на КСБ, председател на ОП на КСБ – София, инж. Благой Козарев,
член на ИБ и УС на КСБ,
изп. директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев,
инж. Димитър Живков,
член на УС на КСБ и член
на Областния съвет на
ОП на КСБ – Перник, Стефан Стоев, член на УС на
КСБ и на ОС на ОП в Благоевград, инж. Светослав
Борисов, председател на
ОП на КСБ – Кюстендил,
Петър Байкушев, председател на ОП на КСБ – Благоевград, както и членове
на Областните съвети на

ОП в София, Кюстендил,
Перник и Благоевград.
Като д о мак и н и н ж .
Таня Каменова откри събитието и поздрави присъстващите, след което
даде думата на инж. Илиян Терзиев. Той информира
присъстващите за проведената среща с вицепремиера Томислав Дончев и
поставените от ръководството на Камарата въпроси, като акцентира на
усилията на ръководството на КСБ за разработването на стандарти, които
да регламентират начина
на ценообразуване на различните дейности в сферата на строителството.
Според ръководството на
КСБ трябва да се премахне
възможността за отстраняване на участници от
търговете заради т.нар.

пределни цени. „Ние искаме
да има справедливи пазарни цени, а не пределни, които често са неактуални“,
категоричен бе председателят на УС на Камарата.
Терзиев обясни, че КСБ има
възможност да предостави експерти, които да
подпомагат общинските
администрации при ценообразуването на дейностите по различни проекти,
както и структурите на
Камарата биха могли да
консултират кметствата
в тази посока.
Начинът на възлагане
на обществените поръчки и залаганите критерии
бе другата тема, на която
се обърна внимание. Обсъдиха се добри практики,
които се използват при избора на изпълнители в Румъния, Полша и Германия,
както и какви са предложенията от страна на Камарата за подобряване на
процедурите по възлагане.
Инж. Любомир Качамаков сподели, че една
от темите на срещата
с вицепремиера Томислав
Дончев е била за възможностите за въвеждане
на BIM технологиите в
строителния процес. Той
разказа и за последния семинар, проведен от ОП на

КСБ - София, на който са
дискутирани световните
тенденции, свързани с цифровизацията на сектора.
Присъстващите представители на Областните представителства
поставиха въпросите за
продължаващия проблем
с нерегламентираните
строители, т.нар. бригади, които извършват
строителни дейности, и
призоваха Камарата да
работи за разрешаването
му. Според тях е важно да
се даде възможност при
констатирани случаи сигнали до компетентните
органи да се подават от
Областните представителства. Обсъдена бе и
нуждата от засилване на
контролните функции на
Камарата, и възможностите й по-ефективно да се
намесва при наличие на
груби нарушения на професионалната етика, вкл.
и заличаване на некоректни фирми от ЦПРС.
Инж. Мирослав Мазнев съобщи, че КСБ полага усилия да отпаднат
Държавните приемателни
комисии за обектите и те
да се предават с Акт 15.
„Така реално всеки участник в строителния процес
– възложител, проектант,
надзор, изпълнител, ще
носи своята отговорност
и ако възникне някакъв проблем, ще има яснота къде
е причината”, обясни изп.
директор на КСБ.
Обсъдено беше и предстоящото провеждане на
отчетно-изборните годишни събрания на ОП, които трябва да определят и
делегатите за Общото
събрание на КСБ в края на
годината. Събранието е
изборно за ръководство и
органи на организацията
на централно ниво.
Срещите продължават
с ОП от Северозападна
България, като домакин
ще е ОП на Камарата в
Плевен.
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Ласло Кожи, председател на Националната федерация на строителните фирми в Унгария:

ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȚȗȈȏȈȘȊǻȕȋȈȘȐȧȍȊȢȊȊȢȏȝȖȌ
Снимки в. „Строител“

Ренета Николова

Какво е състоянието
на строителния сектор в
Унгария, в кои сегменти
се извършват най-интензивни СМР?
Строителният пазар
в Унгария е във възход и
обемите на производство
растат във всеки подсектор. Най-интензивен ръст
се наблюдава по отношение на инвестициите в
индустриални съоръжения
и жилищно строителство.

Г-н Кожи, моля предс т аве т е с е на ч и т а телите на вестник
„Строител“, издание на
Камарата на строителите в България (КСБ).
Аз съм Ласло Кожи, на
61 години, икономист по
професия. Работил съм
като инвеститор, като
предприемач в сектора
на недвижимите имоти и
като главен изпълнител в
строителството. Фирмите, които понастоящем
притежавам, развиват
дейност в областта на
предприемачеството в
недвижимите имоти. За
пета година съм начело
на ÉVOSZ.
Бихте ли представили и организацията, която ръководите.
ÉVOSZ е Националната федерация на строителните фирми в Унгария
и през 2019 г. се навършват 30 години от нейното
създаване. Дейността й е
свързана с отстояване на
професионалните и икономическите интереси на
членовете ни, включително и в качеството им на
работодатели. Членството е доброволно, като
основно представляваме
средните и големи строителни фирми.
Имахте среща с вицепрезидента на FIEC
инж. Качамаков. Кои са

основните теми, които
обсъдихте?
Представихме
дейността на нашата
Федерация, както и ситуацията в строителния
сектор в Унгария. Продукцията в бранша през 2019
г. ще нарасне с 30% и ще
достигне приблизително
12 милиарда евро.
Идентифицирахте ли
общи проблеми, с които
строителната индустрия се сблъсква и в двете страни?
Липсата на квалифицирани работници и миграцията им към Западна
Европа – това е значителен проблем и за двете
страни. Друго общо пре-

дизвикателство е професионалното образование.
Какво е значението
и ролята на FIEC по отношение защитата на
интересите на държавите членки и как в рамките на организацията
страните биха могли
да постигнат по-добра
ефективност в работата си?
Може да научим много
от строителните фирми
в Западна Европа по отношение на технологичната
модернизация и обучението на възрастните. Прилагането на цифровизацията в строителството
също е добър пример за
нас.

Кои са най-големите
проекти, които се изпълняват в страната?
Понастоящем най-мащабните са за строителството на магистрали в
различни региони на Унгария, както и изграждането
на високоскоростни жп линии, позволяващи движение
със 160 км/ч, и на спортни
съоръжения.
Какво е процентното
съотношение на инвестициите – държавни,
частни и по линия на фондовете на ЕС?
Делът на обществените поръчки е значителен и заема почти 60% от
всички.
Какви са най-големите предизвикателства
пред строителните фирми в страната Ви?
Те с а с въ р з ан и съ с
собствените инвестиции на компаниите, които
правят за повишаване на
ефективността на рабо-

тата си и за обучението
на възрастните.
Според Вас каква инициатива в подкрепа на
строителството трябва да се предприеме на
европейско ниво?
От FIEC очакваме значителна помощ за насърчаване образованието на
възрастните и за обучението на преподавателите в сферата на професионалното образование
на лица над училищна възраст.
Къде виждате възможности за развитие

на сътрудничеството с
КСБ?
С Камарата би трябвало да реализираме съвместни програми, за да
стимулираме сътрудничеството и работата в
мрежа между фирмите
членки на нашите организации.
Бихте ли пожелали
нещо на нашите читатели?
Да бъдат отворени
един към друг – по отношение на постиженията
си, спецификите си и да си
партнират. Учете се един
от друг!

László Koji, Chairman of the National Federation of Hungarian Building Contractors:

7KH+XQJDULDQFRQVWUXFWLRQPDUNHWLVRQWKHPRYH
Mr. Koji, please introduce yourself to the readers
of the “Stroitel” newspaper,
the edition of the Bulgarian
construction chamber.
I am László Koji, a
61-year-old economist. I have
already worked as an investor, a real estate developer
and as a general contractor. My current companies
are engaged in real estate
development. For the fifth
year I have been leading the
ÉVOSZ.
Would you also introduce the organization you
are in charge of?
ÉVOSZ – the National
Federation of Hungarian
Building Contractors – will be
30 year old in this year. It is
a professional, economic advocacy and employer interest
representation. The membership is voluntary and primarily it represents the interest of
the medium and large construction companies.
You held a meeting with
the VP of FlEC Eng. Kachamakov. What were the
main topics you discussed?

We introduced the activity of our Federation as well
as the situation of the Hungarian construction industry.
The output of the branch will
increase by 30%in 2019 and
it will be approximately 12 billion Euros.
Have you identified common problems encountered
by the construction industry
in both countries?
Lack of skilled workforce
and their migration to Western Europe is a major problem in both countries. And
the problem of vocational
training is also common.
What is the importance
and role of FIEC in protecting the Member States’
interests and how can the
countries make their performance more effective within
the federation?
We can learn a lot from
Western European constructor companies in the field of
technological modernization
and adult education. Application of digitalization in construction is also exemplary
for us.

What is the state of the
construction sector in Hungary, which are the areas
with the most intensive construction?
The Hungarian construction market is on the move
and production is expanding
in each subsector. Investment in industrial facilities
and housing are in the most
intense growth.
What are the biggest
projects you are inlplementing in the country?
Actually the biggest projects are highway construction in different region of the
country as well as building
160 km/h railway lines and
sports facilities.
What is the percentage
ratio of the investments state, private or funded by
the EU?
The rate of public order
is significant. It takes almost
60% of all orders.
What are the biggest
challenges for building companies in the country?
The biggest challenges

four the builders are their
own investments to improve
efficiency and the adult education.

assistance from FIEC in promoting adult education and
further training of VET trainers.

In your opinion, what
should be initiated at a European Ievel in order to support the industry?
We expect meaningful

Where do you see opportunities for development
of BCC cooperation?
We should implement
joint programs to promote

co-operation and networking
between our member companies.
Could you please, wish
something to our readers.
Be open to each other's
successes, particularities
and cooperation. Learn from
each other!

НАШИЯТ КОНСУЛТАНТ

петък, 12 юли 2019
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ǲȈȒȊȐȊȐȌȖȊȍ
ȉȖȕȌȋȈȘȈȕȞȐȐȐȔȈ"
Снимка Румен Добрев

Тихомир Станев

следгаранционно обслужване за съответния период. Той най-често се движи в диапазона на 5% от
стойността на договора.
Някой път бондът за следгаранционно обслужване
може да стигне до 10% от
сумата на договора на съответната поръчка.
При този бонд особено
актуални са сроковете,
които нормално са за 5 г.
Често по някои договори,
които сме правили, имаме
и доста по-дълги такива
- в рамките на 7, 10, 12 и
дори повече години.

Какви видове бонд гаранции има?
Как се ползват по Закона за обществените
поръчки (ЗОП)?
Каква е разликата
между условен и безусловен бонд?
В настоящия брой ще
представя видовете бонд
гаранции. Това е важна
тема, защото трябва да
се знае какви видове бонд
гаранции има в България.
Кои от тях се ползват от
строителния бранш и каква е ролята на безусловния
бонд по ЗОП.

III. Каква е разликата между
условен и безусловен бонд?

I. Какви видове бондове
има?
Бонд гаранциите се
ползват от години в Европа. Те намират приложение в много различни
индустрии на икономиките от ЕС. Такива са строителството, ИТ сферата, кино индустрията,
транспортът и др. Нека
да разгледаме познатите
ни в България, които можем да ползваме по ЗОП,
и как всеки бонд си има
своите специфики и точно предназначение, което
покриват при договорите
за изпълнение.
• На първо място е
бонд гаранцията за участие в търг, т.нар. Bid
Bonds. Тази форма на гаранция отпадна от процедурите на новия ЗОП.
Единствено е останала
при частни възложители.
• На второ е бондът
за авансово плащане –
Advance Payment Bonds.
• На трето място е
бонд за добро изпълнение
– Performancs Bonds.
• На четвърто следва
бонд за следгаранционно
обслужване – Maintenance
Bonds.
• На пето място е бонд
за изпълнение на парично задължение – Payment
Guarantees.
• На шесто са бондовете за митнически
доставки и гаранция –
Customs Bonds.
• На седмо място имаме бонд за доставки на
стоки и услуги – Supply and
Service Bonds.
• На осмо е бонд, с
който се обезпечават
гаранциите по европроектите, така нареченият –
Eurobonds.
Виждаме, че и в България има доста голяма палитра от бондове, които
се използват по различни
поръчки. Всеки един от
тях отговаря на изискванията на съответния

договор на възложителя.
Както писах в предишни
статии, нито един бонд
не може да се издаде самостоятелно и когато се
подписва договорът, той
става част от него, за
да може да се отпуснат
средствата.

II. Как се ползват по ЗОП?
Как се прилагат тези
видове бондове по Закона
за обществените поръчки
и кои са най-често използваните? От практиката, която имаме през последните няколко години,
най-често се прибягва до
бондовете: за добро изпълнение, за авансово плащане и за следгаранционен
сервиз.
1. Бондът за добро изпълнение е в рамките на 3
до 5% от стойността на
договора. Това е заложено
в самия ЗОП и е основната
форма за гарантиране на
всеки договор. Без гаранция за добро изпълнение
няма подписване на договора. Често пъти възложителят изисква само тази
форма на гарантиране, без
другите две – гаранция за
аванс и за следгаранционно обслужване.
2. За разлика от бонда
за добро изпълнение, този
за авансово плащане найчесто се изисква в диапазона между 20%, 25%, 30%
и 35% от стойността на
договора. Тук искам да направя едно малко уточнение, по-точно отклонение
от нормалните лимити.
Авансовият бонд има едно
изключение и то е, че при
него лимитът може да
достигне до 90 – 100% от
стойността на договора
за изпълнение. Това изклю-

чение обичайно се случва
само в декември.
Защо това е така? В
края на годината често се
оказва, че има неизползвани средства по обществените поръчки, и тогава
трябва да се гарантира
на 100% по договора. Ако
тези пари не бъдат усвоени до края на календарната година, ще трябва да
бъдат върнати обратно в
бюджета. По тази причина възложителите искат
гаранция на 100%, и то за
авансовото плащане.
Имали сме случаи, в
които клиентът е подписвал договора си и на 31
декември, ако е работен
ден. Декември е най-динамичният месец, в който
се използва този вид бонд.
За съжаление не всички
застрахователи могат да
предложат бонд за авансово плащане до 100%
стойността на договора,
но това е друга тема, на
която ще обърна допълнително внимание в друга
статия.
3. По ЗОП се използва
още бонд за гаранционно и следгаранционното
обслужване. Бонд гаранциите са конструирани
спрямо фазите, през които преминава строителният процес. Всеки един
от тях отговаря за своя
етап на строителството. С авансовото плащане
идват първите средства
при изпълнителя за започване на обекта и всеки
транш принципно върви с
напредъка на обекта във
времето, докато бъде
приключен, и дотогава
се гарантира с бонд за
добро изпълнение. След
като обектът е издаден,
в сила влиза бондът за

Нещо изключително
важно, което трябва да се
знае и искам да му обърна
специално внимание, защото много малко хора и
колеги го знаят, е, че по
покритията си бонд гаранциите се делят на два
вида:
1. условен бонд;
2. безусловен бонд.
К а к в а е р а з ли ка т а
между тях? При безусловния бонд при претенция
от възложителя имаме
незабавно плащане. Той
затова се казва без условен, т.е. няма никакви
условия възложителят да
упражни правото си на
претенция към гаранта,
в случая застрахователя.
Застрахователят от своя
страна е длъжен да плати
претенцията, след което
влиза във взаимоотношения с изпълнителя, но
първо прави плащане към
възложителя.
За разлика от безусловния при условния бонд
възложителят или инвеститорът, в чиято полза
е направена гаранцията,

трябва да докаже основанието за претенция към
изпълнителя, респективно към застрахователя.
Тук възложителят трябва
да докаже, че има щета по
договора по вина на изпълнителя, и на база на тези
доказателства прави претенцията си. Застрахователят прави свое проучване на аргументираните
доказателства от страна
на възложителя по бонда,
че има реална щета по
договора. Застрахователят проверява за тяхната
достоверност, преглежда
ги и взима мотивирано
решение за изплащане на
претенцията към инвеститора или възложителя.
Важно е да се знае, че
застрахователят сериозно седи зад гърба на изпълнителя и е негов партньор
по сделката. Често се
случва да го предпази от
злоупотреби от страна на
възложителя за необосновани претенции.
Накратко за двата
вида гаранции – при безусловния бонд плащането е
веднага. При условния бонд
плащането е под условие,
т.е. възложителят трябва да докаже щетата си
и вината на изпълнителя.

Важно!
И м а е д и н п р и н ц и п,
който е заложен в ЗОП.
На него също ще обърна специално внимание.
Средствата, които се
разходват по ЗОП, са обществени. Затова в закона се използва единствено
и само безусловен бонд. По
ЗОП възложителят представлява държавата в
лицето на министерства,
общини, кметства, държавни структури, като
НАП, КАТ, Пожарна, Полиция

и други такива.
Всички държавни
структури в България използват публичен ресурс,
събран от данъкоплатеца.
Принципът е следният –
тези средства, които са
на данъкоплатеца и държавата ги разходва, трябва
да се гарантират на 100%.
Поради което винаги по
ЗОП се използва безусловен бонд, за да може възложителят при претенция
към изпълнителя и респективно от застрахователя да получи средствата
веднага, без риск да бъдат загубени. Защото е
важно за възложителя да
гарантира по безусловен
начин разходваните пари,
тъй като тези средства,
освен обществени, са и
отчетни.

IV. Заключение
Добре е ползвателите
на бонд гаранции да знаят
какви са видовете и как се
прилагат по ЗОП. Важно
е да се прави разлика при
използването на условен и
безусловен бонд. При всяко
едно запитване изготвяме
анализ на вида на бонд гаранцията, срокове и изисквания, които да бъдат
спазени. За целта правим
запитване към различните
застрахователи, за да можем да вземем най-добрата оферта и драфт полица, която впоследствие да
бъде потвърдена от възложителя в окончателна.
Всеки знае, че без гаранция по ЗОП няма подписване на договор за изпълнение.
П.П. Пишете ни какви допълнителни казуси и
теми искате да разгледаме в следващите статии
по повод бонд гаранциите.

