
ИНТЕРВЮ

 стр. 6-7

Продължават срещите на ръководството на 
Камарата със структурите по местаИнж. Ирен Дабижева, 

изп. директор на 
Българския институт 
за стандартизация:
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Брой 29, година XI, 19 юли 2019

Росица Георгиева
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строители-
те в България (КСБ) проведе среща с Областни-
те представителства (ОП) на организацията в 
Северозападна България, която се състоя в Пле-
вен. Това беше третата среща от поредицата 
дискусии, които ръководството на Камарата 
провежда с местните структури на КСБ, като 
на тях се обсъждат проблемите пред строи-
телите в отделните региони, приоритетите в 
работата на Камарата, както и предстоящите 
в края на годината избори за ръководство на 
организацията. Първите две срещи бяха с ОП 
от Североизточен и Югозападен район, а те-
хни домакини съответно бяха ОП Варна и ОП 
Перник. 

Символичен домакин на събитието в Плевен 
беше инж. Розета Маринова, член на ИБ и УС 

на КСБ, председател на Комисията по профе-
сионална етика и член на Областния съвет на 
ОП на КСБ - Плевен. В срещата участваха инж. 
Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж. 
Николай Николов, зам.-председател на УС на 
КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. 
Христо Димитров, зам.-председател на УС на 
КСБ и председател на ОП на КСБ – Варна, инж. 
Благой Козарев, член на ИБ и УС на КСБ, изп. 
директор на Камарата инж. Мирослав Мазнев, 
Милен Илиев, председател на ОП на КСБ – Пле-
вен, инж. Росен Дудушки, председател на ОП на 
КСБ – Враца, инж. Данка Кирилова, председател 
на ОП на КСБ – Монтана, членове на Област-
ните съвети на ОП в Северозападна България, 
както и Димитър Копаров, директор на Дирек-
ция „Организационна политика” в КСБ, и Рене-
та Николова, прокурист и главен редактор на 
в. „Строител”, ПР на КСБ. 

ПРАВЕН КОНСУЛТАНТ
Преглед на актуалните 
изменения и допълнения на 
Закона за устройство на 
територията от 2019 г.
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Строителите 
спазват      
европейските 
стандарти

1,8 млн. лв. ще бъдат 
вложени в ремонта на 
централната градска част, 
която не е обновявана 
близо 25 години

Красимир Даскалов, 
кмет на община Девин:
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ПРЕДСТОИ  ВИ  ПРОЕКТ 
В  ГРАДСКА  СРЕДА?

КОЛЕСНИ  БАГЕРИ  KOMATSU

  euromarket.bg     construction@euromarket.bg     0888 811 537

4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

Десислава Бакърджиева 

От 16 юли всички общини на територия-
та на страната са задължени да използват 
уеднаквени стандартизирани заявления за 
16-те най-масово предоставяни услуги, съ-
общиха от пресцентъра на Министерския 
съвет. Това вече е факт благодарение на 
приетото по инициатива на вицепремиера 
Томислав Дончев изменение на Наредбата за 
административно обслужване.

Сред стандартизираните заявления са 
издаване на скици за недвижими имоти и 
разрешение за строеж, одобряване на под-
робен устройствен план, заверка на доку-
менти за гражданско състояние в чужбина, 

както и издаване на многоезично извлечение 
от акт за гражданско състояние. 

„Това е следващата стъпка от процеса 
на стандартизация на административните 
услуги след постигнатото през 2018 г. уед-
наквяване на услугите, предоставяни от об-
ластните администрации. По този начин се 
облекчават гражданите и бизнесът, нама-
лява се административната тежест чрез 
отпадане на ненужни документи и се спес-
тява време при получаването на резултата 
от извършената услуга“, посочват още от 
правителствената информационна служба.

 Всички стандартизирани документи 
ще бъдат вписани в Регистъра на услуги-
те към Административния регистър.

Правителството одобри допълните-
лен трансфер по бюджета на Министер-
ството на образованието и науката за 
2019 г. в размер на 5 млн. лв. Средствата 
са предназначени за Българската акаде-
мия на науките и се предоставят за из-
вършване на ремонтни дейности на две 
от сградите, които са със статут „па-
метници на културата“, и за провежда-
не на юбилейните тържества по случай  

Ренета Николова 

Четвъртата среща от пореди-
цата дискусии, които ръководство-
то на Камарата на строителите 
в България (КСБ) провежда с Об-
ластните представителства на 
организацията, се проведе във Ве-
лико Търново. Тя беше за местните 
структури на Камарата от Северен 
Централен район на България, с кои-
то ръководството обсъди актуалните 
проблеми в бранша и приоритетите в дей-
ността на организацията. 

В събитието участваха инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС на КСБ, зам.-
председателите на УС на КСБ инж. Христо 
Димитров, който е и председател на ОП на 
КСБ – Варна, и инж. Николай Николов, пред-
седател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Бла-
гой Козарев, член на УС на КСБ, инж. Цанка 
Атанасова, член на УС на КСБ, инж. Миро-
слав Мазнев, изп. директор на Камарата. 

Домакин на срещата беше инж. Любо-

мир Шербетов, председател на ОП на КСБ 
– Велико Търново. Местните структури на 
КСБ бяха представени още от инж. Димо 
Мирчев, председател на ОП на КСБ – Сили-
стра, Богомил Петков, председател на ОП 
на КСБ – Габрово, инж. Севдалин Петров, 
председател на ОП на КСБ – Русе, инж. Ге-
орги Изворов, председател на ОП на КСБ 
– Разград, и членове на Областните пред-
ставителства в Русе, Силистра, Разград, 
Велико Търново и Габрово.

Повече за срещата четете в следва-
щия брой на в. „Строител“.

Росица Георгиева

В Пазарджик се проведе кръгла маса на 
тема „Проблеми в строителния процес и 
формулиране на предложения за решаване-
то им“. Тя беше организирана съвместно 
от Областните представителства (ОП) 
на Камарата на строителите в България 
(КСБ) в Пловдив и Пазарджик. Домакин на 
събитието беше инж. Любомир Келчев, 
председател на ОП на КСБ – Пазарджик. 
В срещата се включиха инж. Евтим Янев, 
член на УС на КСБ, Пламен Иванов, предсе-
дател на ОП на КСБ – Пловдив, арх. Даниел 
Мирчев, председател на Регионалната ко-
легия (РК) на Камарата на архитектите 
в България (КАБ) в Пазарджик, арх. Петко 

Любенов, член на УС на КАБ и председа-
тел на РК на КАБ – Сливен, инж. Тодор 
Калоянов, председател на Камарата на 
инженерите в инвестиционното проекти-
ране – РК Пазарджик, както и членове на 
Областните представителства на КСБ в 
Пазарджик и Пловдив и др. 

Повече за дискусията четете в след-
ващия брой на в. „Строител“.

Снимка Румен Добрев

Снимка Георги  Сотиров

„Васил Левски е апостол, будител, све-
тец, мерило за съвест, единение с Бога, 

рода и Отечеството. Той е личност, срав-
нима с най-чистите, най-светлите умове“. 
Това заяви председателят на Народното съ-
брание Цвета Караянчева на честването по 
случай 182-рата годишнина от рождението 
на Апостола на свободата пред паметника 
на големия българин в Борисовата градина 
в София. На събитието присъстваха още 
вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът 
на София Йорданка Фандъкова, зам.-мини-
стрите на образованието Таня Михайлова 
и на културата Румен Димитров, депутати, 
общински съветници, духовници и граждани.

150-ата годишнина на БАН. 
Част от средствата са предназна-

чени да подпомогнат Академията в ми-
сията й да провежда изследвания в съот-
ветствие с общочовешките ценности, 
националните традиции и интереси, да 
участва в развитието на световната на-
ука, да изучава и увеличава материалното 
и нематериалното културно-историческо 
наследство на страната ни.
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Премиерът Бойко Борисов:

Десислава Бакърджиева

„България високо цени отношенията с 
Китайската народна република. Надява-
ме се по повод 70-ата годишнина от ус-
тановяването на дипломатическите ни 
отношения през настоящата година да 
постигнем значими резултати в практи-
ческото сътрудничество и да издигнем 
отношенията ни на ново, по-високо ниво“. 
Това е казал министър-председателят 
Бойко Борисов по време на срещата си с 
Ли Хунджон, член на Политбюро на 19-ия 
ЦК на Китайската комунистическа пар-
тия, който е с ранг на вицепремиер на 
Китайската народна република (КНР). В 
разговора с Борисов участие са взели и 
извънредният и пълномощен посланик на 
Китай в България Дун Сяодзюн, и пред-
ставители на ръководни органи от град 
Тиендзин.

„Под Вашето ръководство България 
се развива с бързи темпове“, е заявил Ли 
Хунджон. Премиерът Борисов е изтъкнал, 
че страната ни подкрепя инициативите 
от „17+1“ и „Един пояс, един път“. „Желаем 
те да доведат до практически резултати 
чрез изграждане в България на проекти в 
енергетиката и инфраструктурата с ки-

тайски инвестиции и участие при спаз-
ване на принципите и нормите на ЕС, на 
пазарна основа, без държавни гаранции“, 
посочил още министър-председателят. 
Борисов е добавил, че подходящите за 
целта форми са концесиите, публично-
частното партньорство, създаването на 
смесени проектни компании.

По време на срещата Бойко Борисов се 
е спрял и на резултатите от провелата се 
през 2018 г. Седма среща на върха „16+1“ в 
София, която е допринесла за обогатява-
нето на връзките между ЕС и Китай. Той 
е припомнил, че именно на форума у нас е 
взето решението за създаването на Гло-
бален център за партньорство „16+1“, кой-
то през април т.г. символично бе открит 
в Дубровник по време на Осмата среща на 
върха, но вече под името „17+1“, тъй като 
към нея се присъедини Гърция.

„Китайските компании могат да ин-
вестират още в създаване в България на 
предприятия със съвременни технологии, 
производство на иновативни продукти, 
насърчаващи растежа на зелената иконо-
мика“, е подчертал пред китайската деле-
гация премиерът Борисов и е обобщил, че 
България предлага изключителни възмож-
ности за инвестиции.

Десислава 
Бакърджиева

Европейският парла-
мент избра Урсула фон 
дер Лайен за председател 
на новата EК. За пръв 
път жена ще е на този 
пост, като тя трябва да 
заеме длъжността на 1 
ноември 2019 г. с мандат 
от пет години. На 16 юли 
с таен вот бяха подаде-
ни 733 гласа, от които 1 
беше невалиден. 383 гла-
са „за“, 327 „против“ и 22 
„въздържал се“.

Към момента ЕП има 
747 членове, съгласно 
получените официални 
известия от национални-
те органи, което означа-
ва, че необходимият праг 
тя да оглави ЕК беше 374 
гласа. Това обяви преди 
началото на гласуване-
то председателят на ЕП 
Давид-Мария Сасоли. То 
беше предшествано от 
представяне на визията 
на Урсула фон дер Лайен 
като председател на 
Комисията и дебат с ев-
родепутатите. Полити-
ческите й насоки са съ-
средоточени върху шест 
основни амбициозни цели 
за ЕС за предстоящите 
пет години и периода 
след това: европейска зе-
лена сделка, касаеща неу-
тралност по отношение 
на климата; икономика в 
интерес на хората; под-
готвена за цифровата 

ера Европа; съхраняване 
на европейския начин на 
живот; по-силна Европа 
на световната сцена; 
Нов тласък за европей-
ската демокрация.

„От името на Парла-
мента Ви поздравявам за 
избирането Ви за пред-
седател на ЕК. Сега за-
почва много важна фаза 
за европейските инсти-
туции – ще трябва да се 
подготвим за изслушва-
нията на кандидатите 
за членове на Комисията. 
Следващите няколко го-
дини ще бъдат много ва-
жни за бъдещето на ЕС и 
ние можем да се справим 
с тях само ако има близко 
и пълно сътрудничество 
между институциите“, 
заяви Сасоли на заседа-

нието на ЕП в Страс-
бург.

Избраният предсе-
дател на Европейската 
комисия трябва да изпра-
ти официални писма към 
държавните и правител-
ствените ръководители 
с покана да предложат 
своите кандидати за 
членове на Комисията. 
Очаква се изслушвани-
ята на кандидатите в 
компетентните комисии 
да се проведат между 30 
септември и 8 октом-
ври. Пълният състав на 
колегиума на членовете 
на Комисията трябва да 
бъде избран от Парла-
мента, което най-веро-
ятно ще се случи по вре-
ме на сесията на 21 - 24 
октомври.

Анна Радева

Мобилното приложе-
ние grajdanite.bg вече ще 
подава информация в ре-
ално време за големите 
ремонти на булеварди и 
улици в София. Идеята е 
лично на кмета на Сто-
личната община Йорданка 
Фандъкова. Тя представи 
на пресконференция но-
вовъведението, което се 
реализира за първи път в 
Европа. Актуалните данни 
за пътните реконструкции 
ще постъпват от специа-
лен екип на общината под 
ръководството на зам.-
кмета Дончо Барбалов. 

За платформата са 
абонирани 113 000 човека, 
като досега се е използва-

ла за сигнали до общината 
от гражданите за различ-
ни проблеми и нередности. 
Само за последните две 
години към районните кме-
тове са постъпили 4334 
сигнала.

За първи път чрез мо-
билното информационно 
нововъведение за ремонти 
на улици и булеварди ще 
бъде осъществена и обра-
тна връзка между Столич-
ната община и жителите 
на София. Всеки регистри-
ран в grajdanite.bg абонат 
ще може да посочи свой 
адрес или по-широка част 
от територията на града, 
за която да получава дан-
ни за реконструкциите. 
„По този начин хората ще 
са информирани в реално 

време за затрудненията 
в движението, което е 
еднакво важно и за тези, 
които използват градския 
транспорт, и за шофьор-
ите с леки коли. Правим 
нещо иновативно за Евро-
па“, каза кметът Йорданка 
Фандъкова. 

П р е д и  10  г о д и н и 
grajdanite.bg стартира със 
сигнали за автомобили, 
които не са в движение, а 
пречат по улиците на Со-
фия. Благодарение на съв-
местната работа на мла-
дия екип на платформата 
и Столичната община за 
този период са преместе-
ни доброволно от собстве-
ниците им над 8000 пре-
возни средства, а 1500 са 
отстранени принудително.

За пръв път жена заема този пост

Снимка авторът
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Мирослав Еленков

Групата на Световната бан-
ка (СБ) откри свой нов център 
за споделени услуги в София. 
Чрез него ще се предоставя 
корпоративна и технологична 
подкрепа на бизнес операциите 
на петте институции от Гру-
пата по целия свят. Центърът 
се намира в сграда „Инкубатор“ 
на „София Тех Парк“ и в него ще 
работят 300 висококвалифици-
рани експерти. На събитието 
присъстваха министър-предсе-
дателят Бойко Борисов, минис-
търът на финансите Владислав 
Горанов, кметът на Столична-
та община Йорданка Фандъко-
ва, Шаолин Янг, управляващ и 
главен административен ди-
ректор на Групата на СБ, и др.

„Световната банка е из-
ключително доволна да запо-
чне своята дейност в този 

нов офис за споделени услуги в 
София“, каза при откриването 
Шаолин Янг. Той благодари на 
българското правителство за 
подкрепата за учредяването 
на центъра, както и за парт-

ньорството между България и 
Групата на Световната банка. 
„Щастливи сме да започнем 
една нова фаза в нашето съ-
трудничество“, каза още Ша-
олин Янг и допълни, че очаква 

центърът да предоставя най-
високо качество корпоративна 
ИТ услуга за бизнеса на Светов-
ната банка по света. 

„Положихме усилия и резул-
татите, които България дава 
във всяка една област, са ви-
дими. Внимателно чета препо-
ръките и оценките на Светов-
ната банка. Не беше лесно да 
изберат столицата за техния 
център, но сме доказали, че за-
служаваме доверие“, посочи Бо-
рисов. Той добави, че страната 
ни си сътрудничи с институ-
цията в най-различни области. 
Според премиера най-видимо е, 
че СБ беше консултант за кон-
цесията на летище София. Той 
подчерта, че с участието на 
финансовата институция про-
цедурата е проведена прозрач-
но и при ясни правила. „Пред-
стои изграждането на един от 
най-важните пътни коридори 

София – Скопие – Тирана. Ми-
сля, че на Световната банка й 
отива не само да го финансира, 
а и да съблюдава целия процес, 
защото ще даде мощен тласък 
на развитието на региона“, из-
тъкна Бойко Борисов.

Министър Владислав Гора-
нов заяви, че е щастлив от фа-
кта, че страната ни се доказва 
като дестинация с възможнос-
ти. „Това е един от примерите, 
че глобална институция може 
да намери повод да припознае 
България като второто място 
след Ченай, Индия, където има 
подобен обект“, посочи той.

„За нас е радост, че откри-
ваме поредния развоен център 
в София. Това е голямо призна-
ние за столицата ни“, посочи 
кметът Фандъкова. Тя добави, 
че София повишава реномето си 
и се утвърждава като иновати-
вен център.