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.
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Цветан Симеонов, председател на УС на Българската търговско-промишлена палата:

¦ÊÅÊÔÂÍÊÉÂØÊáÔÂÊÇÌÐÍÐÅÊÉÂØÊáÔÂ
ÑÒÇÆÌÐÎÑÂÏÊÊÔÇÉÂÆÂÃÜÆÂÔÔÇ
Нужно е въвеждането на съвременни норми в обучението и сертифицирането
Снимка Румен Добрев

Елица Илчева
Г - н С и м е о н о в, 3 4 тото редовно Общо събрание на Българската
търговско-промишлена
палата (БТПП) Ви преизбра за председател на УС.
Кое в отчета на изпълнението на програмата Ви
в предишния мандат определяте като сериозен
успех?
Всяка една дейност и
услуга, която сме предоставили и е помогнала за
подобряване на бизнеса
през изминалите години,
ме прави горд. Ние в БТПП
непрекъснато се опитваме да усъвършенстваме
услугите, за да даваме
възможности на предприемачите и потенциалните
инвеститори да получат
предварително информация за променящата се законодателна рамка у нас,
за състоянието на макроикономическата картина,
за условията на бизнес
средата.
Традиционната за търговските палати дейност
се измерва с хиляди издадени документи, със стотици консултации и обучения и решени спорове,
без нито един лев разход
за държавния бюджет. За
изминалия 5-годишен период в работата на БТПП се
открояват направления,
постигнали важен напредък и развитие. Изготвили
сме над 330 становища в
защита на интересите на
членовете на Палатата.
Непрекъснато разширяваме нашите уведомления
до компаниите във връзка с изменения на закони, обучения и семинари,

възможности за международни участия както
чрез ежедневния бюлетин
„Инфобизнес“, така и чрез
социалните мрежи. Това е
постижение и на младите
хора, които постъпиха на
работа в Палатата. Изготвихме над 68 анкетни
проучвания, и то по ключови теми за фирмите.
Ус т а н о в и х м е н о в и
партньорства с международни организации и компании. Като успех мога да

посоча и това, че влязохме
в Международната палата
на пътя на коприната, която ни дава добри позиции
за контакти и сътрудничество. Включихме се и
ще продължим да участваме в проекти, които дават
възможности на бизнеса
да излезе на световния
пазар, да подобри своите
производствени процеси и
конкурентни позиции. Нови
36 браншови организации
са се присъединили към

В края на април т.г. инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ, и Цветан Симеонов,
председател на БТПП, проведоха среща, на която разговаряха за общата икономическа
ситуация в страната и за сектор „Строителство”

БТПП и това не може да не
ни радва.
В приетите от форума Насоки за дейността
до 2023 г. е записано, че
ще работите за стабилно развитие на българската икономика. Кои
са конкретните стъпки,
които ще предприемете,
за да дадете своя принос
в това отношение?
Усилията ни са насочени в създаването на
по-благоприятна среда
за българското предприемачество, за неговото
устойчиво и независимо
развитие, за повишаване
конкурентоспособността
на произведените и предоставяни от родните
компании стоки и услуги,
за регулиране на миграцията и подобряване условията за внос на дефицитна
в страната работна сила.
БТПП ще продължи да
полага усилия за стимулиране на инвестиционната
дейност и увеличаване на
чуждестранните инвестиции в България. Няма да
спрем и да настояваме за
сериозни мерки в областта на масовата дигитализация на дейности и услуги
(т.нар. електронно правителство).
В хода на Общото съ-

брание на БТПП са очертани и бариерите, които
спират развитието на
инвестиционния климат
у нас. Кои от тях са найтрудните за преодоляване и как се случва така,
че при ниски данъци за
бизнеса интересът на
външните инвеститори
не е толкова голям, колкото ни се иска?
Един от основните
проблеми, който спира
чуждестранните инвеститори, е непрекъснато
променящото се законодателство. Това създава
несигурна рамка и среда
за вложения и съчетано с
недостиг на работна ръка,
бюрократична тежест
и колебания в цените на
енергията, изгражда основните бариери.
Знаем, че недостигът
на кадри може да бъде преодолян с подобряване на
условията за „внос“ на работна сила и включването
в т.нар. NEETs група, а бюрократичната тежест – с
въвеждането на електронно правителство и скъсване на връзката между
бизнеса и администрацията. Все още се забавя въпросът за актуализиране
и привеждане в съответствие с най-добрите международни практики на условията за получаване на

гражданство на основата
на направени инвестиции
в България.
Кои са другите опорни точки, които ще следвате в новия Ви мандат?
Дигитализация и екологизация на икономиката.
Това са основните перспективи пред компаниите,
за да бъдат те конкурентоспособни на световния
пазар. Днес първото е на
дневен ред, а второто от
своя страна прави компаниите устойчиви.
Горди сме, че успешно участваме в проекти,
фокусирани върху новите
тенденции – кръгова икономика, дигитализация, зелени работни места, с цел
запознаване и адаптиране
на бизнеса. Благодарение
на тези инициативи фирмите не само получават
ресурс или услуги, които
ефективно да приложат,
но и гласност за своите
иновативни продукти, и
възможност за имплементиране на новите технологии в процесите на
предприятието.
От много години
говорите за това, че
държавата трябва да
облекчава бизнеса в ежедневните му дейности
и да се намали бюрокра-

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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ÓÂÐÓÏÐÄÏÊÔÇÑÇÒÓÑÇÌÔÊÄÊ
ÌÐÏÌÕÒÇÏÔÐÓÑÐÓÐÃÏÊ
на професиите в строителството

тичната тежест. Доста закони се промениха
именно с тази цел, какво
още обаче е много важно
да се случи?
Както споменах, електронното правителство
все още не е факт. То е
ключов момент за развитието на икономика на
страната и подобряване на бизнес условията.
Когато имаме такова и
компаниите знаят, че ще
получават необходимата
за тях услуга в кратък
срок и без допълнителни
пречки, тогава и чуждестранните инвеститори
ще погледнат по друг начин на страната ни. Ако
искаме да увеличим инвестициите в българската

те този призив?
Напълно съм съгласен.
Няма лоша поръчка или бизнес, щом на предприемача
му излиза сметката да
предложи продукт, стока
или услуга и някой е готов
да плати цена, която да е
достатъчна за развитие
на дейността на фирмата. България не произвежда неща с висока добавена
стойност, ние разчитаме
основно на преработка и
ишлеме, а именно производството на завършен
краен продукт носи найдобър резултат.
Евентуалното позициониране на завод на
Volkswagen например може
да доведе до значителни
промени в нашата индус-

Цветан Симеонов връчва най-високата награда на Палатата,
бронзова статуетка „Хермес” и грамота, на проф. дтн инж.
Цоло Вутов, управител на „Геотехмин“ ООД

икономика, това трябва
да се случи час по-скоро.
Известна ни е съпротивата от средния ешелон на
администрацията, която
не иска да го приеме, но
освен стъпките дотук в
борбата с корупцията, ако
не се направи електронното правителство, противодействието няма да има
своя ефект.
О щ е н е щ о, к о е т о
трябва да направи правителството, е да разгледа
други нетарифни пречки,
които се изправят пред
чуждестранните инвеститори. Информирани сме за
системни трудности при
бързото откриване на
банкови сметки, особено
за чуждестранни граждани. За неща, които другаде
се случват за минути и по
електронен път, българските банки по едни или
други причини са усложнили процедурите си.
Вицепремиерът Томислав Дончев наскоро каза, че е нужен нов
икономически модел за
страната, който да не
разчита на икономика на
ишлемето. Как разчита-

трия, защото производството на завършения
продукт е съпътствано
от изпълнението на отделните компоненти и
по този начин малките и
средните предприятия ще
могат да се възползват.
Има ли готов работещ модел, който може
да предложите, за да бъдат фирмите по-успешни, а хората по-сигурни
за бъдещето си?
Днес компаниите и хората трябва да стават
все по-гъвкави и приспособими, за да отговарят на
непрекъснато променящата се среда. С навлизане
на новите технологии ще
се създадат предпоставки
да изчезнат много работни места, но и да се въведат нови такива. Затова
е необходимо служителите да се квалифицират и
преквалифицират, за да
могат да отговорят на новите тенденции в пазара
на труда у нас.
От своя страна фирмите трябва да търсят
и внедрят устойчиви политики, за да излязат на
международния пазар, да

оптимизират своите разходи и не на последно място да бъдат енергийно
ефективни (ЕЕ). В България има много енергоемки
предприятия и затова е
нужно и с подкрепата на
държавата да се създадат
условия за подобряване на
ЕЕ.
Вие многократно сте
заявявали, че най-належащи са промените в
образованието, както и
връзката на науката с
бизнеса. Правителството вече обяви за свой
приоритет образованието, развива се дуалното
и професионалното обучение. Видими ли са вече
промените и какво може
да се желае?
Системата трябва да
произвежда кадри, които
да са необходими на пазара на труда у нас. Едно от
предложенията на БТПП
беше да се въведе като
задължително обучението по предприемачество
още от първи клас и това
е вече факт.
Необходими са стъпки,
гарантиращи по-тясно
свързване на професионалното образование и
квалификацията с нуждите на предприемачеството. Основно трябва да
се създаде механизъм, гарантиращ съответствие
между план-приема в професионалните гимназии и
във висшите училища с потребностите на бизнеса.
Ще бъде от полза изграждането и поддържането на
система за прогнозиране
(в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план)
за нуждата от определени
професии. Вече имаме примери за включване на практикуващи специалисти
във всички нива на обучение и дори в оценката на
придобитите знания.
За нас е важно обвързаното инвестиране в образователната система
с нейното реформиране,
насочено към повишаване
на качеството на учебния
материал и на неговата
достъпност в зависимост
от възрастовите възможности на обучаемите, към
разширяване дигитализиране на обучението, към
по-добър мениджмънт на
образователните институции, вкл. и относно тяхната материално-техническа база.
Най-после стават актуални насърчителните
мерки за по-голям брой
студенти с педагогически
специалности, за тяхната

Председателят на БТПП Цветан Симеонов, в качеството си на делегат на българските
работодатели на 108-ата редовна сесия на Международната конференция на труда (МКТ),
изнесе доклад от името на Асоциацията на организациите на българските работодатели

реализация като учители,
както и за повишаване на
квалификацията им.
В света на иновациите и зелената икономика
смятате ли, че държавата води адекватна политика, за да стимулира
развитието им?
Държавата има политики, но те не се случват
със скоростта, с която очакваме. Нужно е още много да се работи, за да се
постигне желаното ниво
както от гледна точка на
иновациите, така и на зелените политики. Тези две
политики са вече внедрени в редица международни
успешни компании и точно
те ги правят перспективни. Това не е бъдеща тенденци я, а настоящата
действителност на динамичната среда.
В п о сл е д н и т е д н и
много актуална е темата за ставките на ДДС.
Какво е Вашето мнение
– трябва ли да се намаляват и какъв ще бъде
ефектът. Защо в туризма има логика за по-ниско ДДС, а при храните
например – не?
БТПП счита, че предвиденото намаляване на
стандартната данъчна
ставка за ДДС за избрани групи продукти няма
да гарантира понижаване
на цената на стоките,
защото този процес не
подлежи на контрол в пазарната икономика. Допускането на намаление на
ставките на косвените
данъци и въвеждането на
диференцирани ставки по
групи стоки e предпоставка да се търсят решения
за балансиране, което от
своя страна е възможно да
предизвика необходимост
от увеличаване на ставките на преките данъци.
С приемането на различни
данъчни ставки за ДДС се
увеличава рискът от данъчни измами и укриване

на ДДС, защото се създават условия за неправилно
деклариране и прилагане
на режима на намалена
ставка.
Вие бяхте участник
в сесията на Международната конференция на
труда (МКТ) в Женева,
която е висшият ор ган на Международната
организация на труда
(МОТ). Какви новини носите от там?
108-ата сесия на МКТ
мина под знака на 100-годишнината на МОТ – за
социална справедливост
и достоен труд. По време
на Тържествената сесия
акцент беше поставен
върху Доклада на Глобалната комисия за бъдещето
на труда, Декларацията
на МОТ по повод юбилея,
насилието на работното
място и др. Гости бяха
редица високопоставени
представители от правителствата на 187 държави
членки на МОТ, сред които
Ангела Меркел, Еманюел
Макрон, Дмитрий Медведев, Тереза Мей.
БТПП взе участие в
подготвителната среща
на работодателите. Тя
бе проведена от Международната организация на
работодателите (МОР)
и на нея бяха обсъдени
дейността на комитетите и подготовката на
самата конференция. По
време на състоялото се
Общо събрание на МОР
бе представен годишният
доклад и работен план за
2019 – 2020 г. В рамките
на последвалата дискусия
бяха разгледани въпросите
за предизвикателствата
и възможностите пред
работодателите и бизнес
организациите.
Как считате, че се
развива сектор „Строителство“?
По предварителни
данни на НСИ през април
2019 г. индексът на про-

дукцията в сектор „Строителство“ е с 0,4% над
равнището от предходния
месец. Данните показват
и увеличение с 5,8% на
строителната продукция
през април 2019 г. в сравнение със същия месец на
2018 година.
Строителният сектор
страда от проблеми, свързани с квалификацията на
кадри. Нужно е въвеждането на съвременни норми в
обучението и сертифицирането на професиите в
отрасъла. Необходими са
и законодателни промени,
опростяване на правилата и ограничаване на корупционните практики.
Важно място за строителния сектор има класацията за правене на бизнес на Световната банка.
В нея сме сравнително
добре по отношение на
издаване на разрешение
на строеж (37-о място) и
регистрация на недвижим
имот (67-о), но по отношение на критерия свързване
с електричество сме на
147-о място от 190 страни, което е недопустимо
за страна членка на ЕС.
Сътрудничеството
на БТПП и Камарата на
строителите в България
(КСБ) има дълга история.
Как виждате партньорството си в следващите
години, какви биха могли
да бъдат съвместните
инициативи, които бихте предприели?
БТПП и КСБ винаги са
били в тесен контакт в
защита на интересите
на техните членове. Преди
няколко месеца проведохме
среща, на която бяха широко дискутирани проблемите в сектора. Занапред
ще продължим да обменяме опит и да работим по
реализиране на съвместни
инициативи. БТПП от своя
страна винаги е готова
да посрещне всеки един
предприемач, който иска
да инвестира в България.
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Стойността на проекта е над 9 млн. лв.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Стартира рехабилитацията на над 12 км от третокласния път III-109 за
Мелник. Това е единствената връзка на Мелник и
селата Спатово, Хотово
и Лозеница с общинския
център – Сандански, както и на Мелник, Роженския
манастир „Рождество Богородично“ и природния
феномен Мелнишки пирамиди с републикански път
Е-79. Проектът - лот 25,
се изпълнява по Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 – 2020“.
Общата му стойност е
9 196 732 лв., от които
85% - 7 817 222 лв., са от
ЕС, а 15% - 1 379 509 лв.,
са национално съфинанси-

ране.
Строително-монтажните работи на лот 25 ще
бъдат изпълнени от ДЗЗД

„АПП Мелник“ с участници
„Грома Холд“ ЕООД и „Европейски пътища“ АД. Стойността на договора е

8 578 000 лв. Строителния
надзор ще осъществи „Три
Ес“ ЕООД за 117 240 лв.
Авторският надзор е по-

верен на „Инжконсултпроект“ ООД срещу 4440 лв.
Началото на участъка, който ще бъде основно ремонтиран, е на около
528 м от пресичането на
третокласния път с трасето София – Кулата, което съвпада с новоизграденото на автомагистрала
„Струма“. Краят е след
стоманобетонния мост
на Мелник при км. 12+815.
Проектът предвижда полагане на нова асфалтобетонова настилка, както
и поставяне на бордюри,
мантинели, пътни знаци и
хоризонтална маркировка.
Заложено е и възстановяване на отводняването,
ще бъдат ремонтирани
окопи и водостоци. Включени са също и три мостови съоръжения, като
на мястото на едно от
тях при км. 11+397 ще
се изгради нов с дължина
29,7 м.

От Агенци я „Пътна
инфраструктура“ съобщават, че шосето не е
ремонтирано основно
повече от 30 години. С
обновяването на 12-километровия участък ще се
подобрят транспортноексплоатационните му
качества и ще се повиши
безопасността на движение и удобството при
пътуване. Освен това ще
се улесни пътната комуникация на населението
от община Сандански с
областния център Благоевград. Ще се съкрати и
времето за придвижване,
с което ще се редуцират
емисиите парникови газове. Ще бъде подобрен достъпът до обектите от
националното културно,
архитектурно и историческо наследство, каквито
са Роженският манастир
„Рождество Богородично“
и град Мелник.

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȒȖȔȗȖșȚȐȘȈȡȈȐȕșȚȈȓȈȞȐȧȊȇȔȉȖȓ ǵȍșȍȉȢȘȘȍȕȖȊȐȘȈțȟȐȓȐȡȍșȗȈȘȐȖȚǷǸǹǸ
Министърът на околната среда и водите Нено
Димов и кметът на община Ямбол Георги Славов
подписаха договор за изграждане на компостираща инсталация със средства по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. Общият размер
на инвестицията е над 3,7 млн. лв., като безвъзмездната финансова помощ е над 2,5 млн. лв.
Срокът за изпълнение на съоръжението ще
е 19 месеца. То ще е с капацитет 2400 тона годишно за преработка на разделно събрани зелени
и биoразградими отпадъци на територията на общината. Инсталацията ще обслужва близо 70 000
жители.
„Проектът е в съответствие с йерархията
за управление на отпадъците и с европейските
и националните цели за поетапно намаляване на
количествата на биоразградимите битови отпадъци, предназначени за депониране“, посочиха от
Министерството на околната среда и водите.

Община Несебър започва изпълнението на проект „Реконструкция, ремонт,
оборудване и обзавеждане на най-голямото училище в града - СУ „Любен Каравелов“. Той е на стойност 1 681 000 лв.,
като финансирането е осигурено по подмярка 7.2 от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР).
По време на лятната ваканция ще се
смени дограмата и ще се топлоизолират
фасадите. Предвидени са още ремонт
на покрива и обновяване на спортните
площадки, като ще се изградят и нови
игрища – две баскетболни, хандбално, волейболно и за мини футбол. Всички стро-

ǸȍȔȖȕȚȐȘȈȚȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȚȈȒȢȗȈȓȕȧȊǴȐȕȍȘȈȓȕȐȉȈȕȐ

ǹȚȘȖȧȚȕȖȊȒȖȘȗțșȕȈȉȖȓȕȐȞȈȚȈȊǺȢȘȕȖȊȖ
МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във
Велико Търново ще има нов корпус. Предвижда се строителство на осеметажна
сграда до западното крило на лечебното
заведение.
Проектът е за 7 719 000 лв. Обектът
ще бъде изпълнен на два етапа. Първият
ще се финансира с 4,7 млн. лв. собствени средства на болницата и трябва да
приключи за 328 календарни дни. С продажбата на четири имота на МОБАЛ „Д-р

Стефан Черкезов“ се очаква да бъдат
осигурени необходимите още 3 млн. лв.
за втората фаза.

Подписан е договорът по проект
„Минерални пътища - ваканции и природа в едно мигане“, който гръцката
община Мики изпълнява съвместно с
българската Минерални бани. Стойността му е 241 574 евро и се реализира по Програмата за трансгранично
сътрудничество ИНТЕРРЕГ „V-A Гърция
– България 2014 – 2020“. Той предвижда цялостен ремонт на обществената
къпалня с минерална вода и купуването
на ново оборудване за подобряване на
условията в нея. От кметството припомнят, че в последните дни на 2018 г.
Общинският съвет в Минерални бани

ǩȓȈȋȖțșȚȘȖȧȊȈȚȗȓȖȡȈȌȈȊǺȍȚȍȊȍȕ ǹȈȕȐȘȈȚșȋȘȈȌȐȊ
Скоро ще
стартира проектът за рекон с трукци я ,
по д о б р яв а н е и
благоустрояване
на центра лни я
площад в Тетевен.
Той е на стойност
777 160 лв., като
финансирането е
осигурено на 100%
от Програмата за
развитие на селските райони (ПРСР). Основните
дейности предвиждат изграждане
на фонтан с водни ефекти и поставяне на художествено осветление. Срокът за изпълнение е 36
месеца.

Кметът на община Тетевен
д-р Мадлена Бояджиева е сключила договор по ПРСР и за строителство на спортна площадка в
с. Български извор на стойност
96 969 лв.

ителни дейности ще бъдат съсредоточени в рамките на училищния двор и сграда
и няма да възпрепятстват нормалното
протичане на туристическия сезон.

е успял да спази сроковете и да одобри
участието в проекта.

ǽȈșȒȖȊȖ

ǨșȜȈȓȚȐȘȈȚțȟȈșȚȢȞȐȖȚțȓȐȞȐ
ȊǸȈȒȖȊșȒȐ

В Хасково започват дейности по санирането на 12 блока по Националната програма
за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС), съобщиха
от местната администрация. Проведена е
процедура за възлагане на обществена поръчка в 10 обособени позиции (ОП), като в
две от тях са включени по две сгради. По
осем от ОП вече са сключени договори с
фирмите изпълнители, а до седмица ще бъдат подписани и с избраните компании по
другите две.
От пресцентъра припомнят, че досега в
Хасково са санирани 88 сгради по Националната програма, за които има издадени разрешителни за ползване. След завършването
на поредните 12 сгради броят на обновените
обекти по НПЕЕМЖС ще достигне до 100.

Община Разград продължава рехабилитацията на уличната мрежа във всички 21 населени места, информират
от кметството. Ремонтите се правят с отпуснатите
1 650 000 лв. целеви средства от Министерския съвет. Дейности в момента текат в село Гецово, където ще бъдат вложени 120 000 лв. След приключване на рехабилитацията там
започва асфалтирането на участъци на пътища в Раковски.
През изминалата седмица нов асфалт е положен на отсечки
в селата Ясеновец, Черковна и Недоклан.
От местната администрация съобщават още, че се
обновяват и пенсионерски клубове на територията на общината. В кв. „Орел“ в Разград се изпълняват дейностите
по такъв обект, като те включват подмяна на подовата
настилка и освежаване на стените и таваните. В клуба
в с. Гецово СМР са приключили. Там също е работено по
подовата настилка, пребоядисани са стените, поставена
е нова дограма и е ремонтирана кухненската част на помещението.
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И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“
със съдействието на Столичната община
ПОДГОТВЯТ ШЕСТАТА ФОТОИЗЛОЖБА

по повод Деня на строителя
2019

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 20 октомври до 2 ноември 2019 г.
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК
За спонсориране изработването на паната предлагаме
поставяне на лого върху 60 бр. пана –
3000 лв. без ДДС
Срок – 1 септември 2019 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова
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Вестник „Строител“ бе отличен с плакет за 7 години подкрепа и безкомпромисен професионализъм
Снимки Румен Добрев

Арх. Веселин Колев
Закачливата усмивка на треньора на треньорите в българския
футбол Димитър Пенев, патрона
на Българска строителна футболна лига (БСФЛ), и нежните ръце
на прокуриста и главен редактор
на вестник „Строител“ Ренета
Николова бяха в основата на връчването на купите и медалите на
вълнуващата церемония по закриването на поредния сезон с марка БСФЛ в столичния комплекс
„Спортна зона“. За поредна година
в. „Строител“ бе медиен партньор
на шампионата.
Изненадващо за мнозина, но
не и за тези, които следят изкъсо живота на лигата, „Марибор
- Строй“ се окичиха със златото, следвайки неотлъчно своята
дълготрайна възходяща права.
Тимът дебютира през 2017 г. във
второто ниво на БСФЛ. 2018-а се
добра до бронзовите медали, и то
във Висшата лига, за да стигне до
абсолютния връх в тазгодишната
надпревара с една-единствена
загуба в 18-те си срещи през решителния пролетен дял, оставяйки зад гърба си „Булстрой Груп“
на втора позиция и детронирайки
настоящия и двукратен шампион
„Инфра Холдинг“, който трябваше
да се задоволи с бронза.
Шампионският трофей в Първа
дивизия акостира при дебютанта
„Хоум Комфорт“, който по подобие на първенците на Висшата
лига загуби само веднъж през пролетта. Втората позиция остана за един от най-постоянните
участници в БСФЛ – „Ергодом“,
а завърналият се след кратка пауза телекомуникационен гигант
„Виваком“ достигна до третата
позиция.

Както и в предишните издания
на Българска строителна футболна лига, и тази година шампионатът си имаше своите герои. Хегемонията на „Марибор - Строй“
във Висшата лига до голяма степен се дължеше едновременно на
мениджъра на компанията и топ
реализатор на отбора Борислав

Шампионите от „Марибор - Строй“

„Инфра Холдинг“ – III място, Висша лига

„Булстрой груп“ – II място, Висша лига

Беширов, спечелил приза за найполезен състезател (MVP). Голмайсторското отличие заслужи
Милен Кръстев от Cordeel Bulgaria

с 40 попадения, а най-добрият вратар бе излъчен от редиците на
„Булстрой Груп“ – Огнян Андреев.
Дилян Василев от „Ромстал ХЕС“

затвърди славата си на безкомпромисен стрелец, спечелвайки
голмайсторските статуетки в
Първа дивизия и общо за година-

та. Владимир Стамов от „Хоум
Комфорт“ бе единодушно признат
за най-добър вратар, а наградата
за MVP отиде при Станислав Димитров от „Ергодом“.
Разбира се, бе отдадено дължимото и на неуморните ръководители на отборите, като този
път трима от тях бяха удостоени
с престижния плакет „Мениджър
на сезона“ – Асен Чавдаров („Контракт Сити“), Росен Ненчев („Ромстал ХЕС“) и Георги Боянин („Хоум
Комфорт“).
Подгласниците в двете нива
на Българска строителна футболна лига също имат важно място в
шампионата. Във Висшата лига, в

Крайно класиране – Висша лига

Мениджър на сезона: Росен Ненчев („Ромстал ХЕС“, наградата получи Павлин Петров), Георги Боянин („Хоум Комфорт“), Асен Чавдаров
(„Контракт Сити“)

Отбор
1 „Марибор - Строй“
2 „Булстрой груп“
3 „Инфра Холдинг“
4 G.P. Group JSC
5 Cordeel Bulgaria
6 Pipe System
7 „Каммартон България“
8 „Контракт Сити“
9 „Бокал“
10 МСК

Т
60
54
44
29
28
27
23
20
16
12

П Р
17 0
15 1
11 1
8 1
7 2
6 3
4 4
4 6
3 4
3 2

З
1
2
6
9
9
9
10
8
11
13

+
99
97
56
59
75
47
56
41
37
50

31
46
46
63
76
44
84
69
64
94

+/68
51
10
-4
-1
3
-28
-28
-27
-44

БСФЛ

петък, 12 юли 2019

Ñòðîèòåë

17

ÄÊÓÔÐÒÊáÔÂÓÏÐÄÚÂÎÑÊÐÏx
Индивидуални награди

Голмайстор Висша лига – Милен Кръстев с 40 гола (Cordeel Bulgaria); Най-добър вратар
Висша лига – Огнян Андреев („Булстрой груп“); MVP Висша лига – Борислав Беширов („Марибор – Строй“); Голмайстор Първа дивизия – Дилян Василев с 57 гола („Ромстал ХЕС“);
Най-добър вратар Първа дивизия – Владимир Стамов („Хоум Комфорт“); MVP Първа дивизия – Светослав Димитров („Ергодом“); Голмайстор на сезона – Дилян Василев с 91 гола
(„Ромстал ХЕС“); Мениджър на сезона – Асен Чавдаров („Контракт Сити“), Росен Ненчев
(„Ромстал ХЕС“), Георги Боянин („Хоум Комфорт“)

Голмайстор на сезона и голмайстор Първа
дивизия – Дилян Василев („Ромстал ХЕС“)
Голмайстор Висша лига – Милен Кръстев
(Cordeel Bulgaria)

Най-добър вратар Висша лига – Огнян Андреев
(„Булстрой груп“)

Най-добър вратар Първа дивизия – Владимир
Стамов („Хоум Комфорт“)

„Хоум Комфорт“ – I място, Първа дивизия
Треньорът на
треньорите в
българския футбол
Димитър Пенев,
гл. редактор на
в. „Строител“
Ренета Николова
и арх. Веселин
Колев – основният
двигател на БСФЛ

„Ергодом“ – II място, Първа дивизия

„Виваком“ – III място, Първа дивизия

подножието на върха на четвърта
позиция, след едногодишно прекъсване с трясък се завърнаха момчетата от G.P.Group. Загубените точки през есента им отнеха

възможността да повторят найдоброто си класиране от 2013 г.,
когато се окичиха с бронзовите
медали, но определено това бе
един от тимовете, показали най-

Крайно класиране – Първа дивизия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Отбор
„Хоум Комфорт“
„Ергодом“
„Виваком“
„Ромстал ХЕС“
„Онлайн Машини“
АПИ
„Главболгарстрой“
СТХБ/„Сен Гобен“
„Кастело Прикаст“
„ДениСтрой“
„Кондекс“
„Артекс Инженеринг“

Т
63
60
55
52
49
34
28
28
21
14
11
9

П
21
17
18
15
16
9
8
7
7
4
3
3

Р
0
1
1
0
1
1
0
2
0
2
0
0

З
1
4
3
7
5
12
14
13
15
16
19
19

+
128
102
111
119
116
74
69
79
57
41
47
23

24
46
36
82
46
93
92
97
97
108
138
107

+/104
56
75
37
70
-19
-23
-18
-40
-67
-91
-84

голям прогрес през годината.
В съ щ ото в р еме Cordeel
Bulgaria бяха на другия полюс –
като че ли отборът беше по-мотивиран и успешен през първата
фаза на шампионата, но колебанията през пролетта му отредиха
петото място.
Pipe System е един от доайените на БСФЛ. Вече свикнахме да
виждаме отборът да играе сериозна роля в разпределението на
призовите позиции. Може би на
момчетата от Pipe им беше нужна повече настойчивост и вяра.
Ние вярваме, че чаровният им
мениджър Ралица Томова ще вземе необходимите мерки още през
лятната пауза.
„Каммартон България“ отново доказа, че е фактор в БСФЛ,
изигравайки не един и два запомнящи се мача. За трета поредна
година тимът неотлъчно е във
Висшия ешелон с постоянни и стабилни изяви.
Със същата сила това важи
и за „Контракт Сити“, който се
утвърди в майсторската група, но
индивидуални проблеми попречиха
на отбора да разгърне докрай потенциала си въпреки огромните
усилия на техния мениджър Асен
Чавдаров.
За първи път от четири години
насам „Бокал“ е извън призовата
тройка. В предишните три кампании бокалци неизменно се бореха
докрай, като неведнъж дори докосваха титлата. Липса на основни
фигури от близкото минало като
че ли даде своя отпечатък на
представянето им. Тимът тепърва ще показва на какво е способен
в сегашния си вариант. Като утеха през изминалия сезон остана
фактът, че именно „Бокал“ през
пролетта нанесе единствената

загуба на настоящия шампион
„Марибор - Строй“.
„Монтаж Строителни Конструкции“ (МСК) затрудниха
неведнъж своите противници, но
определено есенният им период бе
по-класен и логично не успяха да се
изкачат по-нагоре от десетата
позиция във Висшата лига.
Отборът, който бе най-близо
до медали, но малко не му достигна, за да се окичи с тях, е „Ромстал ХЕС“. Само 3 т. разделиха
един от основателите на БСФЛ
и редовен участник от третото
място в Първа дивизия за сметка
на „Виваком“, но поредните индивидуални награди за голмайстор и
мениджър (Дилян Василев и Росен
Ненчев) белязаха поредния запомнящ се сезон в историята на двете компании.
След кратко отсъствие „Онлайн Машини“ се завърнаха в редиците на БСФЛ и показаха, че
владеят отлично „занаята“ и на
терена, наваксвайки огромна преднина пред съперниците (заради бонус-системата от първата фаза)
и финиширайки на пета позиция.
„Агенция Пътна Инфраструктура” (АПИ) и „Главболгарстрой“
подобно на предишни издания на
футболната лига невинаги можеха
да разчитат на своите титуляри
и това логично доведе до нестабилни изяви в срещите им. Ветераните на Строителния техникум
„Христо Ботев“ (СТХБ) заедно с
единици от „Сен Гобен“ също бяха
лишени от услугите на някои основни състезатели и играха повече за удоволствие, отколкото за
точки.
Добро впечатление направи
един от дебютиралите тимове
в Първа дивизия – „Кастело Прикаст“, който записа седем победи

Вестник „Строител“ получи плакет
с благодарност за подкрепата и
професионализма, с който изданието
на КСБ отразява БСФЛ от
създаването й

през пролетния дял, независимо че
се изправи срещу по-опитни и сработени тимове.
Момчетата от „Кондекс“
също наблегнаха повече на тимбилдинга през сезона и с любопитство ще очакваме бъдещите
им изяви. „ДениСтрой“ и „Артекс
Инженеринг“ започнаха кампанията с голямо желание, но кадрови
проблеми възпрепятстваха попредното им класиране.
Сухата статистика показва,
че в поредната кампания на БСФЛ
са взели участие над 300 служители от 25 строителни компании. В
изиграните 750 мача в двете фази
на шампионата сме се наслаждавали на близо 40 хиляди минути
футбол, в които са отбелязани
повече от 2600 гола. Пъстротата
на изявите, стремежите и амбициите както винаги е огромна. Някои
пишат история за своите компании, други просто се забавляват с
колегите си. Главната идея остава винаги една за всички – Българската строителна футболна лига
сплотява бранша и дава усмивки в
напрегнатото ежедневие на всеки
един от нас, независимо от своята професия и длъжност в компанията, чиито фирмени цветове и
лого с гордост и феър плей защитава всяка седмица.
Осмият сезон е пред нас!
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ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

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

?