Десислава Бакърджиева

В област Велико Търново 
от Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ се 
инвестират близо 67 млн. лв. 
по 28 договора. Обновяват се 
19 образователни институции, 
модернизирани са 17 обекта за 
социални услуги. Изпълняват се 
5 проекта за подобряване на 
градската среда и се ремонти-
ра републиканска пътна мрежа. 
Това е съобщил министърът на 
регионалното развитие и благо-
устройството Петя Аврамова 

по време на дискусията „Образ-
цова община“, която се прове-
де в старата столица. „Велико 
Търново е една от шестте но-
воконсолидирани области, за 
които предстои изготвяне на 
регионални прединвестицион-
ни проучвания. Изработването 
им, за чието финансиране МРРБ 
вече подаде проект на стойност 
23 млн. лв. по ОП „Околна среда 
2014 - 2020“, е условие за получа-
ване на безвъзмездни европейски 
средства за доизграждане и мо-
дернизация на ВиК инфраструк-
турата в тези територии. Дру-

гите области са Габрово, Плевен, 
Софийска област, Търговище и 
Хасково“, е информирала тя.

Министър Аврамова е под-
чертала, че Велико Търново е 
сред генераторите на иконо-
мически растеж в страната. Тя 
е заявила, че за развитието на 
региона и на Северна България 
са ключови и няколко стратеги-
чески пътни проекта. Сред тях 
са АМ „Хемус“ и АМ „Русе – Ве-
лико Търново“. „Добрата новина 
е, че Върховният администрати-
вен съд отхвърли касационната 
жалба срещу ОВОС на проекта 

за магистрален път между Русе 
и старопрестолния град. Така 
подробният устройствен план 
– парцеларен план за участъци-
те „Русе – Бяла“ и „Обход на гр. 
Бяла“, може да бъде процедиран“, 
е съобщила Петя Аврамов и е 
допълнила, че през тази година 
Агенция „Пътна инфраструкту-
ра“ (АПИ) предвижда да обяви 
обществените поръчки за тях.

Министърът е подчертал 
още, че допълнителен тласък 
за съживяването на Северна 
България ще даде и изграждане-
то на пътя Видин – Ботевград. 

„Строителството на лот 2 от 
участъка Мездра – Ботевград 
може да започне, защото въпре-
ки че процедурата за избор на 
изпълнител се обжалва, КЗК даде 
разрешение за предварително 
изпълнение“, е съобщила Петя 
Аврамова. Тя е припомнила, че 
в началото на юли АПИ е стар-
тирала обществените поръчки 
за проектиране и строител-
ство с индикативна стойност 
460 млн. лв. без ДДС и за надзор 
при модернизацията на други 
54,3 км в участъка от Видин до 
Ружинци.

Анна Радева

Зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството Деница 
Николова взе участие в стратегическа 
консултация във връзка с изпълнението 
на политиката за регионално развитие 
и програмирането на новата европейска 
оперативна програма за подкрепа на ре-
гионите в периода 2021 – 2027 г. с пред-
ставители на общините от Югозападен 
район. Инициатива се проведе съвместно 
с Международната банка за възстановя-
ване и развитие в рамките на подписано 
споразумение за консултантски услуги с 
МРРБ. Форумът бе уважен и от предста-
вителите на Световната банка Джоан 
Масик и Александър Хинов.

Николова заяви, че програмата на ми-
нистерството, свързана с регионите, 
предвижда да се включват все повече за-
интересовани лица не само в хода на под-
готовката на различните проекти, но и в 
изпълнението им. „В бъдеще ще се търси 
възможност именно на регионално ниво 
да се решава кои са най-приоритетните 
места, които трябва да получат инвес-

тиции“, каза тя и припомни, че ресурсът, 
с който България ще разполага в периода 
2021 – 2027 г., е увеличен с 8%. 

Предвидено е бъдещите оператив-
ни програми съвместно да финансират 
конкретно постигане на ясна цел за те-
риторията – през интегрирани проекти 
инвестициите ще се насочват в елемен-
тите с най-голяма нужда към конкрет-
ната част от нея. В решение на МС е 
посочено, че всяка една от оперативните 
програми, с изключение на транспорта, 
ще отдели минимум 10% от средствата 
си за възможности за инвестиции чрез 
този подход. 

Десислава Бакърджиева

Започна полагането на последния слой 
асфалт на столичния бул. „България“ меж-
ду бул. „Черни връх“ и бул. „Акад. Иван Ге-
шов“, съобщиха от фирмата „Трейс Груп 
Холд“. След завършване на преасфалти-
рането на южното платно движението 
ще бъде обърнато и ще започне ремонт 
на северното.

При дейностите по участъка е поло-
жена метална мрежа за заздравяване на 
настилката – общо 38 хил. кв. м за двете 

пътни платна на участъка от бул. „Вито-
ша“ до бул. „Акад. Иван Гешов“.

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът

Снимка „Трейс Груп Холд“
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Министрите Петя Аврамова и Горан Милевски връчиха нови договори по програмата за 
трансгранично сътрудничество

 Емил Христов

„Над 10,3 млн. евро са 
инвестирани от начало-
то на настоящия про-
грамен период до сега в 
общините от граничния 
регион на България и Се-
верна Македония по про-
грамата за трансгра-
нично сътрудничество“. 
Това съобщи министъ-
рът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова, 
която заедно с министъ-
ра на местното самоу-
правление на Република 
Северна Македония Го-
ран Милевски връчи 17 
нови договора на бене-
фициенти по втората 
покана за набиране на 
проектни предложения 
на стойност над 5 ,1 
млн. евро. На събитието 
присъства и Деница Ни-
колова, зам.-министър на 
регионалното развитие 
и благоустройството и 
ръководител на Управля-
ващия орган на Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 - 2020“.

Министър Аврамова 
информира, че водещи-
те партньори по седем 
от проектите са от Ре-
публика Северна Маке-
дония, а по останалите 

десет – от българските 
области Благоевград и 
Кюстендил. До момента 
между двете страни са 
реализирани 46 проекта. 
Те са за инициативи за 
опазване на околната 
среда, смекчаване на по-
следиците от природни 
бедствия и изменение-
то на климата, защита 
на местното население 
от наводнения и пожари 
и устойчиво използване 
на природните ресурси, 
развитие на благоприят-
на туристическа среда, 
подобряване на конку-
рентоспособността на 
регионалния бизнес и др.

Петя Аврамова под-

черта, че ползите от 
програмата са видими 
за обществото. „Благо-
дарение на съвместните 
усилия имаме модерни 
сгради на детски гра-
дини на територията 
на двете страни, инова-
тивни инвестиции във 
възобновяеми източни-
ци на енергия, подобря-
ване на енергийната 
ефективност. Внедрих-
ме мерки за превенция 
и ранно предупреждение 
от наводнения на тран-
сгранично ниво, разви-
ваме успешно сътрудни-
чество за повишаване на 
туристическия потен-
циал и опазване на кул-

турно-историческото 
наследство“, заяви тя и 
благодари на Национал-
ния партниращ орган на 
програмата – Минис-
терството на мест-
ното самоуправление 
на Република Северна 
Македония, за доброто 
сътрудничество през 
годините. Аврамова из-
рази надежда, че двете 
държави ще продължат 
и занапред да работят 
толкова отговорно и 
ползотворно.

Министър Горан Ми-
левски поздрави бенефи-
циентите за добре раз-
работените проекти. 
„Развитието на региона, 

изграждането на добро-
съседски отношения, 
сближаването, както и 
повишаването на качест-
вото на живот в погра-
ничния регион са огромни 
придобивки. Включени са 
голям брой обекти, кои-
то се модернизират“, 
каза той и подчерта, че 
политиката на Републи-
ка Северна Македония е 
посветена на интегра-
цията на страната в ЕС. 

Зам.-министър Дени-
ца Николова акцентира 
на нуждата от фокуси-
ране върху бъдещата 
програма между двете 
страни в рамките на 
следващия период 2021 - 

2027. „Той ще има своите 
промени, но аз съм убе-
дена, че с общи усилия 
ще определим страте-
гическия проект, който 
да има водеща роля по 
отношение на разви-
тието на граничните 
територии“, заяви тя 
и добави, че основните 
инвестиции ще бъдат 
допълнени с различни 
проекти на принципа на 
специфичните нужди на 
трансграничния регион, 
така че да се увеличи 
ефективността от ко-
хезионната политика 
и да има пряк ефект за 
икономическото разви-
тие.

Десислава Бакърджиева

„Първият язовир за питейни води, 
изграден през последните 30 години – 
„Пловдивци“, вече е готов и има издадено 
разрешение за ползване. Съоръжението 
ще осигури в изобилие чиста вода за над 
40 хил. души в Рудозем и региона.“ Това 
е съобщила министърът на регионално-
то развитие и благоустройството Петя 
Аврамова на изнесено заседание на пар-
ламентарната Комисия по регионална 
политика, благоустройство и местно 
самоуправление. В него са участвали и 
зам.-министрите Николай Нанков и Де-
ница Николова.

„Републиканската пътна мрежа е 20 
хил. км, а ВиК мрежата – 90 хил. км, или 
4,5 пъти повече. Тази инфраструктура 
е проектирана за население от 9 млн. 
души и при други характеристики на ин-
дустрията. Заради демографската кри-
за населението е около 7 милиона, като 
потреблението на вода за промишлени 
цели е намаляло в пъти, но необходимите 
за поддръжка на мрежата средства рас-
тат и те са факт, независимо от броя на 
живеещите в дадено населено място“, е 
подчертала Аврамова. Според нея пред-
вид променената ситуация нормативна-
та уредба в сектора трябва да се осъ-
времени и затова се работи по закон за 
ВиК. Тя е съобщила още, че в напреднала 
фаза е подготовката на инвестициите 
в над 400 обекта в 15 административ-
ни области на страната. Те ще бъдат 
направени от ВиК операторите, за 1,9 
млрд. лв. от Оперативна програма „Окол-
на среда 2014 – 2020“. 

Николай Нанков е заявил, че през по-

следните четири години Министерство-
то на регионалното развитие и благоу-
стройството е инвестирало 75 млн. лв. 
във ВиК инфраструктура. За същия пе-
риод над 332 млн. лв. са реинвестирани 
от самите ВиК оператори. Отделно 2007 
- 2013 г. по линия на европейските фон-
дове, ПУДООС и бюджета са изградени 
или рехабилитирани 51 пречиствателни 
станции и стотици километри ВиК мре-
жа в цялата страна. „Едно от основните 
предизвикателства пред ВиК сектора е 
недостигът на ресурс. Нуждите според 
анализа на Световната банка са 11 млрд. 
лв. Темата с публично-частните парт-
ньорства и концесиите не стои на дневен 
ред“, е казал още Нанков. 

Деница Николова е отчела, че около 
25% от ресурса на ОП „Региони в рас-
теж 2014 – 2020“ вече са оползотворени, 
отчетени и възстановени от Европей-
ската комисия, като общо договорени-
те средства от бюджета й са над 86%. 
Петте програми за трансгранично съ-
трудничество са договорени на над 80%. 
„В ход са и подготвителните мерки за 
бъдещия период. Очаква се България да 
получи увеличение на ресурса след 2020 г. 
Предвижда се европейското финансира-
не за следващата програма за развитие 
на регионите да е около 1,464 млрд. лв., 
към които ще се добави националното 
съфинансиране“, е коментирала тя и е 
допълнила, че проектът на програмата 
трябва да бъде готов до края на март 
2020 г. Планира се 6% от ресурса да бъ-
дат насочени към развитието на 10 от 
най-големите градове, а останалата 
част от средствата – към проекти за 
териториално развитие.

Десислава Бакърджиева

Пречиствателната стан-
ция за питейни води Студена 
– Перник ще бъде ремонтира-
на с над 3,6 млн. лв. Средства-
та са отпуснати по силата 
на заемно споразумение със 
Световната банка по „Проект 
за развитие на общинската 
инфраструктура“, по който 
Министерството на регио-
налното развитие и благоустройството 
работи. Предвижда се модернизиране на 
основни съоръжения и оборудване при не-
прекъсната експлоатация на ПСПВ. В ре-
зултат от инвестицията ще се повиши 

енергийната ефектив-
ност на съоръжението. 
Дейностите по модерни-
зация трябва да приклю-
чат до края 2019 г. 

Рехабилитацията на 
стената на яз. „Студена“ 
започна през юли 2017 г. 
в условия на непрекъсна-
та експлоатация, без из-
точване на язовира, като 
част от дейностите са 

под вода. Използваните методи са нови за 
България и се разчита на водолази, за да се 
гарантира непрекъснатото водоснабдява-
не на близо 100 000 потребители в област 
Перник, включително индустриални.

Снимки Румен Добрев

Парламентът прие на 
второ четене промени в 
Закона за пътищата, с 
които въвеждането на тол 
системата се отлага за 1 
март 2020 г. Измененията 
бяха внесени от депутата 
от ПГ на ПП ГЕРБ Алексан-
дър Ненков и група народни 
представители. С новите 
текстове се премахва за-
дължението Агенция „Път-
на инфраструктура“ да 
организира разпростране-
нието на бордови устрой-
ства и директно отчи-
тане на ползвателите на 
платената пътна мрежа. 
Тези дейности ще бъдат 
изцяло прехвърлени върху 
търговците. С оглед оси-

гуряване на възможността 
за техническо изпитване 
на тол системата с изме-
ненията се предлага след 
влизането в сила на съот-
ветните текстове, които 
я касаят, действието на 
реално таксуване с тол 
такса да бъде отложено до 
постигане на сигурност, 
че Електронната система 
за тол такси е в пълна го-
товност. 

Народното събрание 
реши да се отложи так-
суването с тол такса до 
вземане на решение на Ми-
нистерския съвет, с кое-
то се потвърждава тази 
готовност за техническо 
опериране, като се поста-

ви максимален срок, след 
изтичане на който, незави-
симо дали е взето такова 
решение, да се осигури въ-
веждането на смесената 
система. Заложеният срок 
е 1 март 2020 г. Идеята е 
от тази дата да се стар-
тира тол таксуването на 
пътните превозни сред-
ства с обща допустима 
техническа маса над 3,5 
тона. До датата на об-
народването на това ре-
шение на Министерския 
съвет, съответно до 29 
февруари 2020 г., пътни-
те превозни средства с 
обща допустима техниче-
ска маса над 3,5 тона ще 
заплащат винетна такса.
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Инж. Ирен Дабижева, изп. директор на Българския институт за стандартизация:

Анна Радева

Инж. Дабижева, нача-

лото по организираната 

работа по стандартиза-

цията у нас е започнало 

в далечната 1932 г., ко-

гато са правени първите 

опити по унифициране и 

нормиране на тогавашна-

та индустрия. Бихте ли 

представили основните 

задачи и отговорности, 

които стоят днес пред 

Българския институт за 

стандартизация (БИС)?

В позицията си на изп. 
директор на БИС на прак-
тика съм отговорна за 
цялата работа по стан-
дартизацията в страна-
та. Обхватът е много ши-
рок във всички области, 
не само на индустрията, 
но и на услугите, на сис-
темите, въобще в целия 
живот. Всъщност аз съм 
строителен специалист. 
Започнах кариерата си в 
института като редови 
секретар на технически 
комитети, минах по всички 
стъпки. След две-три го-
дини станах ръководител 
на сектор „Строителство 
и строителни материали” 
и се занимавах с всички 
стандарти в сферата. 
Участваха много активно 
още от самото начало при 
въвеждането на европей-
ското техническо законо-
дателство в областта 
на строителството. Бях 
част от екипа при под-
готовката на първата 
наредба, свързана с Ди-
рективата за строител-
ни продукти. През 2002 г. 
България беше една от 
първите европейски стра-
ни, които въведоха Ди-
рективата, въпреки че 
тогава все още не бяхме 
член на ЕС. Директивата 
за строителни продукти 
стана част от законода-
телството с помощта на 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
и широк кръг от експерти. 
Впоследствие тя беше 
заменена с Регламента 
за строителни продукти, 
който е от 2011 г.

Директивите на ЕС 
трябва специално да се 
въвеждат в националните 
нормативни уредби чрез 
наредби или закони, дока-
то регламентите имат 
пряко действие във всич-
ки страни членки. Тоест 
те автоматично стават 
национални закони в мо-
мента, в който са одобре-
ни на европейско ниво. В 
България основите на съ-
временното оценяване на 
строителните продукти 
бяха поставени доста 
рано и в момента катего-
рично сме на европейско 
ниво. Характерно за евро-
пейското техническо зако-
нодателство в областта 
на строителството, как-

то и за стандартите за 
строителни продукти е, 
че не вървят паралелно с 
международните правила. 
ЕС си създаде собствено 
законодателство, което 
е много добре структури-
рано и представлява една 
стройна система.

Към Регламента за 
строителни продукти 
има над 2500 европейски 
стандарта за строителни 
продукти, от които около 
460 са хармонизирани. 
Хармонизираните стан-
дарти се разработват по 
мандат от Европейска-
та комисия, проверяват 
се доколко подкрепят ос-
новните изисквания към 
строежите и след това 
Европейската комисия ги 
публикува в Официалния 
вестник на ЕС. По тях се 
оценява съответствието 
на строителните проду-
кти. Всяка страна членка 
на ЕС има нотифицирани 
органи, които оценяват 
съответствието и са впи-
сани официално в подсайт 
на ЕК. Разно образието на 
строителни продукти е 
огромно и с изключител-
но бързи темпове става 
все по-голямо, непрекъс-
нато на пазара се пускат 

иновативни продукти и 
стандартизацията на 
практика не може да ги до-
гони. Именно затова един-
ствено за строителните 
продукти са въведени и 
друг вид хармонизирани 
спецификации, наречени 
„европейски технически 
одобрения и европейски 
технически оценки.“ 

Колко са членовете 

на БИС и по какъв начин 

участват в работата на 

Института?