ǰȏȘȈȏȍȚȍǪȈȠȍȚȖȔȕȍȕȐȍ
ȊȈȕȒȍȚȈȚȈȕȈȊÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´
През 2019 г. изданието на КСБ – вестник „Строител“, отбелязва 10 години от създаването си. Основна цел на
вестника е да бъде максимално полезен на строителния бранш – да информира обективно и професионално Вас, както и
всички институции на държавната власт – министерства, агенции, комисии в НС, общини, браншови, бизнес и синдикални
организации, всички участници в строително-инвестиционния процес, за работата и дейностите, реализирани от ръководството на КСБ, за проблемите и предизвикателствата пред бранша, за постиженията и успехите на българските
строители, както и за държавната политика в сектора, изпълнението на оперативните програми, обявени обществени
поръчки, стартиращи или реализирани проекти.
За екипа на изданието от основно значение е доколко успяваме да сме полезни и дали съответстваме на очакванията
и нуждите Ви. Затова ще Ви бъдем много благодарни, ако отговорите на няколко въпроса в нашата анкета. Тя е изпратена
на всички 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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ǸȍȒȖȕșȚȘțȐȘȈȚȏȖȕȈȊȞȍȕȚȢȘȈȕȈǩțȘȋȈș
Расте интересът към инициативата „Нов живот за старите фасади“
Страницата
подготви
Елица Илчева
Община Бургас прави
допитване до гражданите
във връзка с планираната
реконструкция в центъра
на града на зоната, заключена между улиците
„Александровска“, „Княз
Александър Батенберг“,
„Цар Симеон I“ и „Св. св.
Кирил и Методий“. Жителите на района трябва да
посочат какъв вид настилка предпочитат – павета
или асфалт, и дали считат,
че е необходимо да бъде
подменена дълготрайната
дървесна растителност с
нови видове. От местната
администрация съобщиха,
че приемат мнения и препоръки до 20 юли.
Ремонтните дейности
предвиждат и подмяна на
цялата подземна инфраструктура с изграждане на
контейнери за отпадъци,
озеленяване, строителство

на паркоместа (където е
възможно) и ново осветление. Такава реконструкция
вече е извършена на улиците „М. Лермонтов“, „Възраждане“, „К. Фотинов“ и др.
От пресцентъра на
Бургас информираха още,
че все повече собственици

на сгради се присъединяват
към инициативата „Нов живот за старите фасади“
след постигнатия положителен резултат с първите
нейни контрагенти. Философията на програмата е
главните пешеходни зони да
станат още по-атрактив-

ни и с добавена туристическа стойност. За целта
общината с одобрението
и подкрепата на местния
парламент изготвя безвъзмездно архитектурните проекти и координира
тежките съгласувателни
процедури между собстве-

ǯȈȗȖȟȕȈȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȚȈȕȈǲțȓȚțȘȕȐȧȌȖȔȕȈȕȍȜȚȖȝȐȔȐȒȈ
Започна цялостната реконструкция и модернизация на една
от най-емблематичните сгради
в Бургас – Културния дом на нефтохимика на площад „Тройката“.
Проектът „Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване
на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл
Нефтохим“ ще бъде реализиран чрез
комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 –
2020“ и собствен принос на община
Бургас. Стойността на инвестици-

ята е 9,5 млн. лв.
Обектът е построен през 1975 г.
и оттогава не е основно ремонтиран.
Строителните дейности включват
нови дограма и фасадна обвивка, с
която ще се топлоизолират всички

стени. Част от помещенията
ще се обединят, като се премахнат преградните стени. Изцяло
ще се модернизира всичко без
залата на Общинския съвет, а
останалите пространства ще
бъдат обновени и обособени на
зони според вида изкуство - изобразителни, приложни, музикални,
за танци и др. В новата част, която
ще бъде надстроена, ще има две многофункционални зали. Ще се направят
още асансьор и пасарелка, конферентен блок, бистро с тераса и библиотека.

ǶȉșȢȎȌȈȚȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȚȈȕȈ ǪǷȓȖȊȌȐȊțșȐȓȍȕȖȐȏȗȢȓȕȧȊȈȚ
ȒȘȍȗȖșȚȚȈÄǹȖșȚȘȈ´ȊǺȘȖȧȕ ȒȈȗȐȚȈȓȖȊȈȚȈșȐȗȘȖȋȘȈȔȈ

Община Троян е изготвила и представила
на публично обсъждане инвестиционен проект за реставрация, експониране и социализация на римски кастел и крайпътна станция
в археологическия комплекс „Состра“, който е
архитектурен паметник с категория „национално значение“.
В непосредствена близост до обекта
върху общински имот ще се построи посетителски център със зони за обслужване и
паркинг. Местната администрация в Троян
има идеен проект и за пътна връзка, както
и за мотел с ресторант и смята да кандидатства за финансиране по Оперативната
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.

Започна ремонт на локалното
платно на бул. „Марица – север“.
Ще бъдат преасфалтирани 700
кв. м от пътната артерия, ще се
подменят бордюрите и ще се монтират нови дъждоприемни шахти. На старта на строителните
дейности присъстваха кметът на
Пловдив инж. Иван Тотев и изпълняващият функциите кмет на район
„Северен“ вр.и.д Лариса Кътова.
Обектът е включен в капиталовата програма на общината. Отделно ще се преобразят
междублокови пространства край
булеварда, като за това са осигурени 30 000 лв. Предстои да бъде
направена и нова детска площадка, за която има планирани други
50 000 лв. Срокът за изпълнение на
СМР по облагородяване на зоната
е 30 работни дни.
Междувременно започна изграждането на четвърта поред
детска площадка в район „Южен“.

ниците и Министерството
на културата.
В резултат вече са
приключили строителните
дейности на знаковото здание на ул. „Лермонтов“ 26. В
момента се работи по едно
на ул. „Богориди“, където
се помещава популярната

сладкарница „Роза“, като
собствениците дори са
спечелили проект по ОП
„Региони в растеж 2014 –
2020“. През август започват дейности по къщите
на ул. „Богориди“ 4 и 6, както и тази на ъгъла с „Антим I“.
За още пет други сгради
по главната улица в момента се изготвят проектите
за реконструкция. „Очертава се в близко бъдеще по
„Александровска“ и „Богориди“ да има тук-там по някоя
несанирана фасада, а не
както досега - само на места по някоя обновена. Община Бургас благодари на
всички частни собственици, които сe присъединиха
или ще се присъединят към
програмата. Осъзнаването
на факта, че градът е на
всички и всички имаме отговорности към него, може
само да помогне за неговия
възход“, пише още в прессъобщението на местната
администрация.

ȔȓȕȓȊȖȚǷǸǹǸȏȈȌȍȚșȒȈȚȈ
ȋȘȈȌȐȕȈȊǩȖȉȖȊȌȖȓ

В ход е цялостният ремонт на детската градина
в Бобов дол. Инвестицията е около 1,5 млн. лв., които
са осигурени от Програмата за развитие на селските райони. Фирмата изпълнител трябва да приключи
дейностите за около година и половина. ОДЗ „Дружба“
е пуснато в експлоатация през 1977 г. През тези над
40 години са правени само частични подобрения по
комплекса, който се намира в центъра на града.

ǶȉȧȊȐȝȈȚȢȘȋȏȈȗȘȍțșȚȘȖȑșȚȊȖȕȈ
ȖȉȍȒȚȏȈșȖȞȐȈȓȍȕȌȖȔȒȘȈȑǬȖȉȘȐȟ

На площ от 220 кв. м на кръстовището на ул. „Тодор Александров“
с ул. „Дрин“ ще бъдат монтирани
модерни и безопасни съоръжения
за игра. Първата копка отново
направи инж. Иван Тотев заедно с
кмета на район „Южен“ Борислав
Инчев. Стойността на обекта е
57 000 лв., предоставени от общинския бюджет. Площадката се
изгражда по желание на хората,
които живеят наблизо. Мястото
е оградено с дървета, които ще
пазят сянка.

Център за настаняване от семеен тип за хора с
деменция ще бъде изграден в с. Опанец, съобщават
от местната администрация в Добрич. Общината
обяви търг за преустройството на сграда, строена
преди 1940 г., която се намира в двора на Дома за
пълнолетни в селото. Финансирането е по проект
„Красива България“ и местния бюджет, които ще осигурят по 251 939 лв.
Предвижда се зданието да бъде основно ремонтирано и топлоизолирано. Планирано е да се обособят 11
стаи, трапезария, зона за занимания, лекарски кабинет,
кът за посетители и други. В двуетажната сграда ще
има платформа за придвижване на хора с увреждания.
Освен това ще се изгради и система за видео наблюдение. Офертите на кандидатите за строителните
дейности ще бъдат отворени на 16 юли.

ǵȖȊȐȗȓȖȡȈȌȒȐȊȖȉȡȐȕȈǫȖȘȕȈ
ǪǺȢȘȋȖȊȐȡȍȗȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȊȢȏȔRȎȕRFȚȐȏDȘȈȏȊȐȚȐȍȚȖȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȐȚȍȜȐȘȔȐ ǶȘȧȝȖȊȐȞȈ
Снежана Гечева,
ОП на КСБ – Търговище
Представители на строителния
бранш от Търговище се срещнаха с
експерти от Изпълнителната агенция
за насърчаване на малките и средните
предприятия (ИАНМСП), Микрофинансиращата институция „Джобс” от Групата към Българската банка за развитие и Българската стартъп асоциация.

Cъбитиeтo ce cъcтoя в Oблacтнa
aдминиcтpaция – Tъpгoвище, и беше
част от информационната кампания
на ИАНМСП за представяне на новите

правила на Десетата конкурсна сесия
на Националния иновационен фонд.
На работната среща д-р Бойко Таков, изп. директор на ИАНМСП подробно
представи инициативите на Агенцията, насочени към развитието на българските фирми.
Гост на събитието беше Нина Цанева, съветник на министъра на икономиката, която даде информация за „BESCO
– Българска Стартъп Асоциация“.

Три нови детски площадки ще бъдат изградени
през лятото от общината на ул. „Пролет“ в Горна
Оряховица, в Долна Оряховица и в с. Драганово. В
с. Поликраище е планирано да се построи спортно
съоръжение. Средствата са целева субсидия от републиканския бюджет.
Отделно по Националната програма „За чиста
околна среда“, която се финансира от Предприятието
за управление на дейностите по опазване на околната среда, ще се направят кътове за отдих в селата
Горски долен Тръмбеш и в Поликраище.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

ºª±¬¢xÅÒÂÆÜÔÑÐÆ
Георги Сотиров

Когато чуем Шипка, веднага се
сещаме за великото стихотворение на Иван Вазов „Опълченците на
Шипка“ „...О, Шипка! Три деня младите
дружини как прохода бранят. Горските долини трепетно повтарят на
боя ревът... И днес йощ Балканът,

щом буря зафаща, спомня тоз ден
бурен, шуми и препраща славата му
дивна като някой ек от урва на урва
и от век на век…“ И до днес одата на
големия писател и величественият
мемориален комплекс „Паметникът
на свободата“ напомнят за миналото на града, което е свързано с решителния етап от Руско-турската

война (1877 - 1878). Монументът е
построен в периода 1922 – 1930 г.
с доброволни дарения от целия български народ. В приземния му етаж
има голям мраморен саркофаг, пазещ
костите на загиналите опълченци.
По останалите етажи са изложени
богати колекции от ордени, оръжия
и униформи, както и копие от Са-

Чирпанлиевата къща

Кметът Василка Панайотова:

ǸȈȏȊȐȚȐȍȚȖȕȈȚțȘȐȏȔȈȊȢȘȊȐ
șȢșșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ

Г-жо Панайотова,
Шипка безспорно е историческа светиня, привлекателна туристическа
дестинация. Не е ли дошло времето да се развива като самостоятелна
община?
В близкото минало нашият град наистина е бил
самостоятелна община, в
чийто състав са влизали
съседните села Дунавци,
Хаджидимитрово, Шейново
и Ясеново, но през 1977 г.
Шипка губи тази автономия. През 2002 г. населението реши да създаде
инициативна група, която
да работи за отделянето на града ни от община
Казанлък и отново да се
превърнем в една развита
структура, защото Шипка
сега е „перлата в короната“ в нея. Имаме достатъчно доказателства и
можем да твърдим, че сме
целогодишна туристическа
дестинация с изключително много исторически и
археологически обекти. На
първо място, разбира се, са
златните кубета на храма „Рождество Христово“,
както и археологическите
находки, които бяха открити от проф. д-р Георги Китов. Всичко това прославя
България по целия свят.
Нашите артефакти бяха
изложени и в Лувъра. Искам
да обърна специално вни-

вероятно е предизвикателство. Какво е състоянието на пътната инфраструктура?
Безспорно улиците в
един град са визитката на
неговата администрация.
Още повече, като знаеш,
че основните артерии в
града ще те доведат или
до руската църква, или до
паметника на връх Шипка...
Позволете ми да започна отговора на въпроса
Ви по-пространно. Вестник „Строител“ следи
строителството на
Василка Панайотова е родена през 1969 г. в Ка- обходния път на Габрозанлък, където е завършила Техникума по механотехника (сега Професионална гимназия „Иван во и често публикува
Хаджиенов“). След това получава бакалавърска материали за напрестепен по специалността „Социални и култур- дъка на обекта. Това
мание на църквата „Рож- и живеещите тук ни дейности“ и магистърска – по „Управление е подходът на тунела
дество Христово”, обявена десетима японци, на предприятията“ във Великотърновския уни- под върха – наша мечта, вече факт, и очакза паметник на културата е ди н и з р а елец , верситет „Св. св. Кирил и Методий“.
Работила е като конструктор в Института
през 1970 г. и включена в алжирец, украин- по хидравлика в Казанлък. След като се омъжва, ваме по-нататъшното
списъка на 100 национал- ка, включиха се и постъпва като гл. специалист в община Шипка. развитие на тази голяни туристически обекта. италианци, гер- По-късно става старши експерт, а сега е кмет ма идея. Ние истински
се надяваме да дойде
Всъщност е била храм на манци, французи, първи мандат.
денят, когато за пет
руски манастир, който е да- руснаци, поляци и
рен на България през 1934 г. англичани. За съжаление се тоятелни, ще имаме много минути ще се движим под
Построена е по образец на оказа, че административ- повече възможности да се Стара планина по най-бърруските църкви от XVII в. – но не отговаряме на някои възползваме от различните зата връзка на Северна с
с един централен купол и 4 изисквания, като например оперативни програми на ЕС Южна България. Наясно
и да реализираме по-голям сме, че това е огромна инброй население.
по-малки позлатени.
Община Казанлък ни брой проекти с европейско вестиция за държавата,
През 2010 г. беше проведен референдум в Шипка помага изключително мно- финансиране. Въпреки това но тя ще реши кардинално
и с. Яворово за отделянето го в развитието ни като един работещ кмет може редица глобални проблеми
ни като самостоятелна град, в осъществяването да направи много за добру- – транспортното премиобщина. Хората участваха на нашите инициативи да ването на хората от гра- наване на върха през зимамасово в допитването и ка- направим Шипка предпочи- да, без той да е автономна та, трудното поддържане
на пътя през студените
тегорично заявиха своето таното място за живеене, община.
месеци, облекчаването на
предпочитание да бъдем притегателна туристичеТериторията на града трафика през Хаинбоаз. Изавтономни. Като един ис- ска дестинация, в която цеграждането на тунел под
е
голяма,
с
много
улици,
тински интернационален логодишно идват гости от
град морално ни подкрепиха цял свят. Но ако сме самос- поддържането на които Шипка ще благоприятства
и развитието на
региона.
За улиците в
гр. Шипка мога
да кажа, че са в
добро състояние. В далечното
минало, когато
се е ситуирал
градският план,
експертите са
р е ш и ли, че з а
условията на нашия град е найдобре улиците
да бъдат павирани, въпреки че
поддръжката е
Част от новия градски център
трудоемка. Това

безспорно е най-здравата
настилка, което личи от
проблемите по асфалтираните ни улички.
Приоритет за Вашата
администрация е и водопроводната мрежа. Какви
трудности е необходимо
да преодолявате?
Още с встъпването ми
в длъжност направих анализ на всичко онова, което
създаваше затруднения на
населението на града. Трябва да кажа, че 15 години работих в кметството като
старши експерт и реалното ми избиране за кмет
приех не като длъжност, а
като мисия. Обществено
значимите проблеми найнакрая трябваше да бъдат решени. Естествено
започнах с тези, свързани
с водата, защото през лятото чешмите пресъхваха,
незавсимо че сме в подножието на Балкана.
Водопроводната система на града е „решетеста“. Когато изследвахме
трасетата от планината,
по които гравитачно идваше водата в мрежата, се
оказа, че те са обрасли с
буйна растителност, бяха
като джунгла. Не трябваше да си ВиК инженер, за да
разбереш, че трасето на
много места е компроментирано и доволно „полива“
горската растителност.
Освен това водопроводната ни мрежа е на възраст
от 70 години.
С „Водоснабдяване и
канализация” ЕООД – Стара Загора, което обслужва
225 населени места от 11
общини с 335 000 жители
на Старозагорска област,
предприехме мерки. Изпълнихме реконструкция и
подмяна на 1200 м от довеждащия водопровод, както и на част от мрежата
във високата част на града, което коренно подобри
качеството на живот на
хората там. Наясно сме,
че това е сложно и скъпо
строителство и не може
да стане като с магиче-
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марското знаме. Паметникът на
свободата и връх Шипка са в списъка на 100 национални туристически
обекта.
Населеното място е разположено
непосредствено преди Шипченския
проход, в близост до историческите
селища Крън и Енина, до язовир „Копринка“ и до Долината на тракийските

царе. Районът има важно значение и
в най-древната история на България.
Затова в процес на разработване е
идеен проект за изграждане на атракциона „Светът на траките”. Той
ще включва тронна зала-музей с восъчни фигури на владетели, кино салон, зона за работилници и занаяти,
открита амфитеатрална сцена, ще

се обособи пространство за бойни
изкуства и др.
Всичко за миналото, настоящето и бъдещето на Шипка научаваме от кмета Василка Панайотова. Тя сподели пред в. „Строител“,
че администрацията се гордее с
девиза на града „Вчера, днес, завинаги“...
успешния ден на младите
хора в града, ние сме и приятели с мнозина от тях.
Повечето са изключително
будни и енергични и затова им предоставихме едно
помещение за младежки
клуб, който е оборудван със
спортни пособия, които могат да използват заедно с
футболното игрище, за да
са здрави. Съвсем наскоро
тези момичета и момчета
направиха района около на-

Храмът „Рождество Христово“

За мен е много важна и
съдбата на нашето читалище „Светлина“ – болка
на всички шипченци. Едно
прекрасно културно средище, което е известно с
богатата си духовна дей-

Интересът към закупуването
на парцели за строителство
на къщи се е увеличил

ска пръчка. Затова съм
особено горда, че в края на
първия си мандат положихме началото на новата
подземна инфраструктура
на гр. Шипка. Въпросът с
изграждането на канализационната мрежа на града
обаче не е решен, но това
е сложно и скъпо начинание
и в момента не е на дневен
ред.
Може би трябва да
продължите с проблемите с електрозахранването. Известно е, че през
зимата, когато паднат
големите снегове, въздушните линии се късат...
Ние сме планински град
и зимите са сурови. Имали
сме случаи, когато по три
дни сме били откъснати от
света. Много е тежко, когато няма ток. Като кмет
многократно съм го изпитвала на гърба си. Имаме
доста възрастни хора, на
които трябва да помагаме в такива случи, особено
когато и пътищата са непроходими през студените
месеци.
„EVN България“ в Казанлък доказа, че има постоянен стремеж към качество,
модернизация и достигане
на световно утвърдени
стандарти както в енергетиката, така и в сферата
на устойчивото развитие.
Електрическата мрежа
вече е с нов проводник за
въздушно окачване (познат
като френски кабел), усукан
с алуминиеви жила, който
се използва за пренос и раз-

пределение на ел. енергия
със специална арматура и
съединители по фасади на
сгради, стълбове, мачти и
т.н. Специалистите подмениха и някои от компрометираните ел. стълбове. С
други думи – проблемите на
гр. Шипка с електроснабдяването вече са в миналото.
Всичко казано дотук
по отношение на препятствията пред нас пряко
рефлектира върху новото
строителство в града. Хората търсят парцели, за
да изграждат еднофамилни
жилища, хотели и къщи за
гости. Мога да кажа, че в
последните няколко години интересът се увеличи
три пъти. Това показва,
че нашата администрация
се справя с проблемите на
жителите ни, помага им с
документацията.
Как изглежда образователната и социалната инфраструктура на града?
Имаме едно от найпрекрасните училища в
общината, но за съжаление
борбата с демографията в
момента е загубена кауза
и учебното ни заведение е
средищно. Това се отнася

и за яслите, и за детската
градина. Най-важното е
поне според мен, че успяхме
да съхраним тези структури. През миналата година
санирахме и обновихме училището. Имаме и хубаво
игрище, вътре е светло и
приветливо. На детската
градина подменихме дограмата, извършихме необходимото освежаване на
стаите и с гордост мога
да заявя, че тя не отстъпва по комфорт на подобни
заведения в което и да е
населено място.
Освен че се грижим за

шата лековита чешма прекрасен – изчистиха и подредиха наоколо. Реализирахме
подобни мероприятия и в
планината.
Имаме и хубав пенсионерски клуб, с чудесна
сграда и обзавеждане. Той
е място не само за социални контакти, така необходими на възрастните хора,
но и разполага със зала за
фитнес за пенсионерите, с
уреди за рехабилитация и
раздвижване след инсултни заболявания и болести
на опорно-двигателни я
апарат. Хората там разполагат с маса за масажи и с
някои други придобивки, т.е.
нашият стремеж е те да
не се чувстват самотни,
да има къде да пият кафе,
да разговарят, а и да правят някои от необходимите
им процедури.

Къщата на английското семейство биоземеделци

ност през годините, но
след демократичните промени запустява. Министърът на културата посети
нашия град и се запозна с
проблемите на сградата
и отвън, и вътре. Той пое
ангажимент читалището
ни да получи статут на
паметник на културата с
всички произтичащи от
това възможности за цялостен ремонт. В община
Казанлък има разработен
проект за възстановяването на „Светлина“ и ние сме
в очакване той да бъде реализиран.
То ще бъде интересно и
за цялата интернационална
група от населението ни, с
която всеки ден се поздравяваме на различни езици,
но най-често на български.
Само ще маркирам, че едно
от английските семейства
вече има четири къщи в
града и активно се занимава с биоземеделие, което е
тема и на провеждащите
се от тях международни
семинари с младежи от цял
свят. Тези наши нови заселници успешно превръщат
запустели терени в землището на Шипка в едни отлични места за биоземеделие. Независимо че сме от
различни култури и религии,
в нашия град прекрасно съжителстват хора от над 10
националности.
Споменахте, че сте
привлекателна туристи-

ческа дестинация. Как се
развивате в това направление?
По празниците и през
летния сезон трудно може
да се намери стая в нашите къщи за гости. Мнозина
от хората оценяват предимствата на Балкана, планинския въздух, студената
вода и гостоприемството
на шипченци. И именно тези
посетители, които идват
за по няколко дни в нашите
хотели или къщи, споделят,
че гр. Шипка с всяка година
се преобразява. Това за мен
и за екипа ми е комплимент.
Трябва да поясня, че къщите за гости са частни
инвестиции, не са изградени с парите на европейските данъкоплатци. Също
с частни средства е реставрирана Чирпанлиевата къща, която е нашият
Етнографски музей. Експозицията е богата, много
добре подредена и е сред
най-посещаваните места.
Това е домът на рода Чирпанлиеви, чиито наследник,
който от 53 години живее в
Германия, е щедър дарител
не само на града ни, но и на
община Казанлък. Чирпанлиевата къща е типична двуетажна възрожденска постройка, която представя
бита на българите от найтежкото и славно време на
страната. На първия етаж
са събрани инструменти
от доминиращите тогава
занаяти – ножарство, гайдарство, дърводелство,
оръжейничество, шивачество и др., а на втория е
съхранена битовата обстановка на тогавашните
домове.
Та з и р е с т ав р и р а н а
къща е и елемент от модернизацията на центъра
на Шипка. Един любопитен
факт – във връзка с честването на 100-годишнината от Освобождението
на България Шипка става
град, а сега - с честването
на 140 г., със съдействието
на община Казанлък правим
едно съвсем различно пространство – център, достоен за ЕС. Искаме Шипка да
успее да развие потенциала
си заради историческото
минало, природните забележителности и археологическите находки.
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Гл. ас. д-р инж. Невена Бабунска - Иванова, преподавател във ВТУ „Тодор Каблешков“:
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Съвременните методи на строителство се разглеждат подробно в процеса на обучение
Георги Сотиров

Д-р Бабунска - Иванова, през миналата година получихте наградата
на ректора за млад преподавател на Висшето
транспортно училище
„Тодор Каблешков“. Отличията ни задължават
не просто да запазим
нивото, на което се намираме, но и да го надградим.
Съгласна съм, получаването на всяка една награда е въпрос на чест,
която трябва да се защити и оправдае. Като
ректор на ВТУ проф. д-р
инж.-икон. Даниела Тодорова следи за кадровото
ра з ви т ие, о с о б е н о з а
това на младите преподаватели и тяхното академично израстване. Благодарение на подкрепата
на цялото ръководство
в нашия университет се
наблюдава тенденция към
нарастване на успешно
защитили дисертационните си трудове колеги.
Освен това се полагат усилия и за разширяване на националното и
международното сътрудничество чрез сключване
на договори, провеждане
на работни срещи и мероприятия с образователни институции, професионални учреждения и
бизнес компании. Това от
своя страна води до утвърждаване на имиджа на
ВТУ на престижен образователен и научноизследователски център.
Вашите научноизследователски интереси
основно са свързани с
проектиране и строителство на жп линии и
тунели. Една определено
сложна, тежка, но и до
известна степен мъжка
професия.
Ако е лесно, няма да е
интересно. Според мен
не съществуват понятия като мъжка и женска
професия. Човек трябва
да бъде отдаден на това,
което прави, и едва тогава може да получи в известна степен удовлетворение, да се изгради
като личност, но и да се
съхрани като такава.
За мен проектирането на жп линии е вдъхновяващо, защото има възможност да се създават
пътища, които да бъдат
в полза на обществото.
В близкото минало то се
е извършвало на „ръка“.
Днес не е така. Прилагат
се различни софтуерни
продукти, които повишават ефективността
и качеството на работа
при изготвяне на проекти. През последните
г о д и н и с е н аб л ю д ав а
динамично развитие на
използваните софтуери
в различни области на
науката и техниката.

Снимки авторът

Разбира се, наред с владеенето на компютърни
програми трябва да са
налице и солидни знания
в сферата на проектирането и строителството, както и познаването
и прилагането на всички
нормативни документи в
областта. Опитвам се да
предам това мое виждане
и на студентите по дисциплините, които преподавам, както и опита от
практиката си. Заедно с
колеги от катедрата сме
участвали в разработването на проекти – европейски и национални, каНевена Бабунска - Иванова е родена през 1980 г.
в София. Учи в Техникума по железопътен транспорт „Никола Корчев“ (ПГЖПТ „Никола Корчев“),
специалност „Управление на транспортно предприятие“. Завършва „Транспортно строителство“
във ВТУ „Тодор Каблешков“. От 2018 г. след защитен дисертационен труд заема академичната
длъжност главен асистент към катедра „Транспортно строителство и съоръжения“. Води производствена практика и преддипломен стаж, упражнения и модул лекции по дисциплини, свързани
основно с проектирането и изграждането на железни пътища и съоръжения.
саещи реконструкцията
и рехабилитаци ята на
железни пътища.
Що се отнася до тунелитe, това са съоръжения, чието проектиране
и изграждане включват
комплексни инженерни
процеси и изискват съдействието на специалисти от различни области.
И двамата ми дядовци са
участвали в строителство на тунели по 11-ата
(Калотина – Станянци),
2-рата (София – Мездра
– Горна Оряховица – Каспичан – Варна) и 3-тата
(Илиянци – Карлово – Зимница – Карнобат – Синдел – Варна фериботна)
жп линии. И до днес дядо
Александър ми разказва с подробности как са
строени тези съоръжения по белгийски метод
с горна водеща галерия,
какви трудности са срещали тогава и как са ги
преодолявали. Сега не се
работи по този метод,
тъй като се смята за
остарял. В наши дни се
прилагат Нов австрийски
тунелен метод (НАТМ),
Италианският метод –
ADECO-RS (Analysis of
Controlled Deformation in
Rocks and Soils), Норвежкият тунелен метод, Щитов метод и др., които
се разглеждат подробно
в курса на обучение на
нашите студенти по съответните дисциплини.
За НАТМ е характерно
превръщането на масива
от натоварваща съоръжението среда в носещ
елемент от него чрез
оформянето на защитна
зона около изкопа. Това
се постига с използването на деформируеми крепежни конструкции: анкери, стоманени рамки и

пръскан бетон. Методът
се прилага ефективно на
участъци със значително
заложение от терена и
ограничен воден приток.
В световен мащаб НАТМ
е добре познат. У нас
също се прилага. Пример
за съоръжение, изпълнено
по НАТМ, е двупътният
тунел 3 – Дъскотна, с
дължина 460 м в междугарие Дъскотна – Търнак
по жп линията Карнобат
– Синдел. Освен това при
изграждането на Софийското метро на отделни
отсечки също е приложен
този метод. Най-пресен
образец е тунелът от
Малък градски театър
„Зад канала” до бул. „Владимир Вазов” и част от
трасето в кв. „Овча купел“ по третата линия
на столичната подземна
железница, която в момента се изпълнява. Поради изключително тежките геоложки условия на

строителство при метростанция „Сердика” от
линия 2 (в експлоатация)
и при МС „Орлов мост“ от
третия лъч (очаква се да
бъде пусната до края на
2019 г.) е приложен и модифициран НАТМ.
Методът ADECO-RS
се основава на анализ
на контролирани деформации в скали и почви и
определено е нов за България. Пример за приложението му е изграждането
н а н оват а вис око с ко ростна жп линия Болоня
– Флоренция. Тя е с дължина 78,5 км. Мащабният проект включва 9 жп
тунела с напречно сечение 140 кв. м с обща дължина 73 316 м, 14 тунела
за достъп – 9255 м, както и 1 сервизен тунел –
10 647 м, и 2 свързващи
с обща дължина 2160 м.
У нас се предвижда изпълнението на два двупътни
тунела по този метод.
Става въпрос за тунел
2 – Батановци, с дължина
881 м и тунел 3 – Бушляк,
с дължина около 400 м по
жп линията София – Перник – Радомир.

Голямо приложение в
световен мащаб намира строителството на
такъв тип съоръжения с
тунелопробивнa машинa
(Tunnel Boring Machine –
ТBM). Най-дълги ят жп
тунел в света, „Готард“
в Алпите с внушителните 57 км е построен
с помощта на TBM. У
нас само преди няколко
месеца беше завършен
централният участък от
линия 3 на метрото от
Малък градски театър
„Зад канала” до „Красно
село”, който е изпълнен
с т.нар. къртица. Също
така с TBM се предвижда
да се извърши изграждането на тунел 1 – Владая,
с дължина 4850 м между
Владая и Драгичево по жп
линията София – Перник
– Радомир.
Имате сериозно
участие и в международни научни конференции.
За израстване в академичната общност на
ВТУ „Тодор Каблешков“ и
обучението на студенти
ние, преподавателите,

трябва да извършваме
значителен обем научноизследователска работа.
Тя включва писането на
публикации и участието ни в международни и
национални научни конференции, семинари, форуми, симпозиуми и др.
Освен това е необходимо
да се издава и учебна литература, която да бъде
съобразена с плановете
и програмите на университета, включително и с
практиката. Желателно
е да правим съвместни разработки с колеги,
докторанти и студенти,
както и да ръководим дипломанти, които успешно
да завършат и защитят
своите работи.
Какво да очакват бъдещите Ви възпитаници
освен прекрасния кампус, модерните учебни
корпуси, спортния комплекс?
Във ВТУ непрекъснато
се работи за обновяване на учебните корпуси.
С амо през последните
няколко месеца бяха открити нови учебни зали и
лаборатории – „Геотехника“, „Комуникационни системи и устройства“, „Металознание и технология
на материалите“, „Изпитване и експлоатация
на газови съоръжения и
инсталации“, „Техническа
безопасност на асансьорите“. Това позволява при
провеждането на часовете да се повиши качеството на образованието,
което получават бъдещите инженери.
Също така ежегодно
се кандидатства за вътрешни научноизследователски проекти, които
след като се одобрят от
комисия и се изготвят от
работния колектив съвместно с участието на
докторанти и студенти,
се прилагат в процеса на
обучение.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обект: Изграждане и оборудване на Детска градина – първи етап (4 групи за детска градина и 2 яслени групи)
Възложител: Столична община - район „Овча
купел”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 4 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 720
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 23/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на районната администрация с адрес: гр. София, бул.

„Цар Борис III“ №136В, заседателна зала, ет. 2
Дата: 24/07/2019 Местно време: 10:30
За контакти: инж. Искра Панчева
Факс: +359 29559568
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 136В
Адрес на възложителя: www.ovchakupel.bg
Телефон: +359 29554462248
E-mail: sook@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919610&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на администр.
сграда на УПБЗН гр. Малко Търново и многофам. жилищни сгради на...
продълж. Раздел: II.1.4)
Възложител: Община Малко Търново
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 946 233.07 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 23/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Община Малко Търново, находяща се
в гр. Малко Търново, ул. „Малкотърновска ко-

муна“ №3, етаж 2
Дата: 24/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Деян Йотов, Диана Филчева
Факс: +359 59523128
Адрес: ул. „Малкотърновска комуна“ №3
Адрес на възложителя: www.malkotarnovo.org
Телефон: +359 876078020/ +359 59523184
E-mail: mt_kmet@b-trust.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919407&mode=view

3Наименование: Реконструкция на ЗРУ 31,5 в п/ст „Добруджа”
Възложител: Електроенергиен системен
оператор ЕАД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 1 107 800 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 08/08/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Цар
Борис III“ № 201, партер, зала Обществени
поръчки

Дата: 12/08/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Виолета Попдончева - по процедурни въпроси, тел.: 02/ 9691354; Петя Праматарова - по технически въпроси, тел.: 02/
9691328
Факс: +359 29626189
Адрес: бул. „Цар Борис III“ № 201
Адрес на възложителя: www.еso.bg
Телефон: +359 29691354
E-mail: op@eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=919637&mode=view

3Наименование: Реконструкция на водопроводна мрежа и частична
рехабилитация на канализацията на гр. Годеч, част II - етап 12
Възложител: Община Годеч
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 061 352.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/08/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Годеч, пл. „Свобода” №1, заседателна зала

Дата: 06/08/2019 Местно време: 11:00
За контакти: инж. Ангел Ангелов - директор
на д-я ТУЕП
Факс: +359 729-23513
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.godech.bg
Телефон: +359 729-22300
E-mail: obshtina_godech@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919277&mode=view

3Наименование: Реконструкция на улична мрежа на територията
на Община Главиница
Възложител: Община Главиница
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 046 032.29 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Главиница, ул.
„Витоша“ №44, заседателна зала

Дата: 24/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Донка Куртева
Факс: +359 086362060
Адрес: ул. „Витоша“ №44
Адрес на възложителя:
https://www.glavinitsa.bg/
Телефон: +359 086362040
E-mail: obshtina@glavinitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919640&mode=view

3Наименование: Ремонт на участъци от общинска пътна и улична
мрежа на територията на Община Антоново
Възложител: Община Антоново
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 591 666.66 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата:
30/11/2020
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала
на Община Антоново

Дата: 24/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: инж. Исмаил Ибрямов - зам.кмет на Община Антоново
Факс: +359 06071-2428
Адрес: бул. „Т. Герой“ №26
Адрес на възложителя: www.antonovo.bg
Телефон: +359 06071-2222
E-mail: ob_antonovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919768&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР на
обект: „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ „Васил
Левски“ – гр. Ардино, Община Ардино“
Възложител: Община Ардино
Oсн. предмет: 45214200
Прогнозна стойност: 865 318.11 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 30
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: сграда на Общинска
администрация Ардино, бул. „Бели брези4 №31