Членовете на БИС са 
юридически лица, като 
сдружения на работода-
тели, браншови камари, 
производители и търговци, 
министерства, агенции, 
комисии и администра-
тивни структури на из-
пълнителната власт, на-
учни институти и др. Към 
края на 2018 г. те са 339. 
В зависимост от това в 
кои сектори си избират 
да участват, излъчват 
представители във всеки 
технически комитет. Една 
организация може да има 
по един представител и 
до трима експерти. 

В помощ на икономи-

ката на страната може 

ли да се каже, че посто-

янно се усъвършенства 

системата на стандар-

тизация у нас? Какви са 

основните механизми, 

които се използват?

Тази система – регла-
мент, стандарти, хар-
монизирани стандарти, 
оценяване на съответ-
ствието, е много различ-
на от предишната, която 
беше в България по вре-
ме на социализма. Тогава 
така известните БДС 
бяха задължителни. Даже 
на старите издания на хар-
тиения носители все още 
стои надписът: „Неспазва-
нето на този стандарт се 
преследва по закон“. Но съ-
гласно цялата европейска 
и международна практика 
и концепцията за хармо-
низация в ЕС тази поста-
новка на задължителните 
стандарти вече е непри-
емлива. Причината е, че 
те поставят технически 
бариери пред търговията 
както вътре в ЕС, така и 
с трети страни. 

В България през 1999 г. 
се въведе концепцията на 
доброволните стандарти, 
които все още се разби-
рат малко трудно от об-
ществото. Разбирането, 
което битува, е, че щом са 
доброволни, значи ги няма. 
Философията е друга – 
спазването на стандар-
тите дава конкурентно 
предимство на фирмите, 
които декларират стан-
дарти и ги спазват. Тук е 
мястото да поясня, че БИС 
няма контролна функция да 
следи кой как ги прилага, 

това е задължение на са-
мите производители. Раз-
бира се, има и упълномо-
щени органи в страната, 
които могат да санкциони-
рат онези, които деклари-
рат, че работят по стан-
дартите, а на практика не 
го правят.

Какъв е пътят на ев-

ропейските стандарти 

от създаването им до 

потребителите?

Откакто България е 
член на ЕС, а БИС – пъл-
ноправен член на евро-
пейските организации за 
стандартизация, имаме 
задължение да въвеждаме 
всички европейски стан-
дарти на 100%. Известно 
е, че това важи за всички 
от Съюза – държавите 
са длъжни в рамките на 
шест месеца от момен-
та, в който е готов даден 
европейски стандарт, да 
го въведат като национа-
лен и да отменят проти-
воречащите национални 
стандарти. Това е концеп-
цията на хармонизацията 
и затова се казва, че един 
европейски стандарт за-
меня 34 национални. Орга-
ните по стандартизация 
на държави, които все още 
не са членове на ЕС, като 
Македония, Сърбия, Турция, 
Швейцария и Норвегия, 
също имат задължение да 
ги въвеждат. 

Европейската стан-
дартизация има много 
широк спектър от обла-
сти и не всички от тях 
представляват интерес 
за националните икономи-

ки. Например в у нас ави-
окосмическата промишле-
ност не е на високо ниво, 
но ние въвеждаме и тези 
стандарти. В Института 
се поддържа внушителна 
база данни. В момента 
само действащите стан-
дарти, макар че поддържа-
ме и отменените, са над 
35 000. А европейските са 
около 26 000.

 
Експертите на БИС 

имат ли наблюдения за 

ефекта от въвеждане-

то на евростандартите 

конкретно в строител-

ството?

Трябва да се отчете, 
че строителството е 
една работеща област 
на индустрията. Има го-
лям интерес към стро-
ителните стандарти и 
към стандартизацията 
в бранша. Дейността се 
извършва чрез технически 
комитети, които събират 
заинтересовани от всички 
групи на дадения сектор. В 
техническите комитети, 
които засягат строител-
ството, участват произ-
водители, органи за оценя-
ване на съответствието, 
представители на МРРБ, 
Камарата на строите-
лите в България (КСБ), 
Камарата на инженерите 
в инвестиционното про-
ектиране, Камарата на 
архитектите в България, 
преподаватели от висши-
те учебни заведения. Те на 
практика осъществяват 
дейността по стандар-
тизация. В други области 
на индустрията има труд-

Снимка Румен Добрев

Ирен Дабижева е завършила специалност „Про-

мишлено и гражданско строителство“ във Вис-

шия инженерно-строителен институт (сега 

УАСГ). 26 години е работила като проектант в 

ИПП „Испроект“ АД. От 1999 г. до края на 2009 г. 

е секретар на три технически комитета в стро-

ителния сектор в Българския институт за стан-

дартизация. От десет години инж. Дабижева е 

изп. директор на БИС.
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но съществуващи техни-
чески комитети, които 
губят членове, докато в 
строителството те са 
многобройни, действащи, 
активни и в тях работят 
водещи експерти.

Наскоро БИС подписа 

договор с Камарата на 

строителите в България. 

Какви ще са ползите за 

членовете на КСБ, право 

на каква информация ще 

имат по силата на доку-

мента?

Редът при производ-
ството на строителните 
продукти се сложи много 
отдавна, но смело мога 
да кажа, че почти всички 
производители спазват 
европейските стандарти 
и оценяват продуктите 
си по тях, издават декла-
рации за съответствие. 
Идеята за сключването 
на договора с Камарата 
на строителите в Бълга-
рия бе да могат фирмите 
в сектора да се запознаят 
с европейските стандар-
ти. Съгласно документа 
КСБ ще може да ползва 
пет пакета, всеки от кои-
то съдържа между 50 и 65 
стандарта. Те тематич-
но са разделени на: необ-
ходими за изграждане на 
конструкцията; за довър-
шителни работи; за то-
плоизолации и хидроизола-
ции; за ВиК инсталации; за 
строителство на пътища.

Стандартите са в 
нашата база данни и са 
групирани като пакети. 
Разработили сме специа-
лен софтуер, с който все-
ки член на Камарата чрез 
свойя собствен акаунт в 
сайта на КСБ ще може да 
чете строителните стан-
дарти. БИС е поел ангажи-
мента, понеже стандар-
тите са много динамични 
документи и обикновено 
излизат нови версии, да 
актуализираме един път 
годишно информацията.

Какво е мнението Ви 

за сега действащите Ев-

рокодове?

Еврокодовете са ев-
ропейските стандарти 
за проектиране на стро-
ителни конструкции. Те 
обхващат всички видове 
обикновени строителни 
конструкции. Системата 
е добра, но действащите 
към момента имат някол-
ко слабости. Едната е, че 
Еврокодовете са много го-
леми по обем - 58 части с 
около 4500 страници. Труд-
ни са за ползване в еже-
дневната проектантска 
дейност. В тях има много 
повторения и препращания 
от един Еврокод към друг.

В момента Европейски-
ят комитет по стандар-
тизация работи по ново-
то поколение Еврокодове 
и започват да се появяват 
първите проекти. Има 

поставени задачи да се 
намали обемът и повторе-
нията, както и национално 
определени параметри – 
1500 на брой, които са във 
връзка с климатичните 
условия във всяка страна. 
В самите Еврокодове има 
дадени препоръчителни 
стойности. Всяка държава 
може да не ги спазва, а в 
националното приложение 
да си определи собствени.

Оказа се, че в много 
случаи са приети препоръ-
чителните стойности на 
тези национално опреде-
лени параметри. В крайна 
сметка се взе решение на 
европейско ниво, ако пове-
че от 80% от членките са 
приели препоръчителната 
стойност, тя да става за-
дължителна в Еврокода. Ча-
каме новите проекти, като 
първите стандарти трябва 
да са готови през 2021 г.

Какво още от Ваша 

гледна точка може да се 

направи в подкрепа на 

българския строител? 

Към всички хармонизи-
рани стандарти в област-
та на строителството 
самият европейски зако-
нодател дава право да се 
разработват национални 
приложения. Те са необхо-
дими, защото един стан-
дарт важи за цяла Евро-
па. Отделните държави 
в Стария континент се 
намират при много раз-
лични климатични условия, 
сеизмични условия и т.н 
и за да се отчетат тези 
разлики, се правят на-
ционални приложения към 
хармонизираните стан-
дарти. Ние от години ра-
ботим по тях, като те се 
и актуализират заедно със 
стандартите. Това се пра-
ви с подкрепата на МРРБ 
и с охота и ентусиазъм 
от строителния бранш, 
защото тези национални 
приложения им трябват. 

Как може да се стигне 

до Вашата база данни за 

фирми и организация?

В бизнес-информацион-
ния център на БИС, което 
е нашата електронизи-
рана библиотека, всеки 
може да дойде и да чете 
безплатно стандарти. 
Имаме една услуга, която 
много се ползва, нарича се 
„стандартите на Вашия 
екран“. Срещу минимална 
сума клиентът подбира 
група стандарти и чрез 
парола получава достъп да 
ги чете от собствено ус-
тройство в продължение 
на три дни. Тя е предпо-
читана от хората, които 
нямат възможност да дой-
дат до София.

В коя област от ико-

номиката най-често се 

ползват стандартите?

Международните за 
системи за управление. 

Най-известните и купува-
ни са ISO 9001 – система 
за управление на качест-
вото, ISO 14001 - за окол-
ната среда, 27001 - за 
сигурност та на инфор-
мацията. Разработени са 
така, че да са приложими 
за всички области и фир-
ми, включително и за орга-
низации като нашата. Ние 
също сме сертифицирани 
по ISO 9001. Някои от стро-
ителните стандарти са 
непосредствено след тях 
по търсене и продажби.

С какво са свързани 

най-големите Ви профе-

сионални притеснения?

Най-голямата ни болка 
е, че откакто сме член на 
европейските организации 
по стандартизация, имаме 
възможност да участваме 
в писането на европейски-
те стандарти и да влияем 
върху съдържанието им, но 
в тази област нямаме го-
ляма активност. От една 
страна можем да изпраща-
ме експерти, но тъй като 
е свързано с финанси, поч-
ти не се прави. Но по-ва-
жното е, че всеки проект 
на европейски стандарт, 
дори от най-ранните ета-
пи на разработване, идва 
при нас за даване на ста-
новище. Фирмите, които 
са активни и работят, 
обикновено поради свръ-
хангажираност не могат 
да отделят време и чо-
вешки ресурс – експерти, 
които да се занимават, 
а и е нужно добро ниво 
на английски, защото те 
не се превеждат на етап 
проект. 

Просто работещите 
във фирмите от произ-
водството, както и спе-
циалистите не могат да 
осъзнаят колко е важно 
да взимат участие при 
разработването на ев-
ропейските стандарти. 
Когато се появи един 
проект за гласуване, той 
се разпраща на всички 
членове на дадения тех-
нически комитет и чака-
ме да получим станови-
ще, а идват много малко. 
Обикновено, когато се 
одобри европейският 
стандарт и когато го 
въведем като БДС, тога-
ва започват въпросите: 
Защо така е написано? 
Кой го е направил? Зато-
ва аз непрекъснато при-
зовавам за активност в 
това отношение. Трябва 
да се разбере, че тези 
европейски стандарти 
не ни ги налагат силово, 
ние можем да влияем вър-
ху тях. И нашата дума 
винаги се чува, когато 
я има. Всички получени 
становища в европей-
ския технически коми-
тет се разглеждат, не-
зависимо от коя държава 
идват и дали е голяма 
или малка.

Има ли полза от про-

веждането на информа-

ционни мероприятия в 

системата на БИС?

Ние организираме глав-
но на национално ниво се-
минари и конференции и 
интерес към тях опреде-
лено има. Най-посещавани 
са форумите ни, когато са 
на строителна тематика. 
Освен че разпространява-
ме знания за стандарти-
те, използваме тези меро-
приятия, за да привлечем 
нови членове на нашите 
технически комитети.

А Вашата дума чува 

ли се, когато посещава-

те европейски форуми?

Аз участвам в гене-
ралните асамблеи на ев-
ропейските организации 
за стандартизация глав-
но на мениджърско ниво. 
В европейските организа-
ции решенията се взимат 
с претеглено гласуване в 
зависимост от броя насе-
ление, брутен вътрешен 
продукт. Всяка страна 
има определен брой гла-
сове, с които участва в 
гласуването. Докато на 

международно ниво, в рам-
ките на ISO, една държава 
е един глас, независимо 
колко е голяма. Разбирате 
ли каква тежест има все-
ки глас в ISO. Равностойни 
сме и на САЩ, и на Китай. 

Как определяте съ-

трудничеството си с ви-

сшите учебни заведения?

Въведохме практика-
та да разкриваме инфор-
мационни центрове по 
стандартизация във ВУЗ-
овете. Пилотният беше в 
Техническия университет, 
защото тяхна бе инициа-
тивата за такъв център. 
В тези обекти всеки сту-
дент или преподавател 
може безплатно да чете 
стандарти, единстве-
ното условие е висшето 
учебно заведение да е член 
на БИС, да участва в тех-
нически комитети, където 
да изпраща свои предста-
вители, за да използваме 
експертния потенциал. В 
колкото технически коми-
тета членува универси-
тетът, толкова пакета 
стандарти може да чете. 
По този начин ние амбици-

раме все повече универси-
тетите да стават члено-
ве на БИС. 

В момента действат 
11 информационни цен-
търа. Инициативата ни 
беше призната като до-
бра практика на между-
народно ниво още през 
2014 г., когато на Гене-
ралната асамблея в Рио 
де Жанейро я предста-
вихме. Определено това 
направи голямо впечатле-
ние и впоследствие едно 
от техните списания 
направи публикация за 
българските студенти, 
които имат право и въз-
можност да четат стан-
дарти. Продължаваме да 
агитираме и останалите 
висши учебни заведения 
да се включат.

Какъв е Вашият съ-

вет към читателите на 

вестник „Строител“, ос-

новно представители на 

строителния бранш? 

Моят апел към тях е 
да четат стандартите 
и да се запознават с тях, 
защото ще им помогнат в 
работата.
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Инж. Розета Марино-
ва откри срещата и заяви, 
че целта на тези дискусии 
е строителите по места 
да се информират за дей-
ността на ръководството. 
„Предстои изборна година за 
КСБ и идеята е да се дадат 
насоки за настоящата и бъ-
дещата работа на КСБ. Мо-
жем да предложим промени в 
дейността на организация-
та”, каза още тя и даде ду-
мата на инж. Илиян Терзиев. 
Той препоръча на местните 
структури 

да започнат да обмислят 

на регионално ниво кан-

дидатури за Областните 

съвети, Управителния 

съвет и другите ръководни 

структури на организаци-

ята, 

които да бъдат издиг-
нати по време на предсто-
ящите отчетно-изборни 
събрания. Инж. Терзиев съ-
общи, че тъй като на голяма 
част от членовете на УС и 
областните председатели 
това е втори пореден ман-
дат и не могат да бъдат 
избрани отново, има идея 
как да продължат да бъдат 
полезни на организацията с 
натрупания си опит. Ръко-
водството обмисля създа-
ване на фондация, с която 
Камарата да може да кан-
дидатства по европейски 
програми и желаещите да 
се включат в нейната дей-
ност ще могат да работят 
по проекти в полза на бран-
ша.

Председателят на УС на 
КСБ запозна присъстващи-
те и с актуалните дейнос-
ти на КСБ и приоритети-
те на ръководството. Той 
представи и информация за 
срещата, проведена с вице-
премиера Томислав Дончев. 
Инж. Терзиев подчерта, че 
сред основните цели на Ка-
марата е въвеждането на 
единни трудови норми в сек-
тора. Той припомни данни, 
според които страната ни е 
на последно място по часова 
ставка за заплащане на ра-
ботниците в целия ЕС - 3,70 
евро. Инж. Терзиев обясни, 
че в Камарата се обсъжда 
да се възложи на експерти 
изработването на методика 
за ценообразуване в строи-
телния процес. 

КСБ ще настоява и за 

въвеждане на възможност 

за промяна на заложените в 

договорите по обществе-

ни поръчки стойности за-

ради промени в цените на 

основните материали, 

стана ясно още от ду-
мите на председателя на 
УС. Според него трябва да 
се постигне съвместно ре-
шение с общините и Упра-
вляващите органи да не се 
ценообразува по СЕК, а да се 
премине към залагането на 
пазарни цени. 

Председателят на ОП 
Плевен Милен Илиев ко-
ментира, че промените в 
Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) по от-
ношение на вписването на 
подизпълнителите в проце-
са на строителство, които 
бяха приети, са положител-
ни. Той постави въпроса за 
категоризацията на фир-
мите по ЗУТ. „Ние, фирмите 
от Северозападна България, 
поддържаме определени ка-
тегории и ако отпаднем от 
дадена, после трудно можем 
да я възстановим”, каза той 
и препоръча на ръководство-
то да помисли какво може 
да се направи в тази посо-
ка. Според него КСБ трябва 
да предприеме действия и 
за изработване на нов ЗУТ, 
а настоящият нормативен 
акт да не се изменя повече.