Дата: 30/07/2019 Местно време: 12:00
За контакти: Гьокчен Емин
Факс: +359 36514568
Адрес: ул. „Бели брези“ №31
Адрес на възложителя: http://www.ardino.bg/
Телефон: +359 36514238
E-mail: gokcen_emin@yahoo.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919400&mode=view

3Наименование: „Ремонт на улична мрежа на територията на
община Борино“
Възложител: Община Борино
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 408 215.69 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала
на Общинска администрация Борино с адрес

с. Борино, ул. „Христо Ботев” 1 - трети етаж
Дата: 23/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Джамал Коджебашев
Факс: +359 030422144
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №1
Адрес на възложителя: www.borino.bg
Телефон: +359 0886152742
E-mail: obshtina_borino@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919462&mode=view

3Наименование: Изпълн. на СМР по проект: „Въвеждане на мерки за
енергийна ефективност и обновяване на обществена сграда, Община
Нови пазар, гр. Нови пазар, ул. „Оборище” №5”, осъщ. по „ОПРР 2014-2020“
Възложител: Община Нови пазар
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 920 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 540
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/07/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: административната сграда на Община Нови пазар, гр. Нови
пазар, ул. „Васил Левски” №3, зала 310

Дата: 30/07/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Боряна Кирякова
Факс: +359 053795530
Адрес: ул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: http://www.novipazar.
acstre.com/.
Телефон: +359 053723311
E-mail: npazar@icon.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919367&mode=view

3Наименование: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Обновяване на материалната база на детска градина „Радост“ по договор
№ BG06RDNP001-7.004-0012-С01 от 14.05.2019 г.
Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 888 858.09 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата:
15/03/2022
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 22/07/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Община Бяла Слатина, гр. Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски” №68, етаж 5, стая 508

Дата: 23/07/2019 Местно време: 09:30
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева
и Красимир Коцов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68
Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@oabsl.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919435&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР на обект „Реконструкция, рехабилитация и благоустр. на същ. улици и тротоари и съоръженията и
принадл. към тях в с. Припек и в гр. Джебел - в кв. „Младост” и Брягово,
в Община Джебел, обл. Кърджали
Възложител: Община Джебел
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 972 047.30 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 20
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Общински съвет гр. Джебел, на адрес: гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19

Дата: 23/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Мутлу Хашим
Факс: +359 3632-2310
Адрес: ул. „Еделвайс“ № 19
Адрес на възложителя: http://www.dzhebelbg.
com/%20
Телефон: +359 3632-2051
E-mail: obshtina_djebel@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919461&mode=view

3Наименование: Извършване на СМР в изпълнение на проект „Реконструкция на части от улична мрежа в гр. Кубрат и с. Савин, Община
Кубрат – ул. „Назъм Хикмет“ в гр. Кубрат и ул. „Цар Симеон“ – Етап 1 в
с. Савин“ по…
Възложител: Община Кубрат
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 039 103.77 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: Община Кубрат, гр.
Кубрат, ул. „Княз Борис I“ №1, заседателна
зала, ет. 2

Дата: 25/07/2019 Местно време: 11:00
За контакти: С. Любенова - ст. експерт Управление на проекти и обществени поръчки
Факс: +359 84873205
Адрес: ул. „Княз Борис I“ №1
Адрес на възложителя: www.kubrat.bg
Телефон: +359 84872020
E-mail: kubrattown@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919840&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи по
изграждане временен паркинг за нуждите на „Комплексен онкологичен
център – Пловдив” ЕООД – база II
Възложител: Комплексен онкологичен център
- Пловдив ЕООД
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 478 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/07/2019 Местно време:
16:30
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, бул.
„Васил Априлов“ №15А

Дата: 23/07/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Петя Гавазова - ръководител
звено ОП
Факс: +359 32644388
Адрес: бул. „В. Априлов“ 15А
Адрес на възложителя: http://www.onkoplov.
com/
Телефон: +359 893317363
E-mail: onkodis_plovdiv@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=919260&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǰȓȔȈȘȐǺȈȗȐȖȊȈȈȘȈȌȐȏȈȑȕȏȈȔȐȓȐȖȕȐ
Елица Илчева
„Столът не е просто
мебел, а ключът към целия интериор“. Думите са
на финландския дизайнер
Илмари Тапиоваара (1914
- 1999), който виртуозно
обединява предвоенните
постижения на родната
си култура и следвоенните възможности на индустрията, което прави
всичките му неща модели
за подражание. Казват,
че никой не се е интересувал повече от него от
демократизацията на дизайна. Но ако други само
са говорили за нея, той
я е осъществил. И не е
бил просто теоретик, а
ентусиазиран практик.
След войните Финландия
се нуждаела от предмети
с леки сглобки и младият
творец започнал да създава и промотира

модулни и сгъваеми
мебели.
„По същество той създаде концепцията Ikea за
Ikea“, отбелязва Юка Саволайн, директор на Музея за
дизайн в Хелзинки. Става
въпрос за самостоятелното сглобяване и плоските
опаковки, което означава
намаляване на разходите

логии и дизайн в Илинойс.
Няколко години по-късно се
завръща във Финландия с
нови идеи –

серията Pirkka от дървени
мебели става хит.
През следващите двадесет години той усъвършенства уменията си и
създава шедьовър след шедьовър. През 70-те години
младите дизайнери започват да оспорват неговото безусловно лидерство
и за няколко десетилетия
обзавеждането му е почти забравено. Сега оригиналните мебели Tapiovaari
толкова успешно се продават на търг, че отново се
връщат в производството. Преди няколко години
Artek купуват правата на
всичко, за което успяват
да се спазарят с други

Илмари Тапиоваара с жена си Аника, с която се запознава в
Asko. Двамата откриват студио през 1951 г.

е толкова впечатлен от
новия индустриален стил,
че дори пише дописка за
вестника. В нея се застъпва за привеждане на
родните стоки към световно ниво чрез масово
производство, дизайн и
демократизация. С този
ентусиазъм през 1938 г.
започва да работи като
арт директор на най-голямата финландска компания
- Asko.

ни условия той научава
много. И вижда как вещите могат да променят живота. „В известен
смисъл можеш да сравниш
дизайнер с лекар“, казвал
той. „Искам всички да
имат добър интериор“,
настоявал още Тапиова-

Талантът на Тапиоваара е
многостранен.
Той притежава не само
фин стилистичен нюх, но и
дарбата да общува и убеждава. В страна, в която
след войната линията на

Креслото Pirrka за компанията Laukaan Puu, 1950 г., сега се
произвежда от Artek

Масичката за кафе Trienna, 1954 г., която днес се произвежда
от Artek

Серия за сядане Lukki за Asko, 1956 г

за транспорт, както и помалко рискове от повреда.
А това води и до по-ниски
цени за клиентите на Ikea.
В професионалното си
израстване Илмари преминава през същото училище като другите велики
майстори на финландския
дизайн, но само той има
силен интерес към всичко
ново и подредено в ясна
концепция.
Негови учители са Вернер Уест, водещ дизайнер
в „Стокман“, и Ото Корхонен, служител на фабриката, където се произвеждали мебелите на „бащата
на модернизма“ Алвар Аалто. Веднага след дипломирането си в Централното
училище по изкуства и
занаяти в Хелзинки Илмари преживява шок: през
1937 г. заминава за Париж
на стаж, но не при кого да
е, а при самия Льо Корбюзие. Времето на шестмесечния престой успешно
съвпада и със Световната
изложба, където мебелите
на Аалто са показани във
финландския павилион.
Младият Тапиоваара

бедност засяга две трети
от населението, успява да
убеди малките фабрики да
произвеждат не само полезни неща, но и красиви.
Умело и бързо преориентира стандартизираното
дървообработване към
производството на нови
модерни мебели, какъвто е
случаят с фирмата Keravan
Puuteollisuus през 1941 г.
По време на войната
Тапиоваара отива по разпределение на Олонецките
острови. Там той трябвало да измисли нови типове съоръжения за бита
без метални скрепителни
елементи, както и технологии, които изискват
минимум материал. Всичките му дизайни от това
време са били използвани
от финландската армия –
били подходящи за полеви
условия, можело да бъдат
направени на място с

минимален набор от
прости инструменти и
сглобени без пирони.
От този експериментален опит при екстрем-

Най-известният стол Mademoiselle за Asko, 1956 г., произвежда
се от Artek

ара. И направил така, че
дори най-бедният ученик в
Domus Academy в Хелзинки да има възможност да
живее в дизайнерския интериор в общежитието,
проектирано от него след
войната, което все още
е пример за подражание и
се изучава в университетите. Друг от неговите
референтни проекти са
интериорите на общежитието на Политехническия институт.

Известни ят стол
D o m u s, п р е д н а з н а ч е н
з а хо с т ел а н а D o m u s
Ac ade my пр е з 19 4 6 г . ,
е продаван разглобен и
в плосък пакет. Заради
удобната кръгла седалка
станал изключително популярен. Това е и първият финландски продукт
за износ, създаден след
войната. През 1951 г. авторът получава награда
на Чикагския панаир, а
Knoll International започва

Знаменитият стол Domus, проектиран за общежитията на
Domus Academy в Хелзинки, 1946 г.

да го продава под името
Finnchair в САЩ в милиони
копия. Всъщност не само
столът, а и другите мебели, създадени за общежитието на академията,
се оказали толкова удобни
и прогресивни (с доставката в плосък пакет), че
успехът им излязъл от
Финландия.
През 1952 г. Илмари Тапиоваара е поканен да вземе професорска длъжност
в Института по техно-

производители, и имат
вече в своя асортимент
от няколко десетки негови артикула, които и не
остаряват.
Най-известният стол
– Mademoiselle за Asko, пък
е увековечен на възпоменателна монета, издавана
по случай 100-годишнината от рождението на дизайнера през 2014 г., като
проектът е на друг известен финландец - Хари
Коскинен.
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ǵȖȊȈȚȈȞȍȕȚȘȈȓȈȕȈǴǶǲȊǳȖȏȈȕȈ
ȖȚȌȈȊȈȗȖȟȐȚȕȈȖȓȐȔȗȐȑșȒȐȧȌțȝ
Стъклената фасада и сведени до минимум носещи конструкции отличават визията
Страницата
подготви
Елица Илчева
Новата централа на
М ежд у н ар о д н и я оли м пийски комитет (МОК)
в Ло з ан а, Ш в ей ц ари я ,
проектирана от датската архитектурна фирма
3XN, е готова. На 23 юни
Olympic House беше отворена за обществеността. Олимпийска къща е с
площ от 22 000 кв. м и ще
приютява под един покрив
500 служители, които досега са били разположени
на четири места в града.
През 2014 г. МОК реши да
продължи с консолидирането на централния си офис,
а 3XN беше избран чрез
многоетапен международен архитектурен конкурс.

След състезанието 3XN
се обединиха с швейцарската архитектурна фирма IttenBrechbühl, които да
контролират изграждането на проекта. Сградата
притежава и швейцарски,
и международни „зелени“
сертификати за устойчивост.
Olympic House се намира в обществен парк, където е и замъкът Château
de Vidy от XVIII в. - на брега на Женевското езеро.
Постигнато е високо ниво
на интеграция с уникалната природна и историческа обстановка, като
същевременно е създадена емблематична архитектурна забележителност
за местната общност.
Статуята на Кубертен
стои пред нея и посреща

посетителите.
Отличителна черта
на дизайна на зданието
е прозрачната стъклена
фасада, която отдава почит на олимпийския дух,
като отразява грациозните движения на спортиста. Динамичният вълнообразен поток изглежда

различно от всички ъгли,
пренасяйки енергията на
състезател в движение.
Опорните стоманени колони зад остъкляването
осигуряват прозрачност и
гъвкавост вътре – открити пространства с минимум носещи конструкции.
В рамките на 8 метра

ǲȢȡȈȚȈȕȈȉȢȌȍȡȍȚȖȡȍșȍȐȏȋȘȈȎȌȈșȈȔȈ
Британската компания Ten Fold е
решила да даде възможност за по-голяма мобилност на пазара на недвижими имоти с интелигентна технология. Създателят й Дейвид Мартин,
който е и основател на Ten Fold, през
по-голямата част от живота си е
проектирал луксозни жилища. Преди
седем години англичанинът заедно с
още четирима инженери разработва помещение, чиито стени, подове
и тавани се събират в малко пространство и след това лесно се разгъват. След шест прототипа сега
компанията представя напълно функционален демонстрационен модел на
къщата Folding House. Тя се изгражда
сама, може да се пренася в компактна кутия, саморазгръща се за около

десет минути без външна помощ и
оформя напълно завършен апартамент.
Интересното е, че жилището е
по-скоро нискотехнологичен продукт.
За конструкциите не са нужни компютри или мрежи, а проста физика.
Сложна система от лебедки, лостове
и противотежести привежда компонентите чрез силата на гравитацията в правилната позиция. Ако ключалката се освободи чрез натискане
на бутон, таванът и подът се разгъват, като се натискат лостовите й
механизми към външната страна на
конструкцията. Също така те активират конзолните греди, които придават на Folding House стабилност
към земята.

Базовият модел TF-64 в сгънато
състояние представлява компактна
кутия с дължина 9 м, ширина 2,44 м и
височина 2,98 м. След като се отвори, той има площ от 8х8 м, така че
се получават 64 кв. м. Конструкцията
служи и за складово помещение, в което се съхраняват мебелите по време
на транспортиране.
За вътрешното оформление Ten
Fold предлага различни дизайни, които позволяват гъвкави решения, с
изключение на няколко фиксирани
стени. По този начин позицията на
прозорците и вратите може да бъде
променена и собственикът има избор
на различни материали и цветове за
стени, подове и покрив. Според производителя може дори да се инсталира
асансьор или рампа за достъп на хора
с увреждания. Предвидени са и връзки
за ток, вода и канализация, но тези,
които предпочитат да са изцяло независими, могат да инсталират слънчеви панели, резервоари за вода и др.
За да бъде достатъчно стабилна,
конструкцията не е лека – рамката е
изработена от стомана и заедно със
стените тежи повече от 20 тона.
Допълнително тегло носи и интериорът. Така опасността да отлетиш
с къщата при буря със сигурност не
съществува, подчертават производителите. Отделните модули могат
да бъдат подредени и свързани заедно, за да образуват многоетажна
сграда.

ǔǹǺǮǬǾǴǮǱǹȀǺǾǺǭǱǾǺǹǻǼǱǮǼȆȅǬǽǾǱǹǴǴǻǺǰǳǱǸǹǴ
ǻǬǼǶǴǹǯǴǮǶǬǼǾǴǹǴ
Компани ята Fabrino
разработва „фотобетон“,
кой то пр евръ щ а лог а,
снимки и фирмени мотиви
в акценти върху стени с
огромни размери. В новия
процес за обработка на
повърхността немският
специалист в строителството успява да прехвърли желаните мотиви на
сглобяеми бетонни части.
За разлика от матриците
влиянието на светлината
и сянката няма значение
при крайния резултат на
изображението. Окончателното импрегниране

предпазва от замърсяване
и олющване.
Дали в подземен паркинг, фасада на къща, фоайе или големи подови площи – новата технология
разгръща въображението
без ограничения. Производството се извършва
в Германия, където мотивът се прехвърля върху
специално фолио в новаторски процес на печат
с ретардер. Фолиото се
поставя в кофража и бетонът се напълва. След
като се постигне необходимата якост, освободе-

ната завършена част се
обработва с почистващ
препарат с високо налягане. Чрез взаимодейст-

вието на измитите зони
и площи с гладка бетонна
повърхност мотивът се
експонира.

няма колони, така че конфигурацията на работните станции може лесно да
бъде променена по всяко
време.
Що се отнася до емблематичните олимпийски
кръгове, архитектите са
ги превърнали във функционален обект - спираща

дъха стълба в централния
атриум. Всяка халка е прикрепена отгоре и отдолу,
все едно е окачена. Нито
един ринг не се допира до
другия и за да стигнат до
всеки, хората трябва да
се качват по стълби, т.е.
дизайнът насърчава взаимодействието.
Големи екрани на стените показват спортни
събития, минали и настоящи. На партерния етаж
има фитнес център, кафене и ресторант, както и
конферентна зала с кръгли
прозорци и изглед към езерото. Третият етаж е за
президентската канцелария и заседателната зала
на изпълнителния съвет,
а на четвъртия има тераса на покрива с прекрасна
гледка.

ǝǯǼǬǰǴǺǾǶǺǹǺǻǽǱǽǯǷǺǭȋǮǬǾ
ǶǬǾǺ/HJR
Компанията Just
BioFiber предлага
устойчив материал
с негативен въглероден отпечатък
за изграждането
на къщи, които се
с гл о б я в а т к а т о
Lego. Продуктът осигурява и значително предимство
по отношение на бързината на строителство, тъй
като за разлика от конвенционалните конструкции тук
не се използва стомана, арматура и бетон. За да създаде градивния елемент, който според разработчиците
има потенциал да промени начина, по който се строят
жилищните обекти, компанията е намерила как да комбинира дървеното ядро на конопеното растение с вар и
вода. „Продуктът е екологично чист, лесен за ползване,
а предимствата на конопа са многобройни – той има
термично задържане, улавя CO2 и расте четири пъти побързо от дърветата, което го прави напълно устойчив“,
твърдят изобретателите.
Според тях блоковете от коноп притежават превъзходни изолационни свойства, но предимство номер 1 е
качеството на въздуха в помещенията, защото суровината регулира влажността и така няма опасност от образуване на мухъл. Освен това материалът е устойчив
на огън – не гори, не поддържа пламък и не отделя дим.