Инж. Росен Дудушки по-
стави въпроса за консорци-
умите, нормативната база 
за създаването и прекратя-
ването им, както и за отго-
ворностите на участници-
те. Инж. Мазнев обясни, че 
КСБ ще настоява за промяна 

на изискванията към учас-
тниците в консорциума. 
Според КСБ всички участни-
ци в него, извършващи стро-
ителни дейности, трябва да 
имат регистрация в ЦПРС, 
главният – за предмета на 
проекта, а останалите за 
конкретните дейности, кои-
то изпълняват.

Инж. Христо Димитров 
сподели, че 

държавата дава лош при-

мер със съществуващата 

практика да не се разплаща 

навреме със строителите 

за осъществени от 
тях дейности на обекти, 
на които тя е възложител. 
„Държавата бави парите на 
големите фирми. Те от своя 
страна имат подизпълните-
ли, на които също не могат 
да се издължат. Трябва да се 
работи в посока държавата 
да си заплаща за свършена-
та работа в кратък срок”, 
призова инж. Димитров.

Инж. Венцислав Недял-
ков, член на ОС на ОП на КСБ 
– Плевен, и на Комисията за 

ЦПРС, коментира, че за мно-
го от проблемите в сектор 
„Строителство” вина имат 
самите участници в проце-
са. „Всички сме свидетели 
на неетични практики. Тряб-
ва да си почистим къщичка-
та”, заяви той.

„КСБ трябва да насочи 

усилията си към намаля-

ване на субективните 

фактори при избирането 

на изпълнители 

на обществените по-
ръчки и изчистване на 
тръжните процедури от 
неясни и насочващи към оп-
ределен изпълнител крите-
рии“, заяви от своя страна 
инж. Розета Маринова. „По-
вечето от сигналите, които 
постъпват в Комисията по 
професионална етика, са 
свързани с лошо качество 
на извършени дейности от 
страна на не много на брой 
фирми, но това рефлекти-
ра негативно върху целия 
бранш. КСБ трябва да изли-
за със становище по всеки 
един проблем и процедура, 
за които е получен сигнал. 
Камарата трябва да се 
обявява категорично срещу 
корупцията и да говори за 
нелоялната конкуренция на 
всички срещи, които про-
вежда, и чрез в. „Строител“, 
допълни тя. Инж. Маринова 
посочи още, че е необходимо 
да се работи и за защита 
на цената на труда в бран-
ша. „Важно е да обръщаме 
внимание и на качеството 
на проектите, които полу-
чаваме. Защото работим 
с рисунки, които трябва да 

знаем как да изпълним”, каза 
още инж. Маринова.

Според участниците в 
срещата трябва да се рабо-
ти в посока засилване кон-
тролните функции на КСБ, 
включително чрез промени 
в Закона за Камарата и Ус-
тава на организацията.

В хода на дискусията 
инж. Илиян Терзиев припом-
ни решението, взето на по-
следното заседание на Раз-
ширения управителен съвет 
на КСБ – във в. „Строител” 
да има рубрика „Хайд парк”, в 
която членовете на браншо-
вата организация да могат 
да изразяват свои виждания 
по проблеми в строителния 
бранш и да подават сигнали 
за нередности. „Вестникът 
ни е прекрасен. Отправяй-
те сигнали към изданието, 
а екипът ще отправя за-
питвания към отговорните 
институции за поставени-
те им казуси”, призова инж. 
Терзиев. 

На срещата беше обсъ-
дено и 

предложението за про-

мени в Наредба №2 на 

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството за 

увеличаване на минимални-

те гаранционни срокове 

за изпълнени строи-
телни и монтажни работи, 
съоръжения и строител-
ни обекти с 1 до 3 години. 

Срещите продължават с Областните представител-
ства на КСБ в Северен Централен, Южен Централен и 
Югоизточен район.

Снимки Румен Добрев

Беше изразено мнението, че 
срокът, за който обектите 
се нуждаят от поддръжка, 
зависи и от интензитета 
на тяхното използване. Ако 
трафикът по дадена отсеч-
ка е много по-голям от зало-
жения, нормално е тя да се 
амортизира по-бързо, тога-
ва трябва ли изпълнителят 
да се товари с по-дълъг га-
ранционен срок, коментира-
ха участниците. Инж. Ми-
рослав Мазнев подчерта, че 

всяко съоръжение изис-

ква поддръжка и е редно 

държавата да предвижда 

средства за това. 

Инж. Дудушки даде като 
пример изграждането на ат-
ракционен парк във Враца, за 
който обаче не са предвиде-
ни средства за поддържане-
то му.

Обжалването на провеж-
даните тръжни процедури бе 
друга тема, която се засег-
на от участниците в диску-
сията. Инж. Илиян Терзиев 
представи добрия пример на 
Румъния. Присъстващите се 
обединиха около тезата, че 
изработването на типизи-
рани документи за провеж-
дане на обществени поръчки 
е възможност за намалява-
не на обжалванията. Инж. 
Козарев припомни, че КСБ е 
участвала при подготовка-
та на такава документация 
за проектите по ОП „Околна 
среда“, като са подготвени 
типизирани договори, тех-
нически спецификации, но не 
и типови процедури за об-
ществени поръчки. „Имаме 
готовност да се включим и 
за изработването на таки-
ва процедури, въпреки че ос-
новният мотив да не бъдат 
направени досега, е, че всяка 
конкретна поръчка има свои-
те особености, свързани с 
терен, почви, релеф и мн. др., 
които влияят на реализация-
та“, обясни той.

В края на срещата инж. 
Николай Николов представи 
резултатите от Национал-
ната програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради 
( НПЕЕМЖС) до момента. 
„За съжаление на този етап 
програмата фактически е 
спряна, тъй като е догово-
рен целият й ресурс“, посочи 
инж. Николов. Той коментира, 
че 

в страната нужда от 

саниране имат най-малко 

44 хил. сгради, а ползите 

от осъщественото дотук 

са големи. 

„До края на 2020 г. от об-
новените обекти по програ-
мата ще бъдат спестени 
400 млн. лв. Ефектът за вся-
ко едно домакинство от тях 
ще бъде по над 2000 лв. на 
година в следващите 15 г.”, 
каза още той и припомни, че 
само при 1% от изпълнени-
те проекти по  НПЕЕМЖС 
има констатирани нередно-
сти, които са отстранени в 
рамките на гаранционните 
срокове.
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Георги Сотиров

Инж. Виктор Шарков - първи 
зам.-председател на НКСВ, навърши 
85 години! На изискано тържество в 
столичния Клуб на архитектите той 
посрещна по подобаващ начин свои 
приятели, колеги и гости от цялата 
цветна палитра на строителния 
бранш. И не само…

В прекрасната юлска вечер в 
градината на клуба, за да поздравят 
юбиляря, бяха дошли почетният пред-
седател на КСБ инж. Симеон Пешов, 

изп. директор на Камарата инж. Ми-
рослав Мазнев, председателят на 
Комисията за воденето, поддържане-
то и ползването на ЦПРС доц. Георги 
Линков, председателят на Контрол-
ния съвет на КСБ Валентин Николов, 
председателят на НКСВ инж. Тодор 
Топалски, представителите на ака-
демичната общност акад. Ячко Ива-
нов, акад. Христо Цветанов, проф. 
Добрин Денев, проф. Фантина Ран-
гелова, съмишленици от НКСВ, сред 
които шефовете на секции ген. Бо-

рис Анакиев и Стоян Шатов. 
Празникът уважи и бившият 
министър на строежите и 
строителните материали Ге-
орги Григоров.

Екипът на в. „Строител”, 
воден от своя главен редак-
тор и прокурист Ренета Ни-
колова, освен 
последния брой 

на вестника, в който 
бе публикувано интер-
вю с инж. Шарков, под-
несе и поздравителен 
адрес от Съвета на 
директорите на дру-
жеството и елегант-
но подреден колаж 
със снимки на юбиля-
ря от негови участия 
в работата на КСБ 
и НКСВ. Вестникът 
с интервюто, между 

впрочем, свърши за броени минути…
Нямаше официалности на тър-

жеството. Големият ден на големия 
строител продължи до късно вечер-
та! А за екипа на вестника беше не-
повторимо изживяване да разговаря 
с гостите и приятелите на инж. 
Шарков. 

Уважаеми инж. Шарков!

Наистина 85 години не стигат. 

Колегите и приятелите ти помнят, когато родителите 
на невръстното момче го записаха в престижния тогава 
(и сега под друго име…) Строителен техникум „Христо 
Ботев” и как само след пет години то започна работа като 
строителен техник на изграждането на язовир „Искър”.

Те добре си спомнят и изпъстрените с неудобства, но 
и с младежка романтика трудови делници по чукарите на 
Родопите като технически ръководител на минно-геолож-
ка експедиция. И после - като помощник технически ръко-
водител при строителството на Медодобивния комбинат 
край Пирдоп.

85 години не стигат!
Хората помнят студентските ти години по строител-

но инженерство, когато ти учеше и работеше едновремен-
но. Не беше лесно, но имаше предизвикателства, които 
трябваше да се преодоляват.

После животът си тръгна в обичайното русло за един 
млад инженер. И не само! Защото летописът на българско-
то строителство помни работата ти в Куба по обекти за 
напояване и отводняване, отговорни командировки в стра-
ната и в чужбина.

85 години не стигат! Това споделиха и твоите колеги по 
време на прекрасното тържество по случай годишнината. 
Особено за времето, през което си работил като първи 
заместник и като генерален директор на Главна дирекция 
за изграждане на София (ГДИС). На пръстите на едната 
ръка се броят днес хората, които могат да разберат каква 
е била твоята отговорност тогава! Да си ръководител 
на екип от 750 души, чиято работа е била свързана с из-
граждането на жилищните комплекси „Люлин”, „Младост”, 
„Дружба 2”, „Левски”, „Овча купел”, „Обеля” е впечатляващо! 
За 17 години, през които си ръководил системата на ГДИС, в 
българската столица са се построили 274 000 апартамен-
та. Панелни били…Но те решиха стратегическите планове 
на нашата икономика и развитие за десетилетия напред.

Наистина 85 години не стигат, инж. Шарков!
Дори само ако се върнем малко назад във времето, ко-

гато заедно с авторитетни колеги създадохте Камарата 
на строителите и малко по-късно – НКСВ.

Прекрасно е твоето самочувствие и на строител, и на 
ветеран от най-престижния бранш, който постави основи-
те на модерната и проспериращата България.

Затова 85 години не стигат. Пожелаваме ти най-до-
брото да престои!

Днес честваме рождения ден на един 
доказал се през дългите години на своя-
та практика човек от строителния 
бранш. Човек, преминал през много обек-
ти, през много ситуации, в които един 
строител може да попадне. 

Това е човек с дух. За него не момен-
тът, а перспективата е по-важна. Безспорен пример не 
само за младото поколение, но и за колегите ветерани. 
Защото отстоява и днес достойно поведение, за кое-
то може да бъде уважаван. Да бъде символ и учител на 
останалите. Виктор е един уникален по своя характер, 
по своето разбиране за света човек. И това, че казвам 
сега Виктор, за мен е необичайно и се дължи на тър-
жеството. За мен той винаги е инж. Шарков. Личност, 
пред която се застава прав, когато трябва да се говори 
и да се гледа в очите. Защото когато той говори, това 
са насоките на нашето бъдещо развитие като гилдия. 
Един символ за строителния бранш, човек, който иска 
да отдаде всичко онова, което е научил, на тези след 
него. За нас в Камарата той е увличащ младите хора с 
умението си да показва посоката.

Инж. Шарков е активен човек, личност, която провеж-
да политиката на КСБ в Клуба на ветераните. Той е и 
най-пряката връзка на ръководството на НКСВ с мест-
ните структури не само на Камарата, но и на остана-
лите сродни браншови организации в областите, като 
КИИП, КАБ и др. Това отговаря на една от основните ни 
задачи - обединяването на гилдията в сектора – строи-
тели, архитекти, проектанти, геодезисти, всички онези, 
които са в основата на „сградата”, която строим. Инж. 
Шарков инициира подписването на един меморандум за 
сътрудничество между организациите на местно ниво. 
Така и възрастните строители, които изградиха модерна 
България, няма да се чувстват забравени. Това е каузата 
на инж. Шарков.

Ви к т ор  е  п р и -
мер за човек, който 
е мост от миналото 
през настоящето към бъдещето. Изклю-
чителен професионалист, човек с огромен 
опит, скромен, земен, който положи много 
усилия да предаде знанията и опита си на 
стотици хора и продължава да го прави.

Той е един от основателите на наша-
та Камара, дългогодишен деец на старата 
Камара, който с огромна енергия и енту-
сиазъм се хвърли в работата по организи-
ране на новата структура, което продъл-
жава и до ден-днешен. 

Безспорна негова заслуга е създаване-
то на Клуба на строителите ветерани. 
Последователен, организиран, точен, спра-
ведлив - един истински човек!

С Виктор работихме заедно последните 19 години, 
като първите 5 са свързани със старата Строителна 
камара. После работихме за намирането на по-модерно, 
по-съвременно решение за организация на бранша и започ-
нахме подготовката за регистрацията на Камарата на 

строителите в България. Със заповед на министъра на регионалното разви-
тие Шарков беше утвърден за член на Временната комисия за разработване 
на проект за правилник на ЦПРС. 

После активно работи като член на Регистъра. През всичките години 
той отстояваше позиции, защитаваше тези и затова мога да кажа, че през 
тези години професионалните ми контакти с него са били удоволствие. Бих 
добавил, че му благодаря за това, че е бил част от живота ми. 

Инж. Шарков като ген. директор на Главна дирекция за изграждане на 
София и аз като гл. инженер и после като командир на Дивизията за жилищно 
строителство на ГУСВ дълги години работехме заедно по изграждането на 
жилищата за столичани. Той по линия на Столичната община беше основен 
инвеститор на това огромно строителство. Ние от ГУСВ сме построили 
десетки хиляди апартаменти в столицата, отделно - поликлиники, админи-
стративни сгради, участвахме и в изграждането на метрото от кв. „Обеля” 
към центъра.

Сега също работим успешно в НКСВ, където при необходимост може да 
се ползва високата експертиза на строителите ветерани в цяла България.

Добре е да се при-
помня, че Виктор е 
един от тези българ-
ски строители, кои-
то съградиха нашата 
столица... Работихме 
здраво и за създава-
нето на Камарата и 
на Клуба на строителите ветерани. Този 
клуб, впрочем, свърши една голяма и до-
стойна работа - успя да покаже, че вете-
раните можем да бъдем заедно и на тази 
възраст. Вижте само колко и какви колеги 
дойдоха да честитят на инж. Шарков не-
говата 85-годишнина!

Да си жив и здрав, приятелю!

Инж. Мирослав Мазнев - изп. директор на КСБ: Инж. Валентин Николов - председател 

на Контролния съвет на КСБ:

Тодор Топалски - председател на НКСВ:

Ген. Борис Анакиев - председател на 

секция „Строители воини“ към НКСВ:

Акад. Ячко Иванов - председател 

на НТССБ:

Арх. Красимира Хрисандова - пенсионер:

Доц. д-р инж. Георги Линков - председател на Комисията за 

воденето, поддържането и ползването на ЦПРС:

11 години работих под ръководството на инж. Шар-
ков. Изключителен човек, с огромно човешко отношение 
към всеки. Поставяше конкретни обосновани задачи, но 
и изискваше те да се изпълняват качествено и в срок. 
Заедно започнахме работа по изграждането на големите 

седем жилищни комплекса в София, вкл. инфраструктура, жилищна терито-
рия, комплексно обществено обслужване - училища, детски заведения и т.н.

Снимки Румен Добрев

Семейството
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Зам.-кметът на Со-
ф и я  п о  н а п р ав л е н и е 
„Транспорт и транспорт-
ни комуникации” Дончо 
Барбалов е провел сре-
ща със седемте фирми, с 
които Столичната общи-
на е сключила договори 
за извършване на текущ 
ремонт и поддържане на 
уличната мрежа и пътни-
те съоръжения в града в 
следващите 4 години, съ-
общиха от СО. 

Пътната мрежа на 
територи ята  на  СО 
е обособена в 7 зони. 
Първата включва ра-
йоните „Витоша“, „Ло-

зенец“ и „Триадица“ и за 
нея ще отговаря „Трейс 
Груп Холд” АД. Зона две, 
която обхваща „Овча 
купел” ,  „Красно село” , 
„Красна поляна” и „Банкя”, 
е възложена на „Банкя – 
Зона 2” ДЗЗД. В процес 
на подписване е догово-
рът за текущ ремонт и 
поддръжка на третата 
зона, в която влизат ра-
йоните „Люлин“, „Връб-
ница“ ,  „Възраждане“ и 
„Илинден“.  Тя ще бъде 
поверена на Обединение 
„София – Зона 3“. В зона 
4, където са „Надежда“, 
„Нови Искър“ и „Сердика“, 
СМР ще се извършват 
от „ВИА Конструкт Груп“ 
ЕООД. В петата влизат 
„Кремиковци“, „Подуяне“ и 

„Оборище“. Тя ще се об-
служва от „ДЛВ” ЕООД. 

Районите „Искър“, „Сла-
тина“, „Изгрев“ и „Сре-

дец“ съставят зона 6, 
за уличната мрежа на 

която ще отговаря „Хид-
рострой” АД. Седмата, 
която включва „Панча-
рево“, „Младост“ и „Сту-
дентски“, е възложена на 
„ГБС-Инфраструктурно 
строителство” АД. 