ǷȘȍȋȘȈȎȌȈȚȗȖȔȍȡȍȕȐȧș
ȈȒțșȚȐȟȕȐșȐșȚȍȔȐȖȚȊȢȓȕȈ
А к ус т и кат а
е важна, особено
з а з д р ав о слов ната работна
среда. Когато се
търси добро ниво
на шумоизолация,
често се използва
вълна, която има
отлични абсорбиращи свойства.
Именно на нея е
заложил и холандският дизайнер
Петра Вонк при проектирането на серия от акустични
преградни системи PLECTERE.
Вонк създава 3D структура с повтарящ се модел.
Стените се състоят от филцови ленти, които са изтъкани в плитка форма, създавайки полупрозрачни системи. Те могат да се използват като преградна стена
или разделител на помещения, без да се затваря пространството. Това носи много ползи за служителите
в отворените офиси и създава приятна и ефективна
работна среда.
Използваният индустриален филц е 100% обеззаразен. Всяка плетка се прави на ръка в района на Амстердам.

26

Ñòðîèòåë

КУЛТУРА

петък, 12 юли 2019

£ÒÕÓ¦ÊÌÊÏÓÜÏÑÒÇÆÓÔÂÄá
ÂÄÔÐÒÓÌÐÔÐÓÊÚÐÕÕÏÂÓ
Спектакълът е посветен на живота
на фронтмена на Iron Maiden
Страницата
подготви
Мартин Динчев
Вокалистът на Iron
Maiden Брус Дикинсън ще
представи авторското
си шоу в София на 23 декември в зала 1 на НДК.
Легендарни ят певец и
музикант има изключително интересен и впечатляващ житейски път.
Той прекарва вълнуващи
десетилетия с метъл титаните Iron Maiden, като в
същото време и животът
му извън прожекторите е
необикновен. Той е самолетен пилот и капитан,
авиационен предприемач,
пивовар, телевизионен актьор, сценарист, автор
на бестселъри, изнасял е
мотивационни ораторски
речи, има два издадени романа, дори е международен
фехтовач.
През 2017 г. Дикинсън
започва да промотира
автобиографията си „За
какво служи този бутон“,

като прави няколко литературни четения и срещи
с фенове и медии в различни театри във Великобритания. Постепенно този
вид изява се превръща в
шоу, което наподобява
стендъп комедия.
Спектакълът „За какво
служи този бутон – Вечер – разговор с Брус Дикинсън“ е разделен на две
части, като в началото
звездата разказва по забавен и хумористичен начин
за вълнуващия си живот.
Представяйки завладяващи истории със своя уникален стил, придружени
от лични снимки, Дикинсън споделя и анекдоти не
само от книгата си, но и
други по-малко известни и
непубликувани истории.
Втората част е посветена изцяло на въпроси
към Брус – той отговаря на
всички чудати и директни
питания на феновете съвсем импровизирано.
Билетите за „За какво
служи този бутон – Вечер

– разговор с Брус Дикинсън“ са на цени между 45
и 120 лв., като могат да

бъдат намерени в разпространителската мрежа на
Eventim.

ǩȘțșǹȗȘȐȕȋșȚȐȑȕșȍȏȈȊȘȢȡȈșȕȖȊȈȓȉțȔ
Брус Спрингстийн издаде 19ия си студиен албум Western stars,
който съдържа 13 нови парчета и
е първият му студиен проект от
5 години насам. С него американецът поема по нов музикален
път, тъй като за творбата черпи вдъхновение от поп класиките,
създадени в студиата на Южна
Калифорния от края на 60-те и
началото на 70-те години на миналия век.
Брус Спрингстийн продуцира
Western stars заедно с Рон Аниело.
В записите участват над 20 студийни музиканти и са използвани
редица инструменти, сред които

щрайх, валдхорни и много други.
Част от вокалите са записани от
Пати Скиалфа. Тя прави и вокалните аранжименти на четири от
песните в албума.
Брус Спрингстийн представи
видео клип към едноименния сингъл от проекта, режисиран от носителя на награди „Грами“ и „Еми“
– Том Зимни. То е издържано във
винтидж стилистика и е заснето
в националния американски парк
Joshua Tree в Калифорния. Видеото показва музиканта в различни сцени, свързани с текста на
песента, които се сменят с концертни кадри.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Вече три
години Леле
кръстосва безспирно шосето,
известно като
Сребърния път,
виещ се сред
безкрайни гори
и малки изолир а н и с ели щ а .
Нощем, когато
повечето хора
спят, той пуши
и обикаля с колата, търсейки дъщеря си Лина, която за последно
е видял в деня, в който я е оставил на една спирка
на Сребърния път. Когато обаче автобусът пристигнал 15 минути по-късно, нея вече я е нямало там.
Последвалото мащабно издирване не дава никакъв
резултат – Лина сякаш се е изпарила във въздуха и
не е оставила абсолютно никаква следа.
С изчезването й отлита и животът, който
дотогава води Леле – майката на Лина го напуска, хвърляйки вината за случилото се върху него, а
мислите и цялото му същество са съсредоточени
единствено в мига, в който вижда дъщеря си за последно. Затова той използва лятната ваканция, за
да шофира неуморно по Сребърния път през белите
нощи. Твърдо решен, че няма да се откаже, докато не намери Лина, Леле влиза във всяка отбивка,
проверява всяка изоставена барака, всяко сечище,
промъква се тайно в чужди имоти и проверява мазетата им – отново и отново... Междувременно
17-годишната Мея се нанася в едно от градчетата
по Сребърния път. Това е поредната спирка на майката на Мея в търсенето й на търпелив мъж, който
да се грижи за нея и дъщеря й.
Мея открива дом и обич, но после плаща жестока цена за това. Пътищата на Леле и Мея се пресичат и една мрачна тайна излиза наяве. Не всичко
изгубено може да бъде намерено…
Авторката на романа Стина Джаксън (1983) е
родена в Шелефтео, Швеция. През 2006 г. се пренася
в Денвър, щата Колорадо в САЩ, където написва и
дебютния си роман „Сребърният път”. Книгата се
появява на бял свят в родната й Швеция през май
2018 г. и още с излизането си предизвиква огромен
интерес, оглавявайки класациите през следващите
месеци с продажбата на впечатляващите 200 000
копия само в тази страна. По-късно правата за превод на трилъра са продадени в десетки държави по
целия свят. В добавка книгата печели и голямата
награда на Шведската академия на криминалните
автори, оставяйки отпечатъка си в 36-годишната
история на отличието като първия дебют, удостоен с тази чест.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǎȃǱǼǬǽǴǱǳǬǮȃǱǼǬ
Прочути ят британски режисьор
Дани Бойл прави поредния завой в кариерата си, като този път решава да
направи филм, вдъхновен от незабравимите The Beatles.
Джак Малик (Химеш Пател) е музикант и автор на песни в малко английско
крайморско градче. Единствената опора
в неуспешната му кариера е приятелката му от детинство Ели (Лили Джеймс).
След странен инцидент с автобус по
време на глобално спиране на тока обаче той се оказва единственият човек на
света, който си спомня за съществуването на The Beatles…
Джак бързо се превръща в суперзвезда, изпълнявайки парчетата на легендарната ливърпулска формация, тъй

ǗȊǭǺǻǴǾǹǺ
• За да се посвети на „Вчера
си е за вчера“, Дани Бойл се е

като светът на практика ги чува за
първи път. Всичко това се случва и с
помощта на безскрупулната мениджърка с желязна маркетинг стратеги я
Дебра (носителката на награда „Еми“
Кейт Маккинън). Но със славата идват
и проблемите. Ще загуби ли Джак човека, който винаги е вярвал в него? И
какво ще му струва, за да осъзнае, че
единственото, от което наистина се
нуждаем, е любов?
Съществена част от историята е
поверена на суперзвездата Ед Шийрън,
който влиза в ролята на самия себе си
– той е, който подава ръка на Джак и го
извежда на световната сцена. Донякъде
е описан пътят на самия Шийрън към
славата.

отказал от това да режисира
новия филм за Джеймс Бонд
• Ролята на Ед Шийрън първоначално е била предвидена
за Крис Мартин, но поради натоварения си график фронтменът на Coldplay не е успял да

се включи. Шийрън се оказва
огромен фен на The Beatles и
признава, че най-голямото му
вдъхновение са именно техните песни.
• Главната концертна сцена
във филма е заснета на плажа

в Норфолк, Англия, като местните хора са голяма част от
публиката.
• Дани Бойл разкрива, че за
филма са били осигурени правата за около 20 песни на The
Beatles, от които 17 са влезли

във финалния вариант на продукцията. Това удоволствие
обаче е струвало доста на екипа, тъй като авторските права
за творчеството на легендарната британска четворка са
изключително скъпи.

МАРШРУТИ
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Националният форт

Светослав Загорски
Атлантическото крайбрежие във Франция e любимо място за почитатели на
автентичната морска архитектура, останала още
от Средновековието. Сен
Мало е изпълнен с много паметници от тези времена
и със старините си улички,
сгради, укрепления и плажове ежегодно привлича милиони туристи. Той се намира
в провинция Бретан – Северозападна Франция.
В далечното минало
Сен Мало е бил типично
корсарско пристанище и
затова е известен като
пиратския град. С част
от парите, плячкосани от
кораби, тук са се строили
големи и красиви каменни
къщи. Други корсари били
отдадени на страстта си
към пътешествията и влагали заграбеното в проучвания на Фолкландските
острови.
Интересен исторически
факт е, че чрез легендарния
мореплавател от Сен Мало
Жак Картие е започнала
колонизацията на Канада.
Една от забележителностите в града е къщата
„Картие”, която Жак построява през XVII в.
Първото селище в района е

ȕȧȒȖȋȈȠȕȖȚȖȒȖȘșȈȘșȒȖ
ȗȘȐșȚȈȕȐȡȍȕȈǼȘȈȕȞȐȧ
Статуята на Сюркуф

Цялата красота на Сен
Мало е съсредоточена в
Стария град, ограден с високите крепостни стени.
Укрепленията разкриват
красиви гледки към океана
и сушата, а разходката по
старите павирани улички
между къщите от XVII XVIII в., изградени от богати собственици на кораби,
допълват невероятното
изживяване на това място.
Дължината на стената около старата вътрешна част
на града е 1754 м. На един

Катедралата „Сен Венсан“

Кулата Солидор

основано през XI в. на
съседния остров Алет
от монаха Мало,
който е проповядвал
християнството. Два века
по-късно набезите на франките карат населението
да се прехвърли на съседния
Сен Мало. Той е свързан с
континента със специално
изграден път и след това
са издигнати високи укрепления, които защитавали
столетия жителите на новия град.
През XVII – XIX в., когато процъфтява търговията с Индия, Китай, Африка
и Америка, Сен Мало е бил
известен като пазар за
роби. Въпреки неприятния
спомен днес градът носи
романтично чувство със
запазения си вид от XV век.
Той обаче не е напълно автентичен, защото близо
80% от къщите са били
разрушени през Втората
световна война и впоследствие са възстановени камък по камък в оригиналния
си вид.

Съвременният архитектурен облик
на града се оформя през
XVIII в., когато е извършена
мащабна реконструкция на
стените и сградите в старата и новата част. Тя е изпълнена под надзора на инженер Гаранго по проект на
известния архитект Вобан.
След обновяването остава
малка част от средновековната крепостна конструкция – така наречената малка стена от XII век.

война, но е изцяло реставрирана с гранитни блокове.
Сред забележителностите на Сен Мало са и
трите бастиона. Първият
от тях е Сейнт Луис, чието изграждане започва през
XVIII в. В периода на Френската революция той е място за екзекуции.

Бастионът на Св. Филип

Замъкът в града

Част от укрепленията на Сена Мало

от бастионите на крепостта се издига паметник на
легендарния корсар Робер
Сюркуф. Статуята напомня
за приключенския филм „Тигърът на седемте морета“.
В Стария град се влиза
през две красиви порти –
едната е

Портата е възстановена през
първата половина на XVIII в.
Най-красивите сгради в
Стария град са
съсредоточени
на

„Св. Венсан“, която от
древни времена служи
като главен вход.

площад „Шатобриан“.

От едната страна е украсена с бретонския герб
и мотото „Смъртта е подобра от срам“, а от другата - с герба на Сен Мало и
градския девиз „Винаги предано отдаден“.
Втората е Старата
порта, която е била главна
през Средновековието, както и част от тогавашните
кули и укрепления. В по-късни времена тя е била украсена с централна камбанария с часовник. Днес над нея
има скулптура на Дева Мария, която гледа към града.
Към Сен Мало води още
една врата – „Св. Тома“. Намира се в близост до кея
и пясъчния плаж. За да се
стигне до крепостта от
брега, е необходимо да се
спусне мост. В близост до
портата е запазен механизмът, с който е спускан.

Калдъръмените улички и каменните къщи
в Стария град

Между тях
е Къщата с кулата на херцогиня Ан. Именно
по нейна заповед през XV в.
в съседство е
из диг н ат з а мък, който ос-

тава непокътнат от бомбардировките. Той има две
големи кули, построени през
втората половина на XV в.
В него се помещава Градският музей. Има и постоянна колекция от восъчни
фигури.
Освен замъка са се съхранили и няколко дървени постройки, сред които Арката
Реколе на ул. „Виш Рампар“ и
Дом номер 5, наподобяващ
корабна кърма. На палуба
прилича и къщата на поета
романтик Шатобриан.
На площад „Фред Ламен“
се издига катедралата „Сен
Венсан”, чието строителство завършва през 1160 г.
Тя е засегната сериозно
през Втората световна
Пристанището

има различна структура от тази на Сейнт Луис
– ъглова форма. Поради
това гарнизонът успявал
да изпълни няколко функции
едновременно - от юг е защитавал входа на града и
пристанището, а от запад - пазел от набезите на
вражески кораби. Третият
бастион е Холандският, където бездомни хора са търсили убежище през нощта.
Част от защитния вал
на Сен Мало е кулата Бидуан, която е издигната през
1691 г. на скалист нос. Там
е имало склад за барут.
Мощната структура, чиято височина е 23 м и ширина
12 м, е свързана с основните укрепления на града. От
върха й се разкрива зашеметяваща гледка към околностите.
Другата кула, която е
символ на Сен Мало, е Солидор. Тя е част от бившите
укрепления на средновековния град, а сега е музей на
корабоплаването.
На крайбрежен остров
се намира крепостта Гранд
Би, която е истински непревземаема, тъй като е
свързана с наземния път,
който остава под водата
всеки ден в продължение на
6 часа, докато трае приливът.
Друга известна крепост е Националният форт.
Построен е в края на 1680 г.
от инженер Гаранго. На територията й има оръдия и
останки от различни кораби, които са се опитвали да
я превземат.
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friday, 12 july 2019

The Deputy Prime Minister Tomislav Donchev and
the management of BCC held a working meeting
Discussion was focused on the proposed by BCC changes in the CCA, SDA and PPA - the basic acts for the Branch
Host of the meeting, that
took place in the Council of
Ministers, was the Deputy
Prime Minister Tomislav
Donchev. BCC was represented by Eng. Iliyan Terziev
– Chairman of the Management Board (MB), Vladimir
Zhitenski – Deputy Chairman
of MB, members of the MB
- Eng. Blagoy Kozarev and
Eng. Lyubomir Kachamakov,
who is also Chair of the RO
of BCC – Sofia, the Executive Director Eng. Miroslav
Maznev, the Chairman of
the Control Council Valentin
Nikolov, the Honorary Chairman of the Chamber Eng.
Svetoslav Glosov and the
Editor-in-Chief of „Stroitel”
Newspaper and PR of BCC
Reneta Nikolova.
The Chairman of the MB
of BCC Eng. Terziev thanked
Deputy PM Tomislav Donchev
for the meeting and pointed
out that Chamber's experts
had prepared proposals for
changes in the main normative acts related to the construction and investment
process, i.e. Construction
Chamber Act (CCA), Spatial Development Act (SDA)
and Public Procurement Act
(PPA). The Executive Director
of BCC Eng. Maznev presented some particular texts. BCC
proposes the Public Procurement Agency, in coordination
with the relevant ministries, to
elaborate a methodology for
definition of the estimated
project value (price published
in the procurement notice), in
accordance with the market
price of similar already implemented public works contracts. With regard to appeals,
which sometimes cause delay
by 1 to 2 years of contracts'
implementation, it is believed
in BCC that in the contracts
under PPA such clauses
must be provided that allow

indexation of contract value
according to the official inflation index, as well as similar
correction in case of pricerise of main raw materials,
fuels, electricity power supplied, etc.
Among other proposals,
crucial for the Branch, is that
the appealing of contractor
selection procedure under
the PPA, should not hinder
the public works realisation,
as well as, that the contracting authority, in case of respective decision made by
the Commission for Protection of Competition, in favour
of the appealing party, shall
compensate the defender for
the Lost Profit Damages with
some percentage from the
contract value. According to
the opinion of the BCC's experts, the Public Procurement
Agency should monitor the
criteria for candidate's technical and professional capacity, by not allowing launching a
procedure, containing restrictive conditions and directing
to a specific contractor.
Representatives of the
Chamber insist that cases

when the Contracting Authority denies to accept insurance policy to be used as
replacement of bank guarantee, are to be considered as
discriminating. The stand of
the Chamber is that the concluded construction works
contracts are to be admissible
proof of security. Eng. Maznev pointed out that the information listed in the CPRC, in a
scope and content, concerted
with the Public Procurement
Agency, should be considered
as a proof of implemented
works.
Necessity to introduce
stage by stage the BIM system,

for design, implementation and
maintenance of construction
sites, starting with ones
financed by public funds
was also discussed during
the meeting.
This topic was presented
by Eng. Lyubomir Kachamakov, who besides being member of the MB of BCC, is also
a Vice president of FIEC – The
European Construction Indus-

try Federation. „The BIM technology establishes order. It allows the Contracting Authority
to monitor the functioning of
the entire process – starting
from design to construction
work, and further – including
the facility management”, he
explained. „The RO of BCC –
Sofia had already held several
seminars on this subject, in
order to explain the technology and its benefits, but without the support from state its
larger introduction would not
be possible for us“, Eng. Kachamakov pointed out. In respond to a question asked by
the Deputy PM Donchev about
the European models, he said
that this topic is among the
main priorities of FIEC, and in
France this model works particularly well, and that he is
committed to provide information on good practices about
the systems' introduction.
Eng. Blagoy Kozarev
posed a topic

of opportunities for PPP,
particularly in the Water sector,
where in settlements with

population from 2 thousand
up to 10 thousand p.e. about
200 new purification plants
should be built, for which
European or national funding can not be provided. „We
are pressed by the circumstances. These purification
plants must be built, as we
have a commitment with the
EU and thus we are subject
to sanctions, because we
failed to fulfill our obligations“, said Eng. Kozarev. He
stated that it is important to
make the first steps for starting construction works using
a concession, as a form of
PPP for this type of public facilities. Eng. Kozarev pointed
out, that the sector expects
launching of tenders for Water and Sewage project under
the Operational Programme
Environment (OPE).
T h e m a n age m e nt o f
Chamber informed the VicePremier about

the position of organisation in
respect to the introduction of
new Guidelines for determining
financial corrections
to be made to expenditures financed by the EU for
non-compliance with the applicable rules on public procurements. Imposing a higher
level of correction percentage
could result with impossibility
to complete the construction
works due to the financial
problems of the Contracting
authority, and respectively to
lead to losses for the contractor, like for instance – the
impossibility to issue the Act
16 for establishment of construction works' fitness for
operation and the problems to
pay off executed, but not yet
approved construction and
installation works. The Chamber's proposal is, the construction contracts financed