Зам . - кметът Дон -
чо Барбалов е призовал 
избраните компании да 
извършват всички ре-
монтни дейности с не-
обходимото качество и в 
срок, за да не се затруд-
няват гражданите на съ-
ответните райони. Той е 
бил категоричен, че ще 
се упражнява засилен кон-
трол и при констатиране 
на проблеми със срока на 
изпълнение или качество-
то на работа ще бъдат 
налагани санкции.

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.

„ЧЕЗ Разпределение България” получи 
разрешение за строеж за най-големия си 
проект през 2019 г. – подмяна на кабел 
110 kV „Зенит“ и частична реконструкция 
на две подстанции, свързани с автома-
тизиране на управлението на мрежата,  
който е на стойност 2,9 млн. лв. и се из-
пълнява в район „Подуяне“ в София. Той 
е част от осъществяваната от друже-
ството стратегия за подмяна на съоръ-
жения високо напрежение и повишаване 
на сигурността на електрозахранването 
на града.

Кабелът, по който компанията ще ра-
боти, е с дължина 2200 м. Той захранва 
96 000 домакинства и бизнес клиенти в 
14 столични квартала. В резултат ще 
се подобри качеството на услугата, ще 
бъде намален рискът от възникване на 

аварии и ще се съкрати значително сро-
кът за тяхното отстраняване.

Очаква се ремонтните дейности да 
продължат до средата на септември. За 
да не се смущава градският транспорт, 
се налага изкопните работи в близост 
до трасетата му, както и част от СМР, 
свързани с пресичане на улици и буле-
варди, да бъдат извършени през нощта, 
като тези дейности са предварително 
съгласувани със Столичната община, 
Столичния електротранспорт, Центъра 
за градска мобилност и КАТ. 

„ЧЕЗ Разпределение е създала необ-
ходимата организация за осигуряване на 
алтернативно електрозахранване за кли-
ентите на компанията и за ограничаване 
до минимум на неудобствата за хората“, 
съобщават от дружеството.

Столичната община 
търси изпълнител за до-
пълнително изграждане 
на сгради към завода за 
Механично-биологично 
третиране на отпадъци с 
производство на RDF го-
риво, разположен в с. Яна, 
район „Кремиковци“. Тър-
гът е на инженеринг, 
като стойността му е 
4 183 072,36 лв. без ДДС. 
Продължителността е 17 
месеца. 

Избраният изпълнител 
следва да извърши проек-
тиране и изграждане на 
административно-бито-
ва сграда и перално сто-
панство с РЗП 1834 кв. м, 
авторемонтна и ремонт-
на работилница с РЗП 
900 кв. м, закрита авто-
мивка за тежкотоварен 

транспорт и колесни ма-
шини с РЗП 282,20 кв. м. 
Показателят „техническо 
предложение“ формира 60% 
от крайната оценка. Той е 
съставен от два подпока-
зателя - „Професионален 
капацитет на участника” 

с тежест 50 точки и „Мер-
ки за гарантиране качест-
вото на изпълнението“ – 
също 50 т. Предложената 
цена ще съставлява 40% 
от крайната оценка. 

Оферти се приемат до 
7 август. 

„През тази година ин-
вестираме над 20 млн. лв. 
във възстановяването на 
знакови обекти на София, 
в които се оползотворява 
минерална вода – в баните 
в Банкя и в „Овча купел“, 
както и за изграждането 
на първия общински аква-
парк на 25 дка към новия 
парк „Възраждане“. Това 
каза кметът на Столич-
ната община (СО) Йордан-
ка Фандъкова по време на 
проверката на ремонта на 
зданието на минералната 
баня в Банкя. Тя беше при-
дружена от зам.-кмета на 
СО по направление „Култу-
ра, образование, спорт и 
превенции на зависимости” 
доц. д-р Тодор Чобанов, от 
кмета на район „Банкя“ 
Рангел Марков, от народ-
ния представител Краси-
мир Велчев и от общинския 
съветник Анна Стойкова. 

За реставриране и кон-
сервиране на банята в Бан-
кя в автентичния й вид са 
осигурени 8 млн. лв. Изпъл-
нител е Консорциум „Бан-
кя 2020”, който извършва 
цялостно възстановяване 
на сградата, на покрива, 
фасадата с архитектур-
ните елементи и на инте-

риора. „Работи се много 
прецизно. Половината от 
дейностите са завършени 
и догодина по това време 
обектът ще отвори за 
посетители“, информира 
Йорданка Фандъкова. Тя 
допълни, че заедно с рес-
таврацията на басейните 
се изгражда и инсталация, 
с която цялото здание да 
се отоплява с минерална 
вода. „Планираме и строи-
телство на 25-метров ба-
сейн за плуване на ниво -1”, 
добави Фандъкова. 

Кметът на София зая-
ви още, че е обявен търг 
за избор на изпълнител 
на ремонта на сградата 
в „Овча купел”. Зданието 
е със статут на архите-

ктурно-строителна недви-
жима културна ценност с 
категория „местно зна-
чение“. Стойността на 
обществената поръчка е 
2 741 593 лв. без ДДС. „По 
мое настояване държава-
та прехвърли на Столична 
община и баните в „Овча 
купел“ и „Горна Баня“ – цел-
та ни е да инвестираме в 
реставрация на зданията и 
възстановяване на балне-
олечебната и СПА дейност 
в басейните”, каза още тя. 

Йорданка Фандъкова 
поясни, че за аквапарка, 
който се изгражда като 
разширение на парк „Въз-
раждане”, ще се използва 
водата от находището в 
„Баталова воденица”.

Столичната община 
обяви обществена по-
ръчка за избор на изпъл-
нител за първия етап от 
изграждането и оборуд-
ването на детска гра-

дина в жк „Овча купел 1“. 
Стойността на обекта е 
4,3 млн. лв. При формиране 
на крайната оценка тех-
ническите показатели ще 
имат тежест 50 т., пред-

ложената цена - също 
50 т. Продължителнос-
тта на осъществяване-
то на дейностите е 720 
дни. Оферти се приемат 
до 23 юли. 

Снимки в. „Строител“
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ШЕСТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2019

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 1 септември 2019 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 20 октомври до 2 ноември 2019 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®
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Красимир Даскалов, кмет на община Девин:

Всички фирми,  работили на територията на общината, са изпълнили обектите качествено

Ренета Николова

Г-н Даскалов, бихте ли 

разказали какво се строи 

в Девин и как се променя 

градската среда? Какви 

проекти се изпълняват?

 Нашият град в послед-
ните 3 години и половина 
коренно промени облика си 
благодарение на усилията 
на общинското ръковод-
ство, на целия екип, с кой-
то работя. Заедно с адми-
нистрацията успяваме да 
привлечем средства по ре-
дица европейски програми, 
така че инвестициите за 
този период в община Де-
вин са над 30 млн. лв. Това 
е нещо, което не се е случ-
вало през последните 30 
години. Като една от най-
важните инвестиции бих 
определил рехабилитация-
та на топлопровода от Бе-
денски бани до Девин. Това 
е едно съоръжение, изгра-
дено през 1984 -1985 годи-
на. Дължината му е 12,5 км. 
Водопроводът довежда 
изключително лековита 
минерална вода за опорно-
двигателния апарат, пери-
ферната нервна система 
и други заболявания. Аз с 
гордост винаги казвам, 
че съм роден и израстнал 
тук, и си спомням как цело-
годишно пристигаха на ле-
чение групи от Финландия, 
скандинавските страни и 
от цяла Европа. Те идваха с 
патерици и бастуни, които 
захвърляха след проведено-
то лечение. 

Идеята ни беше да се 
върне водата тук. На мяс-
тото имаше една общин-
ска баня, която не пред-
полагаше да се използва 
водата и да се развиват 
възможностите за по-ма-
щабно лечение. Това, което 
направихме ние, обърнахме 
се към правителството. 
Благодарение и на пре-
миера Борисов получихме 
целево субсидиране към 
общинския бюджет за ре-
хабилитацията и рекон-

струкцията на водопро-
вода. Вложихме 2,5 млн. лв. 
Когато проектът беше 
изпълнен, той дойде, за да 
види свършената работа 
и да го открие. Непосред-
ственият резултат от 
тази инвестиция е уве-
личение на броя на тури-
стите с 30% по данни на 
хотелиерите. Това е рад-
ващо за нас, защото един 
от приоритетите в моя-
та управленска програма 
като кмет е развитието 
на туризма. А туризъм не 
може да се прави без добра 
инфраструктура, без до-
бра визия на града. В това 
отношение съвместната 
работа с правителството 
е от важно значение. Бла-
годарен съм на централна-
та власт за подкрепата не 
само за този проект, но и 
защото срещаме изключи-
телно разбиране по наши-

те проблеми. Винаги е от-
кликвано по тях и мога да 
кажа, че със средства от 
бюджета се направи мно-
го в нашата община. На-
пример по НПЕЕМЖС бяха 
обновени 7 жилищни блока 
в града. Бяха проведени 
обществените поръчки, 
избрани бяха изпълнители 
и надзорници. При нас всич-
ко протече много гладко и 
без никакви проблеми. За-
слугата е и на екипа на 
общината, защото това 
е един изключително голям 
обем от работа, който се 
върши от неголям състав. 

Ние сме допустим бе-
нефициент на средства 
и по „ОПРР 2014 - 2020”. 
Като четвърта катего-
рия община ние сме до-
пустими за финансиране 
за въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност 
и с европейски средства 
успяхме да санираме 9 
сгради - 5 обществени и 4 
жилищни. В първата група 
влизат зданието на мест-
ното Районно управление 
на МВР, на Регионалната 

служба за пожарна безо-
пасност и защита на на-
селението, една общинска 
сграда, където се намират 
звената „Местни данъци и 
такси”, „Социални грижи”, 
Бюро по труда и сгради-
те на две детски градини. 
Това е много важно за нас, 
имайки предвид, че обра-
зованието е поставено 
като приоритет номер 1 
за правителството. То е 
приоритет и за нас, тъй 
като знаем, че инвести-
цията в образованието в 
най-ранна детска възраст 
е една от най-значимите. 
Създаването на нормални 
условия за учебен процес, 
за игри, за почивка, а от 
друга страна - и за работа 
на персонала в тези учебни 
заведения, беше водещо и 
затова предложихме тези 
две детски градини да са 
част от обществените 
сгради, които ще бъдат ре-
монтирани. В двете здания 
е сменена отоплителната 
инсталация, до този мо-
мент се използваше дизел, 
а вече преминаха на метан. 
Това свали разходите за 
общината през зимния се-

зон почти наполовина. 
Друг важен приоритет 

е изграждането на пътна-
та инфраструктура. Без-
спорно без добри пътища 
и добра свързаност ние 
не можем да разчитаме 
на развитие на туризма 
и привличане на инвести-
тори. Когато туристите 
дойдат тук, те намират 
добри условия в хотелите, 
местата за настаняване 
и обслужващите обекти - 
мога да кажа, че районът 
дава възможност те да се 
задържат по 5 - 6 дни. Гос-
тите остават доволни, но 
всички сме на мнение, че 
единственото нещо, което 
ги въздържа да ни посетят, 
е лошото състояние на пъ-
тищата, особено на пътя 
от Кричим до Девин. От-
ново благодарение на пра-
вителството, на усилията 
на областната управа и на 
общинското ръководство 
пътят Михалково - Кричим 
беше включен за финанси-
ране по ОПРР. Осигурени 
са 44 млн. лв., обектът е 
разделен на два лота – 22 
и 23 – и вече текат уси-
лени ремонтни дейности. 

Изпълнител на лот 22 е 
фирма „ИСА 2000“ ЕООД, 
а на лот 23 – „Автомаги-
страли - Черно море“ АД с 
подизпълнител „ИСА 2000“ 
ЕООД. Тук искам да бла-
годаря на собственика на 
„ИСА 2000“ ЕООД, защото 
се обърнах към него с при-
зив да бъдат наети основ-
но работници от региона и 
той се отзова. Около 80% 
от заетите по това тра-
се са местни хора, което 
спомага за заетостта и 
намалява безработицата 
в района. Разчитаме много 
на такива обекти, защото 
за нас е важно развитие-
то на туризма. В сферата 
могат да бъдат ангажира-
ни хора по-дълготрайно и 
през цялата година. Силно 
се надявам - и това със си-
гурност ще се случи - след 
ремонта на пътя да се уве-
личи броят на туристите 
в Девин - както на тези, 
които остават в града, 
така и на преминаващи-
те, защото те се отби-
ват, посещават нашите 
обекти - забележително-
сти, заведения за хране-
не, и ако им хареса, ще се 
върнат при нас. Оттук 
минава най-прекият път 
от Централна България 
към Гърция - от Пловдив – 
Кричим - Девин - Доспат 
- Гоце Делчев – Драма, и 
оттам - Солун или Кава-
ла. Така че реализацията 
на този инфраструктурен 
проект със сигурност ще 
оживи още повече района. 
В по-малки мащаби мога да 
кажа, че пак благодарение 
на доброто взаимодейст-
вие на централно ниво с 
различните министерства 
осигуряваме средства за 
асфалтиране на улици. 550 
хил. лв. бяха дадени за ре-
хабилитация на улица в 
село Осиково, важно беше, 
защото там имаме потен-
циален инвеститор. Той 
прави проучване за отва-
ряне на цех за бутилиране 
на изворна вода. Улицата, 
освен че минава почти 
през половината от село-
то, ще бъде полезна и ще 
съдейства за реализация-
та на тези инвестицион-
ни намерения. 900 хил. лв. 
сме вложили в ремонт и 
рехабилитация на улици в 
село Гьоврен, където поч-
ти нямаше асфалтирани. 
А сега в изключително 
труден и пресечен терен, 
с големи наклони и остри 
завои успяхме да завършим 
2 обекта. Правим необхо-
димото, за да отчетем и 
разплатим тези дейности. 
По ПРСР кандидатства-
хме и спечелихме проект 
за рехабилитация на път 

Красимир Даскалов е роден и 

израснал в Девин. След завършване 

на гимназия в града продължава 

образованието си във Висшето 

военно училище във Велико Търново, 

а след това и 1 година квалификация 

в школата на МВР в Симеоново. 

Целият му трудов стаж е преминал в 

системата на МВР. Заемал е различни 

позиции в Охранителна полиция, 

Криминална полиция, в КАТ, бил е 

началник на Районното управление на 

МВР в Девин. След пенсионирането 

си се кандидатира и е избран за кмет 

на община Девин през 2015 г.

По пътя Михалково - Кричим текат 

усилени ремонтни дейности

Снимки Момчил Михайлов
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до една изключително кра-
сива местност на 12 км 
от града - Лисичово. Това 
е отсечка, която пряко ни 
свързва с община Батак и 
е един от вариантите за 
развитие на туризма, за-
щото ще даде възможност 
за обмен на гости между 
Батак - Велинград и Де-
вин. Трасето се съкращава 
с 30 - 35 км, в сравнение с 
това през Доспат, което 
сега се използва. Има кра-
сиви гледки и се надявам да 
привлече посетители и в 
двете посоки. Освен това 
в този район се намират 
местности, които преди 
се използваха за земеделие 
и животновъдство. Разчи-
там, че след реализация-
та на проекта отново ще 

възвърнем желанието на 
някои хора да се занимават 
с тези дейности. Районът 
дава възможности и вече 
има някакви наченки. 

Договорихме с прави-
телството целева суб-
сидия за асфалтиране на 
улици в кв. „Врътлек”, кой-
то повече от 20 години 
чака това да се случи. В 
момента хората се дви-
жат като в гората - няма 
асфалт, няма тротоари. 
Благодарение на разбира-
нето, което срещнахме, 
са ни отпуснати 670 хил. 
лв., проведена е процедура 
по ЗОП, има избран изпъл-
нител, предстои старти-
рането на дейностите. 
Малко ни забави подмяна-
та на водопровода и на 
части от канализацията. 
Но и те са към финал, така 
че мога да заявя, че до 15 
- 20 дни ще стартира съ-
щинското строителство. 
Със собствени средства 
от общинския бюджет ми-
налата година асфалти-
рахме една част от улица 
в село Брезе, тази година 
предвиждаме да работим в 
същото село и общинския 
път - при него ще са по-
скоро кърпежи, до село Сел-
ча. Той е в изключително 
окаяно състояние след дей-
ностите, извършени преди 

десетина години при стро-
ежа на яз. „Цанков камък”. 
Пропуснах да кажа и за 
подмяната на водопровода 
в село Лясково, която се 
случи през нашия мандат 
със субсидия от ПУДООС 
за около 670 хил. лв. Преди 
там течеше кална вода. А 
сега водопроводът е под-
менен изцяло и предстои 
асфалтирането на улица-
та от центъра до края на 
селото, която е около 1 км, 
за около 260 хил. лв. Други 
280 хил. лв. са осигурени 
за асфалтиране на улици 
в село Грохотно. Стараем 
се балансирано да разпре-
деляме средствата, от-
пуснати ни от различни 
програми и целеви субси-
дии от бюджета, така че 

да ги насочваме в различ-
ни части на общината, за 
да може хората да усетят 
нашата и на правител-
ството загриженост за 
подобряване качеството 
на живота им.

Колко са населените 

места в рамките на об-

щината и колко са жите-

лите?

14 са населените мес-
та и около 14 хил. души са 
жителите. Най-много са в 
Девин - около 7 хил., оста-
налите са в селата. Две 
от тях са по-малки и там 
населението е по 100 - 120 
души, а другите са с по 300 
- 350 жители. Разчитаме 
основно на туризма. Нас-
коро бях на откриването 
на летния сезон в Пампоро-
во. Това се прави за първи 
път при нас. Курортът се 
намира на 30 км от Девин. 
Там наистина са напра-
вени доста инвестиции, 
има изградени много ат-
ракциони, които могат да 
привличат туристи и през 
лятото. Водим разговори с 
колегите кметове за един 
интегриран подход за общо 
регионално развитие. Ние 
осъзнаваме, че сами не мо-
жем да излезем на високо-
конкурентния туристиче-
ски пазар. Затова моята 

идея е да вървим заедно 
- да обменяме туристи 
между Смолян - Чепеларе и 
Девин. Да предложим общ 
рекламен пакет и всеки 
да представя това, което 
има. Ако тези атракциони, 
които в момента са напра-
вени в Пампорово, задър-
жат туристи 4 дни, след 
това те могат да дойдат 
в Девин и да се възползват 
от лечебната сила и бо-
гатството на минерални-

те води и след това в Смо-
лян, където също могат да 
се видят много интересни 
неща. Целта е заедно, ком-
бинирано, интегрирано да 
постигаме по-високи ре-
зултати. 

Природните даденос-

ти са изключителни. Те 

трябва по всякакъв на-

чин да се показват и да 

се привличат хората, за-

щото не може да се види 

такава красота на много 

места. 

Пак казвам - ние сме по-
галени от Господ. Природа-
та ни е изключително кра-
сива, с феноменални скални 
образования, с пещери, кои-
то ги няма в България на 
друго място. Любопитен 
факт е, че посещаемост-
та на пещерата Дявол-
ското гърло рязко нарасна 
след излъчването на едно-
именния тв сериал, което 

също е добре дошло за нас. 
Създаването на филма е 
пример за интегрирания 
подход, защото снимки-
те са правени в Смолян, 
Пампорово и в пещерата 
Дяволското гърло, която 
се намира в община Девин. 
При нас е също уникалният 
природен феномен Триград-
ското ждрело, а в съседна-
та община е Ягодинската 
пещера. Това е една от 
най-облагородените пе-
щери в България. Друго, с 
което може да привлечем 
хора, са няколко красиви 
водопада в дефилето при 
Ждрелото на Девинската 
река, с няколкото туристи-
чески пътеки и кристални-
ят въздух. Според статис-
тиката след Сандански 
Девин е с най-много слън-
чеви дни през годината. 
Атрактивни сме също и с 
водата. Девин е районът 
в страната с най-много и 
разнообразни по вид нахо-
дища на минерални води. 
Няма друга община в Бъл-
гария, а може би и в Европа, 
но не съм правил проверка 
за това, на територията 
на която да има три пред-
приятия за бутилиране на 
минерална и изворна вода 
- Девин, Михалково и Бълда-

Снимка Община Девин

 стр. 14

Петзвездният хотел „Персенк“ е перлата на Девин След откриването на уникалния термален аквапарк „Персенк“ се наблюдава ръст на туристите 

Хотелски комплекс „Исмена“ предлага перфектни условия за релакс
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ран. Преди малко споменах 
за инвестиционно намере-
ние в тази посока и това 
ще бъде четвърта марка 
минерална вода. „Девин” е 
най-старото предприятие 
за бутилиране на вода в 
района, то и най-бързо се 
развива. Вече държи 40 
- 45% пазарен дял между 
всички марки в страната. 
И като сложим пазарния 
дял на останалите пред-
приятия, мисля, че от на-
шата община излизат над 
50% от минералните и из-
ворните води, които са на 
пазара.

Споменахте доста 

обекти, които са изпъл-

нени и се изпълняват в 

Девин. Как работите със 

строителните фирми, 

доволен ли сте от ка-

чеството на това, кое-

то се реализира. Какво 

е Вашето мнение като 

кмет за ползата от НПЕ-

ЕМЖС?

За всички обекти, които 
се изпълняват, се провеж-
дат процедури по ЗОП. Така 
че ние нямаме възможност 
субективно да си избираме 
фирмите, с които ще рабо-
тим. Офертите, които ни 
подават, се разглеждат 
внимателно от екипа, кой-
то съм назначил. Досега 
мога да кажа, че всички 
фирми, които са спечелили 
обществени поръчки и са 
работили на територията 
на общината, са работили 
качествено. Тече трета 
година от санирането на 
блоковете по НПЕЕМЖС. 
Програмата е успешна и 
от нея има ефект както за 
населеното място, така и 
за гражданите. Преди дни 
имахме проверка от ОПРР 
за санирането на жилищ-
ните сгради. Бяха устано-
вени някои дребни пропуски. 
Имаме и срок, в който да се 
отстранят. Свързахме се 
със строителните фирми, 
които са изпълнявали дей-
ностите по тях. Казвам 
наистина, че са дребни - 
подмяна на 1 - 2 капандури 
или отклоняване на улук. В 
рамките на 1 - 2 седмици 

строителите ще ги от-
странят. 

Работим наистина до-
бре с фирмите, които из-
пълняват обектите на те-
риторията на общината - и 
високото, и ниското стро-
ителство, и ремонтите и 
рехабилитацията на улици. 

Предстои ни една мно-
го важна за нас инвести-
ция, средствата са осигу-
рени от правителството. 
1,8 млн. лв. ще бъдат вло-
жени в ремонта на цен-
тралната градска част, 
която не е обновявана 20 
- 25 години. Всички плочки 
ще бъдат подменени, ще 
бъде изграден шадраван и 
за да покажем, че това е 
място, населявано от древ-
ните траки, в центъра на 
шадравана ще има статуя 
на вакханка. Съоръжението 
ще бъде осветено. В някои 
места от централната 
градска част ще има во-
дни каскади със звукови и 
светлинни ефекти, така 
че градът ни да стане още 
по-красив и да може да 
привличаме още повече ту-
ристи. Вече имаме избран 
изпълнител и предвиждаме 
до месец да стартират 
дейностите. Ние сме бал-
неологичен курорт. Опит-
ваме се целогодишно да 
привличаме тук гости, но 
пък лятото ни е най-силен 
сезон. Юли и август почти 

няма свободни места за 
настаняване. Съобразява-
ме се със сезона, с това, 
че трябва да има възмож-
ност търговските обекти 
да работят нормално, хо-
рата да си почиват, но пък 
да вървят и строителните 
дейности. 

Предстои ремонт на 
сградата на Дома на кул-
турата, която е в центъра 
на града, с добра архитек-
тура, добър салон и акус-
тика. 80% от средствата 
идват безвъзмездно от 
Националния доверителен 
екофонд. Проектът включ-
ва изолация, подмяна на 
дограми, ремонт на покрив 
и подмяна на отоплителна 
инсталация. В момента 
тази огромна сграда не 
може да бъде използвана в 
по-голямата част от годи-
ната, защото няма как да 
се отоплява. При подмяна 
на отоплителната инста-
лация ще имаме възмож-
ност да поддържаме една 
добра температура и през 
студените месеци. 

Има ли текучество в 

района? Много населени 

места имат проблем с 

демографията?

Както в цялата стра-
на, така и нас не ни е под-
минал този проблем. Но 
поне моите наблюдения 
са, че не сме засегнати 

както някои други райони. 
Наблюдава се едно запаз-
ване на населението в гра-
да за сметка на хората в 
селата. Обясняваме си го 
с това, че младите хора 
от селата идват в града, 
а тези от града - към по-
големи населени места или 
в чужбина.

Казахте неколкократ-

но, че туризмът е приори-

тет. Вие вече имате въз-

можност да покривате 

изискванията на всякакъв 

клас туристи - от къщи 

за гости до петзвездния 

хотел „Персенк”, а вече 

имате и аквапарк. Това 

помага ли за привличане 

на посетители?

Искам да благодаря 
чрез Вашата медия на 
всички хотелиери - както 
на местните, така и на 
всички, които са решили 
да инвестират тук, и спе-
циално на Николай Иванов 
за перлата „Персенк” и 
аквапарк „Персенк”. След 
откриването му преди две 
години веднага се забеляза 
ръст на туристите. Това 
е единственият терма-
лен аквапарк в страната, 
разполага с 6 басейна с 
различно предназначение, 
с всички необходими съ-
оръжения. В почивните и 
празничните дни той е по-
сещаван от хора от Смо-

лян, Пловдив, от околните 
населени места. Няма как 
да не спомена и хотелски 
комплекс „Исмена”, който 
също е много красиво мяс-
то, предлагащо условия за 
релакс. За хотелски ком-
плекс „Орфей” благодаря на 
Николай Вълканов за тази 
мащабна инвестиция. Това 
е и хотелът, който пред-
лага едни от най-добри-
те физиотерапевтични 
условия за лечение. Там 
съществува болница за 
рехабилитация, хората 
постоянно се увеличават 
и остават много доволни 
от терапиите. Благодарни 
сме и на семейство Шар-
лопови, които продължа-
ват да развиват бизнеса 
си тук чрез хотел „Девин”, 
и на още много други по-
малки места за настаня-
ване.

 
Какво предстои за 

обявяване като процедури 

по обществени поръчки?

Ние кандидатствахме 
на втория етап на ОПРР 
за саниране на още два 
блока в центъра на града 
– „Кольо Фичето” I и II. Това 
са сгради на по 45 години. 
Одобрени сме от Управля-
ващия орган, проведени са 
процедурите и предстои 
оценка на оферти. Очаквам 
комисията да представи 
протоколите за избор на 
изпълнители и надзор. И се 
надяваме да няма обжалва-
не, за да може да старти-
раме това лято. Другото, 
което върви като строи-
телство, е изграждането 
на нов гробищен парк. Това 
е голям проблем, който за-
варихме в общината. Вече 
имаме избран изпълнител и 
дейностите започнаха със 
средства от собствения 
бюджет. Правителството 
също ни отпусна около 950 
хил. лв. за този парк, къде-
то ще бъдат изградени два 
молитвени дома - църква и 
джамия, защото тук насе-
лението е смесено. Двата 
храма ще бъдат свързани 

с чешма, защото хората 
от двете вероизповедания 
живеят задружно, няма ни-
какви негативни настрое-
ния и тази толерантност 
и взаимно уважение искаме 
да ги пресъздадем с двата 
храма.

Има няколко месеца 

до новите избори - каква 

е равносметката на кме-

та, за какво Ви стигна и 

за какво не времето? Ще 

се кандидатирате ли пак?

Това за мен е първи 
мандат. Като такъв е 
много трудно времето да 
стигне за всичко. Наис-
тина работата е много 
всеобхватна, касае раз-
лични направления. Кме-
тът се грижи както за 
строителството, така и 
за образованието, здраве-
опазването, сигурността 
на хората, за инвести-
циите и за привличането 
на нови такива, хората 
да се чувстват добре, на 
туристите да им харесва. 
Постигнахме много. Рабо-
тя с един прекрасен екип 
- сам човек нищо не може 
да свърши. Успехите ни са 
резултат от съвместна-
та дейност. Това, което 
направихме, не се е прави-
ло в последните 15 - 20 го-
дини, взети заедно. Имаме 
амбицията да реализираме 
и нови проекти, като напр. 
спортна зала, с каквато 
градът не разполага. Тряб-
ва да се направи ремонт и 
на стадиона. Належаща е 
нуждата от изграждане на 
пречиствателна станция. 

А що се отнася дали 
ще се кандидатирам - 
това не зависи само от 
мен, зависи дали ще бъда 
предложен. Ако бъда пред-
ложен, ще приема, защото 
много неща сме започнали 
и нашето желание е да ги 
завършим, както и да про-
дължаваме да развиваме 
общината и да я правим 
все по-желана и привлека-
телна за жителите и гос-
тите ни. 

Красимир Даскалов, кмет на община Девин:

 от стр. 13

Със средства по ОПРР са обновени ДГ „Изворче“ и сградата на службата за 

пожарна безопасност

По НПЕЕМЖС са санирани 7 жилищни блока

Кметът на Девин получи алманаха „10 години вестник 

„Строител“ от главния редактор на изданието 
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Инвестицията в инфраструктура, информационни системи и подвижен състав възлиза на 11,1 млн. лв.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Един от най-важните 
проекти на община Вели-
ко Търново, изпълнението 
на който се очаква вече 
две години – за интегри-
ран градски транспорт, е 
одобрен, съобщи кметът 
Даниел Панов. Предстои 
подписване на договора за 
предоставяне на безвъз-
мездната финансова по-
мощ от Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 - 2020” („ОПРР 2014 
– 2020“), като общата ин-
вестиция е 11,1 млн. лв. 
Толкова са получени и за 
обновление на старата 
градска част. 

Част от средствата 
отиват за основен ре-
монт на целия бул. „Бълга-
рия“, по който се движат 
най-важните градски ли-

нии. С решение на мест-
ния парламент по него ще 
минава и новият маршрут 
на електрическите авто-
буси. Изцяло преустроени 
ще бъдат две натоварени 
кръстовища. Първото е 
пресечката на бул. „Бъл-
гария“ и улиците „Краков“, 

„Освобождение“, „Полта-
ва“ и „Беляковско шосе“. 
Там ще бъдат оформени 
и 41 паркоместа. Второ-
то кръстовище е между 
улиците „Христо Ботев“, 
„Седми юли“ и „Цар Тодор 
Светослав“ – до Летния 
театър, на входа на Ста-

рото военно училище. Със 
средствата от „ОПРР 
2014 – 2020“, ще бъде по-
строен и пешеходен над-
лез над ул. „Магистрална“, 
който ще свърже района 
на Търговски парк – Вели-
ко Търново, с парк „Никола 
Габровски“. 

В рамките на проекта 
се реализира и планът на 
община Велико Търново по 
модел на развити западни 
туристически градове за 
изграждането на два бу-
ферни паркинга, на които 
всички посетители ще 
спират, за да не задръст-
ват старата столица. Те 
ще са в района на бивше-
то Сержантско училище 
и в местността Френк-
хисар (под Балдуиновата 
кула). Общият брой на 
паркоместата ще бъде 
близо 300. Между тях и 
основните туристически 
забележителности ще се 
движат три електриче-
ски автобуса, които ще 
бъдат закупени с част от 
осигурените средства по 
„ОПРР 2014 – 2020“. Пред-
видено е и поставянето на 
зарядна станция за нужди-
те на подвижния състав, 
който ще е с най-висока 

степен на екологичност 
според стандартите на 
Европейския съюз. 

За оптимизация на 
градските превози и по-
вишаване на качество-
то на услугата ще бъде 
внедрена и съвременна 
информационна система. 
Тя включва както диги-
тални табла, които ще 
бъдат монтирани по на-
товарените автобусни 
спирки, така и нов център 
за контрол и управление 
на транспортната орга-
низация. Информационна 
система ще бъде внедре-
на и за паркингите. Така 
ще бъде облекчена както 
работата на синята зона, 
така и на останалите 
обекти за спиране и пре-
стой. За оптимизиране на 
трафика във Велико Търно-
во по проекта ще бъдат 
модернизирани и четири 
светофарни уредби. 

Кметът на община Камено Жельо Вардунски на-
прави първа копка за модернизиране на водопрово-
дите в селата Тръстиково и Трояново. Реконструк-
цията ще обхване 23 582 м уличен водопровод и 
7503 м сградни отклонения. Проектът се изпълнява 
по Програмата за развитие на селските райони. 
Финансирането възлиза на 4 703 686 лв. Целта е 
да се подобри общественото здраве и да намалят 
екологичните рискове в района на община Камено.

Д в е  и н о в а т и в н и 
къщи, в които ще бъдат 
предлагани комплексни 
социални услуги на хора 
в нужда, бяха открити 
във Велико Търново. Те 
са изградени по проект 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
– 2020“, който е на обща 
стойност 2 169 123 лв. 
- 100% безвъзмездна фи-
нансова помощ. В цере-
монията по прерязване 
на лентата участваха 
зам.-кметът на Велико 
Търново по „Строител-
ство и устройство на 
територията“ проф. Ге-
орги Камарашев, както и 
други представители на 

общината и на изпълни-
теля – „ПК Инженеринг“ 
ДЗЗД.

Новите  сгради  са 
построени по най-съ-
временните практики и 
тенденции в сферата на 

енергийната ефектив-
ност. В тях са внедрени 
различни системи – за 
съхраняване и пречист-
ване на дъждовна вода, 
за собствено производ-
ство на електричество 

Над 1 млрд. лв. по всич-
ки европейски фондове са 
договорени за изпълнение-
то на проекти на терито-
рията на Благоевградска 
област от началото на 
програмния период до юли 
2019 г., съобщават от Об-
ластния информационен 
център (ОИЦ). Повече от 
половината от тези сред-
ства – 764 801 346 лв., са 
вложени в изграждането 
на лот 3 на АМ „Струма“ 
за: 12,6 км от Благоевград 
до Крупник, 24 км от Кре-
сна до Сандански и тунел 
„Железница“. Към момен-
та в експлоатация са ця-
лата отсечка от Кресна 
до Сандански и 6,5 км от 
участъка след Благоев-
град. 