The seventh BCFL season is already in the history with
a new champion – the team of „Maribor – Stroy”
„Stroitel“ Newspaper was awarded a plaque for the 7 years support
and for the uncompromising professionalism
The jesting smile of the
Coach of coaches’ in Bulgarian football – Dimitar Penev – the patron of the Bulgarian Construction Football
League’s (BCFL), and the
tender hands of the Procurator
and Editor-in-Chief of „Stroitel“
Newspaper Reneta Nikolova,
were at the core of the exciting ceremony for bestowing
the cups and medals, which
closed another season held
under the brand name BCFL
and took place in the Sofia
city complex „Sport zone“. For
a consecutive year „Stroitel“
Newspaper was media partner
of the championship.
Surprisingly for many, but
not for those who keep a close
watch on the life of the league,
Maribor-Stroy has won the

gold, following its
long-lasting upward
t re n d - l i n e. T h e
team debuted in
2017 in the second
level of the BCFL.
In 2018 it managed
to gain the bronze
medals in the Premier League, and to
reach the absolute
The Coach of Coaches in Bulgarian Football
peak in this year's Dimitar Penev, the Editor-in-Chief of „Stroitel“
race with only one Newspaper Reneta Nikolova and Arch. Veselin
loss in their 18 Kolev - the major driver of the BCFL
matches over the
decisive spring phase, leaving by the debutant „Home ComBulstro Group behind its back fort“, which, like the leaders of
position and dethroning the the Premier League had only
present, double-time cham- one loss in the spring. The
pion "Infra Holding", who had second position remained
for one of the most invariable
to settle for bronze.
The Championship trophy participants in BCFL – „Ergoin the First Division was won dom“, while the telecom giant

Vivacom, that came back to
the League after a short-time
pause, reached the third position.
Превод Радостина Иванова

under the European Structural
and Investment Funds, mandatory to include provisions
guaranteeing payment of all
executed construction works,
together with the Lost Profit
Damages, in the cases when
contracts are not completed
due to Contracting Authority's
fault.
Since the most frequently
used motives to impose financial corrections are related to the application of
unlawful selection criteria, or
award criteria, the position of
BCC is that it is essential to
develop standardized tender
documentation and procedures. Such are being applied
already for the OPE projects
in the water sector. „I do support the proposal for standard
model of documents, as well
as the ideas for the digitization of the sector and the
introduction of BIM technology“, the Deputy PM said.
At the end of the meeting the possibilities to make
amendments in the SDA
aimed to reduce the administrative burden and to clearly
distinguish the responsibilities of particular participants
in the construction and investment process were also discussed.
Tomislav Donchev will
initiate establishment of a
working group, composed
by experts from the MRDPW, the Public Procurement
Agency,the Directorate for
National Construction Control (DNCC) and the Bulgarian Construction Chamber
(BCC), who will jointly work to
improve the regulatory framework.
Among the proposed by
BCC topics for discussion,
was the Energy Efficiency
of Multi-Family Residential
Buildings National Programme
(EEMFRBNP).
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ÄǳțȌȖȋȖȘȍȞ´ȏȈȗȖȟȕȈȍȊȘȖȗȖȝȖȌȈșȐșȗȖȘȈȎȍȕȐȍ
Българският тим се добра до много важен гол на чужд терен срещу „Ференцварош“

Страницата подготви
Теодор Николов
„Лудогорец“ загуби първия
мач от първия квалификационен
кръг на Шампионската лига.
„Орлите“ отстъпиха с 1:2 на унгарския „Ференцварош“. Срещата на „Групама Арена“ бе наблюдавана от близо 20 000 души.
Играта бе равностойна, като и
в двете полувремена унгарците
започваха по-активно, докато
момчетата на Стойчо Стоев
взимаха инициативата в края
на частите.
Домакините вкараха гол още
в 6-ата минута. При едно центриране отдясно Токмак Нгуен
изпревари Икоко, който изчисти
топката с глава и сбърка, крилото на „Ференцварош“ се възползва от грешката и се разписа в нашата врата. Постепенно
футболистите на Стойчо Стоев се съвзеха от шока и успяха
да организират играта си. Така
се стигна до 31-вата минута,

когато „Лудогорец“ изравни. Унгарците сгрешиха в отбрана и
дадоха топката на българите
в собствената си половина. Битон намери Чибота и той стреля. Вратарят изби удара му, но
топката попадна у Якуб Швер-

чок, който нямаше как да сбърка
и промени резултата на 1:1.
Във втората част домакините отново взеха инициативата.
Илиев се справи с два далечни
шута на играчи на „Ференцварош“, а удар на Олександър Зу-

бков от фаул от удобна позиция
мина над вратата. В 62-рата
минута бе отменен гол на домакините заради засада. Малко
след това най-добрият на терена – Токмак, напредна по левия
фланг и подаде към Зубков, кой-

ÄǾǹǲǨǹȖȜȐȧ´ȗȖȉȍȌȐÄǺȐȚȖȋȘȈȌ´ș
„ЦСКА-София“ разгроми с 4:0 „Титоград“
в първи мач от първи я
предварителен кръг на
Лига Европа и си осигури
класиране за следващия
етап на надпреварата.
Мачът се игра на стадион „Българска армия” пред
препълнените трибуни на
единствено отворените
за срещатa сектори „А”
и „В”.
Българите откри ха
резултата в 40-ата минута. Тиаго стреля от
фаул, Иванович опита да
улови шута, но изпусна
топката. Последваха няколко карамбола в тялото
на черногорския страж и
притичалия Евандро, след
които топката се озова в
мрежата за 1:0.
Второто полувреме
премина изцяло под диктовката на „ЦСК А-София“. „Червените” си оси-

Тенис

то бе оставен непокрит в наказателното поле и нанесе силен
удар, който Илиев не успя да парира. Така резултатът стана
2:1 за „Ференцварош“.
Края на мача се игра изцяло
в половината на унгарския тим,
но натискът на „орлите“ не даде
реални резултати. Последната
ситуация дойде в 95-ата минута, когато Шверчок стреля от
дистанция, но право във вратаря. Въпреки поражението на „Лудогорец“ в Будапеща шансовете
на родния тим продължават.
Предстои реванш в Разград,
като попадението в Унгария
може да има огромна стойност
за крайния изход.
След срещата изп. директор на „Лудогорец“ Ангел Петричев обяви, че е напълно
възможно българският шампион да продължи, а наставникът Стойчо Стоев изрази увереност, че негови ят
тим ще елиминира „Ференцварош“.

ното 4:0.
До последния съдийски
сигнал футболистите на
Добри Митов демонстрираха далеч по-сериозна
физическа форма и почти
не даваха съперникът им
да докосва коженото кълбо, дори можеха да вкарат
още едно-две попадения
на объркания си опонент.
След победата халфът
на „ЦСКА-София“ Кристи-

ян Малинов обяви, че не
се е съмнявал в успеха
на „червените” и че ще
постигнат точно такъв
резултат. „Това беше началото, което очаквахме
и за което се готвехме на
лагера в Австрия. Добър
мач се получи”, заяви Малинов и допълни, че „ЦСКАСофия“ няма да има проблеми с този съперник и
на реванша в Черна гора.

ǴȐȓȈȕșȒȐȚȍȋȘȈȕȌȖȊȍȐșȒȈȚ
ȌȈșȚȘȖȧȚȕȖȊșȚȈȌȐȖȕ
гуриха продължаването в
следващия кръг на ЛЕ след
две бързи попадения на
Тиаго и Жеферсон. В 53тата минута Кери стреля, Иванович не се намеси
убедително и Тиаго вкара
след добавка с глава за
2:0. Само 120 секунди покъсно Али Соу бе изведен

в наказателното поле,
стражът на „Титоград“
парира удара на „червения”
таран, но притичалият
Жеферсон прати кълбото
в мрежата на гостите за
трети път.
В 72-рата минута вратарят на „Титоград“ допусна поредна груба греш-

ка, която доведе до много
красив гол на резервата
К р и с т и я н М а ли н о в. В
тази ситуация Иванович
получи топката и опита
да я изрита силно напред,
но я изпрати в краката на
халфа, който без забавяне
шутира от над 35 метра
в празната врата за край-

ǵȈȌȈȓȖȟȈȒȊȈȔȍȟȚȈȕȗȖȓțȜȐȕȈȓȕȈ
ÄǻȐȔȉȢȓȌȢȕ´șȘȍȡțǼȍȌȍȘȍȘ

Вече са ясни полуфиналните сблъсъци при мъжете в Откритото първенство по тенис на Великобритания. Единият от тях ще поднесе на почитателите на този спорт страхотно зрелище – двубоят
между Роджър Федерер и Рафаел Надал. Както е
известно, Рафа води с 24:15 победи в едно от найемблематичните съперничества в историята на
спорта, а двамата вече премериха сили на полуфиналите на „Ролан Гарос” тази година, когато великият
испанец спечели с 6:3, 6:4, 6:2. Сега Маестрото ще
има шанс за „реванш” на любимата си настилка, където двамата за последно се срещнаха на финала
в „Ол Инглънд клъб” през 2008 г. и Матадора грабна паметна победа с 6:4, 6:4, 6:7(5), 6:7(8), 9:7. През
2006 г. и 2007 г. са другите им два сблъска на трева
на финал на „Уимбълдън”, като успехите в тях са за
Федерер.
В 1/4-финалния си мач Матадора имаше пробле-

ми само в първия сет срещу машината за асове
Сам Куери, но записа поредната си чиста победа
и се класира за предпоследната фаза на „Уимбълдън” след 7:5, 6:2, 6:2 за 2 часа и 9 минути. През
целия турнир до момента Надал показа, че се справя
отлично с тактика сервис-форхенд и дори сервисмрежа, а ретурът му е доказателство, че е в отлично състояние срещу тенисисти като Куери и
Ник Кирьос.
Именно Кирьос бе единственият, който доста
време можеше да се похвали с пробив срещу Надал
в тазгодишното издание на „Уимбълдън”, но същото
направи и Куери в първия сет. Той изостана рано с
брейк, но го върна за 5:5, отразявайки три сетбола.
Последва обаче мобилизация на Рафа и той записа
рибрейк от четвъртия опит, а после също от четвъртия стигна до победата в сета със 7:5.
Следващите два сета бяха доста по-неравностойни и Куери не можеше да бъде доминантен от
начален удар, като особено на втори сервис Надал
успяваше да окаже необходимата съпротива и да
стигне до ранни пробиви.
Другата полуфинална двойка противопоставя
световния номер 1 Новак Джокович и представящия
се чудесно от началото на 2019 г. испанец Роберто
Баутиста Агут.

Двата милански гранда „Милан“ и „Интер“ направиха първата официална стъпка за изграждането на
нов съвместен стадион, който да замени досегашния
им дом „Джузепе Меаца”. От двата клуба излязоха с
изявление, в което съобщават, че са предали в местната община проучванията си за евентуално бъдещо
спортно съоръжение в района на Сан Сиро.
„Милан“ и „Интер“ уверяват, че строителството
на нов стадион е най-доброто възможно решение за
двата клуба, за града и за феновете.

Волейбол

ǹǨȁȕȈȌȐȋȘȈǼȘȈȕȞȐȧ
ȕȈȜȐȕȈȓȐȚȍȊǿȐȒȈȋȖ

Националният волейболен отбор на САЩ направи заявка за полуфиналите в Лигата на нациите в Чикаго. Играчите на селекционера
Джон Спероу се справиха с миналогодишния финалист Франция с 3:1
(25:16, 25:22, 23:25, 25:21) в първия си мач от Група А на финалите,
игран пред близо 5000 зрители в зала „Кредит Юниън 1 Арена“.
Най-полезни за американския тим станаха Максуъл Холт (8 блока, 2 аса и 64% ефективност в атака) и Аарън Ръсел (2 блока, 1 ас
и 54% ефективност в атака) със 17 и 16 точки за победата. За
французите единствено Жан Патри игра на ниво и завърши също
със 17 точки (58% ефективност в атака).
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Снимки SPA хотел „Персенк“ - Девин

В конкурса се включиха едни от най-красивите топмодели на Visages
В. „Строител“
С вълнуващи емоции и
музикални изпълнения за
поредна година се проведе
конкурсът за красота „Мис
Персенк 2019“ в SPA хотел
„Персенк“ - Девин. На 5 юли
в изискания планински хотел се събраха гости и приятели, които се насладиха
на едни от най-красивите
топмодели на модна агенция
Visages - официален партньор на събитието.
Жени Калканджиева,
президент на Visages, Ромина Тасевска, носителка
на наградата „Мис България
2010”, Елизабет Методиева, представители на SPA
хотел „Персенк“ и Термален
аквапарк „Персенк“ в лицето на Венцислав Чолаков и
Светослав Кокудев, както и
миналогодишната победителка в конкурса „Мис Персенк” - Габриела Чонина,

беше водеща на вечерта и
радваше всички гости със
своите изпълнения. Взривяващ финал беше даден
от рок титаните от група
Б.Т.Р., които вдигнаха всички
на крака със своите вечни
хитове.

прочутата девинска минерална вода.
Градината на „Модър”
разполага с разкошни беседки със скари по уникална
технология с дървени въглища, където всеки може да се
изяви като майстор на бар-

бекюто и самостоятелно да
приготви ароматно печено
месо и зеленчуци, подбрани
от разнообразното меню
на ресторанта. За най-малките приятели на „Персенк”
са на разположение външен
и вътрешен детски кът,

водни топки, лодки и въртележки.
В по-късните часове в нощен бар и боулинг
Downtown в SPA хотел „Пер-

избираха найдостойните хубавици
сред моделите
и отличиха тазгодишните мис.
Наградата „Мис Персенк
2019“ получи Стела Гечева на
19 г. от Пловдив. Първа подгласничка на победителката стана Мария Мъркова на
21 г. от Пазарджик, а втора
– Стефани Симова на 18 г.
от Брезник. Наградата „Мис
Термален аквапарк Персенк“
грабна прекрасната Стелияна Иванова. Чаровницата,
станала новото лице на водния комплекс, е на 18 г. и е
от Пловдив.
Домакините и спонсорите на модната фиеста
раздадоха подаръци на спечелилите призове девойки.
Емилия Валенти, финалистка от музикалния формат „Гласът на България”,

сенк“ се състоя горещо афтър парти с много музика и
изискани питиета.
Преди началото на звездното фешън събитие момичетата на Visages, облечени в
актуални за сезона бански от
Iskra Art Gallery с дизайнер Искра Георгиева, направиха фотосесия в Термален аквапарк
„Персенк“ и дадоха старт на
летните емоции за вечерта.
Вниманието на гостите бе
привлечено и от уникалните
вечерни рокли, дело на Ради
Лазарова от модна къща
BLINK, носител на наградата Златната игла в категория „Млад дизайнер“ за
2019-а.

В ресторант-градина
„Модър” –

елегантното бижу на
Термален аквапарк „Персенк”,
се състоя стилна вечеря. За трета поредна
година комплексът радва малки и големи посетители с модерна визия,
атракциони, заведения от
различен тип и басейни с

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

КСБ

МАРШРУТИ

Инж. Ирен Дабижева,

Среща на ръководството на КСБ
с Областните представителства
от Северозападен район

Марбея – перлата на
Коста дел Сол

изп. директор на
Българския институт по
стандартизация
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

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

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

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

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова

Почетен
плакет на
ВСУ
„Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен
плакет на
ВТУ
„Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
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Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

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

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Забавен кадър

Виц
При психолога:
- Кой цвят Ви харесва?
- Виолетовият.
- Виолетов? Това е
цветът на депресията!
- Докторе, за теб не
знам, но мен цветът на
500 евро не ме депресира.

Бисери от кухнята

„Стражницата“ сграда, охраняваща
заемите на
манастира

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

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

Обем
Цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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

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