Общо 287 842 104 лв. 
с а  п р и в л е ч е н и т е  в 
областта средства по 
оперативни програми 
„Околна среда”, „Регио-
ни в растеж”, „Развитие 
на човешките ресурси”, 
„Иновации и конкурентос-
пособност”, „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж”, „Добро управле-
ние” и „Храни”. Изплате-
ни са почти половината 
по тях – 112 140 666 лв. 
По ОП „Околна среда“ в 
региона се изпълняват 
8 проекта на стойност 
над 120 млн. лв. Най-много 
проекти на територията 
са спечелени по ОП „Раз-
витие на човешките ре-
сурси“ – 96. 

Подписаните до мо-

мента договори по ОП 
„Региони в растеж“ са 
42 за 96,5 млн. лв. Общи-
ните Благоевград, Гоце 
Делчев, Петрич, Разлог 
и Сандански реализират 
40 проекта, които са за  
благоустрояване на град-
ска среда, обновяване на 
многофамилни жилищни 
сгради и образователна 
инфраструктура, въвеж-
дане на мерки за енер-
гийна ефективност в 
редица обществени и ад-
министративни здания, 
изграждане на социална 
инфраструктура, рекон-
струкция на улична мрежа 
и др. Почти всички 40 про-
екта са приключени и са 
разплатени по-голямата 
част от средствата по 

тях, около 53 млн. лв. 
Отделно от Програ-

мата за  развитие на 
селските райони и Про-
грамата за морско дело и 
рибарство в областта са 
влезли още 132 578 306 лв. 
От тях 105 825 537 лв. 
са за изпълнението на 
проекти по подмярка 7.2 
„Инвестиции в създава-
нето, подобряването или 
разширяването на всички 
видове малка по мащаби 
инфраструктура”. Бене-
фициенти са 11-те по-
малки общини, където ще 
бъдат реконструирани и 
рехабилитирани улици и 
тротоари, ще бъде изгра-
дена и/или обновена обра-
зователна, спортна и со-
циална инфраструктура.

На територия-
та на Индустриа-
лен и логистичен 
парк – Бургас, се из-
гражда нова улица, 
съобщиха от общи-
ната. Това е локал-
но платно, което ще 
осигури пряк достъп до обособените квартали 41 и 
46. Пътната връзка е успоредна на ул. „Крайезерна“. 
Дължината в завършен вид ще е около 600 м. Улица-
та ще се казва „Бургаско езеро“. 

Ползвателите на терени в района ще се радват 
и на по-благоприятна работна среда, защото пара-
лелно с изграждането на улицата тече и облагоро-
дяване на прилежащите зелени площи.

Инвестиция от над 1 млн. лв. ще бъде направе-
на в най-голямото училище на община Момчилград 
по линия на Програмата за развитие на селските 
райони. Сградата на СУ „Н. Й. Вапцаров“ ще бъде 
напълно обновена отвън и отвътре.  Предвидено е 
да се направи цялостно преобразяване на дворното 
пространство на учебното заведение. Ще бъдат 
изградени алеи, беседки, ще се поставят кошчета, 
пейки и други. Предстои ремонт и на спортната пло-
щадка, където ще се подменят настилки и огради и 
ще се монтират нови съоръжения за волейбол, фут-
бол и баскетбол. Във  физкултурния салон СМР ще се 
изпълнят по настилките, осветлението, отопление-
то, както и по съблекалните и санитарните възли.

250 хил. лв. от средствата по одобрения проект 
ще бъдат използвани за закупуването на обзавежда-
не и оборудване.

чрез слънчеви колектори 
и др. Така се постигат 
максимални икономии на 
разходите за консумация 
на ток, вода, отопление 
и пр. В кризисния център 
за лица ще могат да бъ-
дат настанявани до 30 
души – останали без дом 
заради бедствена ситу-
ация, пострадали от до-
машно насилие, трафик 
на хора, лица в риск и др.

За създаването на 
социалната услуга  в 
кризисния център и за 
първоначалното кадро-
во осигуряване община 
Велико Търново ще раз-
работи защитен проект 
по ОП „Развитие на чо-
вешките ресурси 2014 
– 2020“. Впоследствие 
дейностите ще бъдат 
финансирани от държав-
ния бюджет.
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Адвокат Емилия 
Александрова

От 31.03.2001 г. дейст-
ва Законът за устройство 
на територията (ЗУТ). Въ-
преки многобройните му 
редакции основните прин-
ципни положения, заложени 
в него, не са променени. 
Целта на всяко изменение 
е да усъвършенства зако-
на, като запълни празнина, 
отстрани грешка, добави 
условие или предвиди ред 
за регулация на променени 
или нововъзникнали отно-
шения. Присъединяването 
на страната ни към Евро-
пейския съюз налага съо-
бразяване на директиви и 
регламенти. В тази връзка 
важно изискване е намаля-
ване на административна-
та тежест. Измененията 
и допълненията на закона 
от настоящата година са 
мотивирани предимно от 
необходимостта за облек-
чаващи механизми в ус-
тройственото планиране, 
инвестиционното проек-
тиране и строителството, 
в изпълнение на посочено-
то изискване.

Преобладаващите из-
менения и допълнения, 
влезли в сила, са приети и 
обнародвани в Държавен 
вестник (ДВ), бр. 1/2019 г. 

и в бр. 25/2019 г. Обнарод-
ваните в бр. 24, 41 и 44 за-
сягат малък брой тексто-
ве. Настоящият преглед 
отразява съществените 
изменения и допълнения, 
без да посочва изчерпател-
но всички.

I. Основни моменти в 

измененията и допълнени-

ята на ЗУТ, обнародвани в 

ДВ бр. 1/03.01.2019 г.

1. Изменения, свързани с 
водоснабдителните и кана-
лизационни мрежи и съоръ-
жения извън урбанизирани 
територии. 

 Акцентът е върху пар-
целарните планове пред-
виждащи ВиК мрежи и съо-
ръжения извън населените 
места и селищните об-
разувания. Новоприетите 
текстове в чл. 83, ал. 4 - 8 
регламентират изисквания 
към съдържанието на пла-
новете, както и правата 
на лицата, изграждащи 
и експлоатиращи общи-
те мрежи и съоръжения 
публична собственост. С 
плановете се определят 
сервитутни ивици в засег-
натите имоти, върху които 
не могат да се извършват 
строежи, да се засаждат 
трайни насаждения и да 
се прокарват елементи 
на други мрежи на техни-

ческата инфраструктура. 
Въвежда се забрана за из-
местване на съоръженията 
от собствениците на имо-
тите. Специална наредба 
на Министерството на 
регионалното развитие 
и благоустройството ще 
посочва размера и разполо-
жението на сервитутните 
ивици, както и режима на 
упражняване на сервиту-
тите. В правото серви-
тутът се определя като 
вещна тежест, която се 
разпрострира върху части 
от имота временно или 
постоянно и налага огра-
ничения в ползването му. 
Сервитутът може да про-
изтича от закон, договор 
и административен акт. 
Предвидените нови серви-
тути ще се основават на 
административен акт, ка-
къвто е парцеларният план. 

Нов момент е регла-
ментираното право на 
прокарване на мрежите и 
съоръженията и правото 
на преминаване през засег-
натите имоти на лицата, 
които ги изграждат и екс-
плоатират. Двете права 
се включват в рамките на 
сервитута и са негово про-
явление. 

Новият чл. 83а детай-
лизира правата на лицата 
по предходния чл. 83. За 
да възникнат, е необходим 
влязъл в сила парцеларен 

план с определени серви-
тутни ивици и внесено 
еднократно обезщетение 
за засегнатите имоти по 
чл. 210 от ЗУТ. Алинея 4 
предвижда ангажиране на 
имуществената отговор-
ност на тези лица под фор-
мата на обезщетение, не-
зависимо от еднократното 
обезщетение, ако с дейст-
вията или бездействията 
си причинят вреди в имота, 
както и ако ограничават 
ползването му извън серви-
тутните ивици. Уредените 
нови права и задължения се 
прилагат и при реконструк-
ция или основен ремонт на 
съществуващи проводи и 
съоръжения, ако се проме-
нят сервитутните ивици. 
В тази връзка е алинея 2 на 
чл. 182, която предвижда, 
че строеж в чужд имот мо-
гат да извършват и лицата 
по чл. 83б, на които се изда-
ва разрешение за строеж.

2. Разпоредби, относими 
към парцеларните планове 
за техническа инфраструк-
тура извън урбанизирани 
територии, които регла-
ментират:

- Правомощията на ор-
ганите в новите чл. 124а, 
ал. 9, чл. 129, ал. 6, чл. 133, 
ал. 9. Разпределянето на 
правомощията възлага на 
министъра на регионал-
ното развитие и благоу-

стройството или на об-
ластния управител, според 
обхвата на плана и вида 
обект, да разрешава из-
работване и да одобрява 
парцеларните планове, а 
на кметовете на общи-
ни да нареждат служебно 
отразяване на обектите 
в общите устройствени 
планове; 

- Парцеларният план 
като основание за измене-
ние на общия устройствен 
план по чл. 134, ал. 1, нова 
т. 6;

- Възможност за стро-
ителна забрана до 2 годи-
ни по чл. 124б, нова ал. 6 
за прилагане на общия 
устройствен план и под-
робните устройствени 
планове за имотите в об-
хвата на изработвания 
парцеларен план, при приет 
вариант на трасе и еко-
логична оценка. Налага се 
със заповед на министъра 
на регионалното развитие 
и благоустройството или 
областния управител, об-
народвана в ДВ, която може 
да бъде оспорена по съде-
бен ред.

3. Изменения, свързани 
с експлоатационните дру-
жества и административ-
ните органи при одобряване 
на подробен устройствен 
план и инвестиционен про-
ект.

Особен интерес пре-
дизвикват измененията, 
вменяващи задължения на 
експлоатационните дру-
жества и административ-
ните органи да извършват 
служебно съгласувателни-
те процедури. Законодате-
лят прие реда за извърш-
ването им, който изисква 
съвместна работа на дру-
жествата и одобряващите 
органи, целяща да облекчи 
административната те-
жест. Новият чл. 128а 
предвижда съгласуването 
на заданията, на скиците-
предложения за изменение 
на подробните планове и 
на проектите за подробни 
устройствени планове с 
експлоатационните дру-
жества да се извършва 
служебно от одобряващия 
орган, който им изпраща 
документацията в 7-дневен 
срок, като се спазва след-
ният ред:

- експлоатационното 
дружество в 14-дневен 
срок извършва съгласуване, 
предоставя необходимите 
данни, дава допълнително 
предписание или прави въз-
ражение;

- ако в 14-дневния срок 
дружеството не представи 
мотивирано възражение, се 
приема, че съгласува проек-
та без забележки.

 Член 125, ал. 4 посоч-
ва, че дружествата пре-

Във връзка с изразен интерес към пре-
доставяне на повече информация относно 
последните промени в Закона за устройство 
на територията (ЗУТ) от членове на КСБ се 
обърнахме към адвокат Емилия Александрова, 
като я попитахме за актуалните изменения 
и допълнения на ЗУТ от 2019 г., които каса-
ят дейността на строителните фирми. Тя 
подготви обобщаващ материал за новите 
текстове в закона, който представяме в 
настоящия брой. Той е първият, с който по-
ставяме началото на поредицата от статии, 
които ще публикуваме в нова рубрика - „Пра-
вен консултант“. Нормативната база, имаща 
отношение към сектор „Строителство”, се 
променя динамично, в ЗУТ и ЗОП се включват 
нови текстове, изменят се правилници и на-
редби. В новата рубрика ще се опитаме да Ви 
предоставяме информация, правни съвети и 
примери от практиката. В нея ще разяснява-
ме с помощта на експерти новите моменти в 
законодателството, свързано със строител-
но-инвестиционния процес. Целта е да сме 
максимално полезни на Вас, нашите читатели.

Емилия Петрова Александрова е адвокат в 
Софийска адвокатска колегия. Работи в сфе-
рата на административното и гражданското 
право. Тя е специалист в областта на Зако-
на за устройство на територията, Закона за 
устройството и застрояването на Столична 
община, Закона за кадастъра и имотния регис-
тър, Закона за устройство на Черноморското 
крайбрежие, Закона за общинската собстве-
ност, Закона за държавната собственост и 
свързани с тях подзаконови актове. Има бо-
гат професионален опит по прилагането на 
Закона за Камарата на строителите, Закона 
за камарите на архитектите и инженерите в 
инвестиционното проектиране, в областта 
на вещното право – изготвяне на договори за 
учредяване право на строеж, право на преми-
наване, право на прокарване на съоръжения, 
договори за покупка и др.

Вашите запитвания по въпроси, свързани с 
промените в нормативната база, по които би-
хте искали да получите компетентна информа-
ция в рубриката „Правен консултант“, можете 
да изпращате в редакцията на в. „Строител“ на 
е-mail: news.stroitel@gmail.com. За контакти: тел. 
02/8062 919 - в. „Строител“, или 0888 855 399 – 
адв. Александрова.

Снимки в. „Строител“
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доставят безвъзмездно 
необходимите данни за из-
работване на заданието и 
на опорния план в 14-дневен 
срок от искането, за раз-
лика от досегашното въз-
мездно предоставяне. 

Подробно разписан е ре-
дът в новия чл. 140а относ-
но визата за проектиране. 
Заявление по образец за из-
даването на виза се подава 
от заявителя до одобрява-
щия орган, който:

- в 7-дневен срок слу-
жебно изпраща документа-
цията до експлоатационни-
те дружества;

- дружествата предос-
тавят служебно на админи-
стративния орган изходни 
данни за проектиране и 
условия за присъединяване 
към мрежите на техни-
ческата инфраструктура 
с технически параметри, 
схеми и т.н. в 14 дневен 
срок;

- административният 
орган в 3-дневен срок от 
предоставяне на данните 
уведомява заявителя, кой-
то може да направи възра-
жение. При възражение от 
заявителя процедурата се 
повтаря, но само веднъж. 
Към настоящия момент 
заявление  по  образец 
няма. Компетентен да го 
одобри е министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството след 
съгласуване с председа-
теля на КЕВР. Ролята на 
визата е съществена. 
Алинея 8 посочва, че тя е 
основание за сключване 
на договори за временно 
водоснабдяване и елек-
троснабдяване и на дого-
вори за присъединяване 
към техническата инфра-
структура при указани в 
нея условия. Влязлата в 
сила виза е предпоставка 
за одобряване на инвес-
тиционен проект. Посоче-
ните условия не могат да 
се заменят с нови утеж-
няващи от дружествата, 
ако в 1-годишен срок от 
влизането й в сила се вне-
се за съгласуване и одо-
бряване инвестиционен 
проект. При неспазване 
на 1-годишния срок са не-
обходими нови данни. Ви-
зираните изменения пред-
поставят тези в чл. 143, 
ал. 1, т. 3 (последна ред. 
ДВ, бр. 25/2019 г.), с които 
се отменя изискването за 
предварителни договори. 
Функцията им се изпълня-
ва от визата или от друг 
подобен документ с изход-
ни данни и условия. 

Изпълнението на за-
дълженията на експлоата-
ционните дружества в 
установения срок е обез-
печено, като законода-
телят е предвидил един-
ствено парична санкция в 
чл. 237, нова ал. 3, според 
която кметът или друг 
компетентен орган налага 
имуществена санкция на 
дружеството от 1000 лв. 
седмично при неизпълнение 
на чл. 125, ал. 4, 128а и 140а 
до изпълнение на задълже-
нието. Касае се за адми-

нистративнонаказателна 
отговорност, чието реали-
зиране включва съставяне 
на акт за нарушение и на-
казателно постановление, 
подлежащо на обжалване. 
Едва след влизането му в 
сила санкцията може да 
бъде събрана. Важно е да се 
отбележи, че редът по чл. 
140а е алтернативен и съ-
ществува паралелно като 
възможност с общия ред за 
издаване на визи, при който 
процедурата не се извърш-
ва служебно. Възложителят 
сам избира реда. 

Израз на намаляване на 
административната те-
жест е чл. 134, нова ал. 8, 
според която само с виза, 
без да се изменя планът 
за застрояване и предназ-
начението на имота, може 
да се измени характерът 
на застрояване от висо-
ко в средно или ниско и от 
средно в ниско. Разрешени-
те въз основа на такива 
визи строежи могат да се 
надстрояват и пристро-
яват до предвидения обем 
на действащия застроите-
лен план. Тази възможност 
е улеснен ред за възложи-
теля, тъй като съкраща-
ва времето до началото 
на инвестиционното про-
ектиране в сравнение с 
двуфазната процедура по 
одобряване на план за за-
строяване. Визата обаче 
трябва да се съобщи на 
заинтересованите лица, 
освен ако са декларирали 
съгласието си и подлежи 
на самостоятелен съдебен 
контрол.

Други изменения и до-
пълнения има в разпоредби-
те на чл. 135, ал. 3 и нова 
ал. 7 и чл. 140, ал. 7. Първата 
удължава срока за издаване 
на заповед за разрешаване 
изменението на подробен 
план на 1 месец, втората 
посочва, че заповедта се 
съобщава с обявление в 
сградата на общината или 
на други подходящи места 
и на съответната интер-
нет страница, а с трета-
та срокът за издаване на 

виза за проектиране също 
се удължава на 1 месец.

II. Основни моменти в 

измененията и допълнени-

ята, обнародвани в ДВ, бр. 

25/26.03.2019 г.

В този брой са обна-
родвани редица изменения 
и допълнения. За отбеляз-
ване са тези, които уреж-
дат нови отношения или 
регламентират съществу-
ващите по различен начин, 
както и промените в пра-
вомощията на администра-
тивните органи и реда за 
оспорване на издаваните 
актове. 

Новият чл. 13а дава ос-
нова за издаване на наред-
ба на общинския съвет за 
поставяне на специфични 
изисквания към облика на 
градските пространства, 
сградите и архитектурни-
те ансамбли с цел опазва-
не на силуетното, архите-
ктурно и пространствено 
оформление на територия-
та на общината.

Предвиденото изме-
нение в чл. 27, ал. 3 огра-
ничава досегашната въз-
можност за застрояване 
в ъгловите имоти. Поста-
новява, че максималната 
плътност и интензивност-
та в ъглови урегулирани 
поземлени имоти със свър-
зано основно застрояване 
на двете странични регу-
лационни линии могат да 
се надвишават само за по-
криване на калканни стени 
на сградите в съседните 
имоти, като височината 
и дълбочината на застро-
яване не могат да преви-
шават тези в съседните 
имоти. Новите текстове в 
чл. 35, ал. 3 касаят сгради-
те за временно обитаване, 
спрямо които се прилагат 
нормативите за разстоя-
ния за жилищни сгради, ако 
са разположени в жилищни 
зони или в територии за 
рекреационни дейности.

Променен е режимът на 
преместваемите обекти 
по чл. 56. Всички премест-
ваеми обекти, без тези за 

временно обитаване при 
бедствия, се поставят въз 
основа на схема и проектна 
документация, одобрени от 
главния архитект на общи-
ната, а в парковете и гра-
дините – по план-схема на 
общинския съвет. Поставя-
нето в имот се разрешава, 
ако не се надвишават ус-
тановените устройствени 
показатели и не се намаля-
ва минималната озелене-
на площ. По-съществени 
са измененията в чл. 57а, 
ал. 2 – 9, предвиждащи ос-
нованията за премахване 
на обектите, както и нов 
компетентен орган в лице-
то на Дирекция за национа-
лен строителен контрол. 
Органите на ДНСК осъ-
ществяват контрол по пре-
махване на преместваеми 
обекти, разположени върху 
територията на национал-
ни курорти, определени с 
решение на Министерския 
съвет, и върху морските 
плажове. За другите обек-
ти компетентността на 
общинската администра-
ция се запазва. Издадена-
та заповед за премахване 
може да се обжалва пред 
административния съд, 
като жалбата не спира 
изпълнението, предвид чл. 
217, ал. 1, т. 11. Решението 
на съда е окончателно. Кон-
кретните условия и редът 
за поставяне се уреждат 
от съответни наредби на 
общинския съвет, към кои-
то препраща законът. 

С допълнителни разпо-
редби в чл. 151 се разши-
рява кръгът на обектите, 
за които не се изисква 
разрешение за строеж: 
за разполагане на кабелни 
електронни съобщител-
ни мрежи в имоти частна 
собственост, отредени за 
индивидуално ниско жилищ-
но застрояване; за сградни 
ВиК инсталации и мрежи, 
когато се изграждат извън 
обхвата на инвестицион-
ния проект за основното 
застрояване, разположени 
в регулационните граници 
на имоти частна собстве-

ност, отредени за инди-
видуално ниско жилищно 
застрояване, до измерва-
телните уреди на водо-
проводните отклонения за 
присъединяване към улична-
та водопроводна мрежа, съ-
ответно до ревизионната 
канализационна шахта за 
присъединяване към улични-
те канализационни мрежи; 
за изграждане на електри-
чески уредби и инстала-
ции за ниско напрежение, 
когато са извън обхвата 
на инвестиционния проект 
за основното застрояване, 
разположени в регулацион-
ните граници на имоти 
частна собственост, от-
редени за индивидуално ни-
ско жилищно застрояване, 
до границата на собстве-
ност на електрическите 
съоръжения.

Строителният надзор 
по чл. 168, ал. 2 е изискуем 
и се упражнява за стро-
ежи от първа до пета ка-
тегория, с изключение на 
обектите по чл. 14, ал. 2 
от Закона за Камарата на 
строителите, за разлика 
от предходния ред, изис-
кващ надзор до четвърта 
категория.

Съществена е отмяна-
та на чл. 216 ЗУТ. Текстът 
постановяваше издадени-
те разрешения за стро-
еж да се обжалват пред 
началника на ДНСК. След 
отмяната разрешенията 
за строеж и заповедите за 
допълването им се обжал-
ват от заинтересованите 
лица по чл. 149, ал. 2 напра-
во пред компетентния ад-
министративен съд. Тази 
възможност е предвидена 
успоредно със запазените 
правомощия на органите 
на ДНСК по чл. 156 служеб-
но да извършват проверки 
и да ги отменят като неза-
коносъобразни, а техните 
отменителни заповеди да 
се оспорват пред съда. 

С преходните и за-
ключителни разпоредби 
на Закона за изменение 
и допълнение на ЗУТ от 
26.03.2019 г. е извършена 

важна промяна в чл. 14, 
ал. 2 от Закона за Камара-
та на строителите. Изме-
нената разпоредба огра-
ничава кръга от строежи, 
които могат да се изпъл-
няват от лица, действащи 
като строители, без да са 
вписани в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя. Новият текст 
посочва, че строежи на жи-
лищни и вилни сгради ниско 
застрояване и строежи 
пета категория по чл. 137, 
ал. 1, т. 5, букви „в” и „г” 
ЗУТ (строежи от допъл-
ващо застрояване; рекон-
струкции, преустройства, 
основни ремонти и смя-
на предназначението на 
строежи пета категория) 
с разгъната застроена 
площ до 100 кв. м могат да 
се изпълняват и от строи-
тели, които не са вписани 
в Регистъра. 

Последващите измене-
ния и допълнения на закона 
засягат малък брой разпо-
редби. С обнародваното 
изменение в ДВ, бр. 41/ 
21.05.2019 г. се предвижда 
промяна в чл. 147, уреж-
дащ хипотези, при които 
не е необходим проект за 
изграждане на посочени-
те обекти. Промяната е 
в т. 14 от ал. 1 на чл. 147 
и касае мощността на 
допустимата инстала-
ция - до 1МW. Допълнен 
е чл. 177, ал. 1 (в сила от 
22.08.2019 г.) задължаващ 
възложителя при подаване 
на заявление за въвежда-
не в експлоатация да по-
сочва идентификатора на 
обекта, а за конкретните 
строежи по чл. 32, ал. 1, 
т. 1, б. „б” и „ж” от Закона 
за кадастъра и имотния 
регистър да представя и 
удостоверение от АГКК, че 
са нанесени в специализи-
раните карти и регистри.

Последното изменение 
на ЗУТ от 04.06.2019 г. е 
свързано с отчуждителни-
те производства. В чл. 144, 
ал. 6 се добавя ново изис-
кване за въвод във владение 
в полза на инвеститора, 
необходимо за изграждане-
то на национален обект, 
на обект с национално 
значение или на общински 
обект от първостепенно 
значение, което е алтер-
нативно на изискването 
за наличие на документи, 
удостоверяващи приключ-
ване на отчуждителните 
производства. Допълнен е 
чл. 205 с нова т. 6, регла-
ментираща, че имоти част-
на собственост могат да 
се отчуждават за изграж-
дане на индустриални зони 
или технологични паркове за 
привличане на инвестиции, 
определени за национални 
обекти от Министерския 
съвет.

Краткото време на 
действие на измененията 
и допълненията не дава 
представа за тяхната 
резултатност. Оценката 
дали и доколко са приложи-
ми, полезни и съответни 
на заявените цели, е пред-
стояща. 
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В ход са и строителните дейности по Център 
за настаняване от семеен тип

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кметът на Силистра 
д-р Юлиян Найденов е 
сключил договор за из-
пълнение на строително-
монтажни дейности по 
проект за внедряване на 
мерки за енергийна ефек-
тивност в сградата на 
Общинската администра-
ция, финансиран по Опера-

тивна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. Об-
щата стойност на строи-
телството е 1 298 923 лв., 
което ще изпълни „Евро-
нет“ ЕООД за срок от 180 
календарни дни от датата 
на подписване на протокол 
за откриване на площадка-
та. 

От пресцентъра на 
местната администра-
ция съобщават, че с осъ-
ществяването на СМР 

ще се създаде по-голямо 
удобство, безопасност и 

комфорт за работещите 
и посетителите в здание-

то. Предвижда се подмя-
на на покрив, дограма, на 

Най-новото пространство за кул-
тура в Града под тепетата – галерия 
„Капана“, отвори врати. Лентата пре-
рязаха кметът на Пловдив инж. Иван 
Тотев, кметът на район „Централен“ 
Георги Стаменов и директорът на 
Градската художествена галерия Кра-
симир Линков.

„Галерия „Капана“ е проект, който 
обещахме, че ще е готов през 2019 г. 
Това вече е факт – имаме най-голямо-
то пространство за изложби – над 
1000 кв. м“, заяви инж. Тотев.

След преустройството на няко-
гашния детски магазин „Снежанка“ 
според характера на експозициите 
могат да се обособяват 4 отделни 
изложбени зали. Сградата разполага 
с конферентна зала с 40 места, както 
и помещения за временно съхраняване 
на произведения на изкуството. Оси-
гурени са удобен достъп и престой за 
хора с ограничени физически възмож-
ности чрез новоизграден асансьор.

Галерия „Капана“ е оборудвана с 

най-съвременни системи за охрана 
– СОТ, видео наблюдение, пожароиз-
вестяване. Има пълна климатизация 
с възможности да се следи и кон-
тролира влажността на въздуха в 
помещенията. Разполага с вградено 
озвучаване, което може да се упра-
влява автономно, както и с оптичен 
интернет.

„Идеята е новото пространство 
да се обвърже с вече обособения арт 
квартал „Капана“, поясни Красимир 
Линков. Припомняме, че първа копка на 
обекта бе направена на 18 февруари 
тази година.

Национална компания „Железо-
пътна инфpacтpyктypa“ обяви oб-
щecтвeнa пopъчкa зa изпълнитeл нa 
пpoeкт „Moдepнизaция нa жeлeзeн 
път, кoнтaктнa мpeжa и cиcтeми 
зa cигнaлизaция и тeлeкoмyникa-
ции в гapa Плoвдив и изгpaждaнe нa 
Koмyникaциoннo-тpaнcпopтeн пpo-
бив пoд жп apeaлa нa гapa Плoвдив“. 
Индикaтивнaтa cтoйнocт нa тъpга 
e 79 873 963, 39 лв. бeз ДДC. Сpoкът 
зa изпълнeниe e 1066 дни. 

Oбщecтвeнaтa пopъчкa включвa 
тpи eтaпa: пpoeктиpaнe и пoдгoтoв-
кa нa дoкyмeнти зa издaвaнe нa 
paзpeшeниe зa cтpoeж; стpoи-
тeлcтвo; пoлyчaвaнe нa paзpeшeниe 
зa пoлзвaнe нa oбeктa и пoдгoтoвкa 
нa дoкaзaтeлcтвa зa пoлyчaвaнe нa 
cepтификaт зa oпepaтивнa cъвмec-
тимocт.

Kaндидaтитe мoгaт дa пoдaвaт 
oфepти дo 19 септември.

Крайбрежната алея в Балчик, която се рекон-
струира, ще бъде напълно готова наесен, съобщи на 
пресконференция кметът на крайморския град Ни-
колай Ангелов. Обновяването е част от партньор-
ски проект с румънската община Мангалия. Той е на 
обща стойност от близо 1 500 000 евро, осигурени 
по Програмата за трансгранично сътрудничество 
INTERREG V-A „Румъния - България 2014 – 2020“.

Част от алеята в района на архитектурно-пар-
ковия комплекс „Двореца“ вече е преасфалтирана. 
Строителните работи по цялата й дължина от 
1700 м обаче са преустановени заради туристиче-
ския сезон. Наесен предстои да бъдат подменени 
парапети, да продължи асфалтирането, да бъде оф-
ормена зона за велосипедисти и други.

В рамките на проекта нов облик ще добие и цен-
тралният площад в Мангалия.

Продължава ремонтът в Природо-математиче-
ска гимназия „Иван Вазов“ в Добрич. Наесен обектът 
ще бъде с нова визия. Дейностите се реализират по 
проект за обновяване на образователна инфраструк-
тура в Добрич, финансиран от Оперативна програма 
„Региони в растеж“. Инвестицията е 2 150 000 лв.

Освен цялата сграда се преобразяват и двата 
физкултурни салона. Големият вече е със сменена до-
грама и ремонтирана актова зала. Извършва се то-
плоизолация и се подменят покривните повърхности.

Предвижда се и облагородяване на дворното 
пространство. Изцяло ще се обновят спортните 
площадки, като се оформят игрища за хандбал, во-
лейбол, футбол и пясъчници за скокове. 

Община Враца обяви обществена поръчка за ремонт 
на водопровода в с. Челопек. Тя е за цялостна рекон-
струкция и рехабилитация на мрежата по одобрени ин-
вестиционни проекти. 

Не се предвиждат обособени позиции, защото е ре-
шено, че така ще се постигне по-качествено изпълнение 
и минимално затруднение за гражданите по време на 
строителството, както и максимално добра координа-
ция и планиране на дейностите. 

„Селищната водоснабдителна система е изграждана 
в периода 1960 - 1980 г. и е изцяло от етернитови тръби 
с обща дължина от 6871 метра, като има имоти, които 
не са водоснабдени. С реализацията ще се създадат 
устойчиви ползи за цялото население“, пише в обоснов-
ката на обявлението. 

Важно е да се знае, че към момента на откриване 
на процедурата няма осигурено финансиране и такова 
ще се търси след подписване на договора за строител-
ството. 

Класирането ще се извършва на база икономически 
най-изгодна оферта, въз основа на критерий „оптимално 
съотношение качество - цена”.

Започва реконструкция и разширение на женския 
манастир „Рождество на Пресвета Богородица“ край 
ямболското село Кабиле. Изготвен е архитектурен план 
за предстоящото строителство, което ще се извърши 
на четири етапа. Средствата за първите два вече са 
осигурени от спонсори и приходите от църковна дей-
ност. Те предвиждат на мястото на досегашните стаи 
за поклонници, построени преди повече от 70 г., да се 
изградят зимна църква, манастирска библиотека, при-
емна за гости, магерница, жилищно крило и обител на 
игуменката. 

На трети и четвърти етап ще се направи крило със 
стопанско предназначение и стаи за настаняване на 
гости, както и многофункционална зала. 

През последните 20 години в Кабиленския манастир 
е обновена изцяло църквата, където старият олтар е 
подменен, както и обзавеждането, а вътрешните стени 
са изографисани. Построени са нови отделения за по-
кръстване, къпалня и чешма лековитата вода, с която 
се слави обителта. Реновирани са и част от помеще-
нията за монахините и гостите.

електрическата и ОВК 
инсталацията и др. мерки 
за повишаване на енергий-
ната ефективност.

Междувременно общи-
на Силистра даде начало-
то и на друг важен проект 
– „Модернизация на съ-
ществуващата матери-
ална база за предоставяне 
на социална услуга Център 
за настаняване от семеен 
тип за пълнолетни лица с 
психични разстройства“. 
Финансирането на стро-
ителните дейности е от 
Фонд „Социална закрила“ 
към Министерството на 
труда и социалната поли-
тика. Той е на обща стой-
ност 29 999 лв. Срокът за 
изпълнение е 4 месеца.
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Във фокуса им попадат и теми, като модернизацията на селското стопанство,                
повишаването на жизнения стандарт, сигурността в Съюза 

Снимки Румен Добрев

Мирослав Еленков
 
Български евродепута-

ти представиха своите при-
оритети за новия мандат 
на ЕП по време на публична 
дискусия, която се проведе 
в Националния дворец на 
културата в София. В съби-
тието взеха участие Асим 
Адемов (ЕНП), Александър 
Йорданов (ЕНП), Петър Ви-
танов (С&Д), Илхан Кючюк 
(Обнови Европа), Атидже 
Алиева-Вели (Обнови Евро-
па). На него присъстваха 
повече от 150 гости, като 
сред тях бяха представи-
тели на държавни инсти-
туции, неправителствения 
сектор, медии, академич-
ната общност и граждани. 
Публиката в залата, както 
и зрителите онлайн се вклю-
чиха активно с въпроси и ко-
ментари.

Форумът откри Теодор 
Стойчев, ръководител на 
Бюрото на ЕП в България. 
Евродепутатите посочиха 
областите, в които пла-

нират да бъдат активни, 
и комисиите, в които ще 
работят през вече започ-
налия 9-и мандат на Евро-
пейския парламент. Всички 
те подчертаха, че важните 
за България теми ще бъ-
дат отстоявани единно от 
представителите на стра-
ната ни в ЕП. На дискусията 
стана ясно, че във фокуса 
на работата на някои от 
българските евродепутати 
ще са въпросите, свързани 
с политиката на разширя-
ване на ЕС към Западните 
Балкани, сигурността в Съ-
юза, селското стопанство, 
повишаването на жизнения 
стандарт, образованието, 
разпределението на ръко-
водните постове в евро-
пейските институции и др.

Асим Адемов обяви, че 
се чувства на място в пар-
ламентарната Комисия по 
култура и образование и 
като неин член ще работи 
за инвестиции в образова-
телната система. Той е и 
зам.-член на Комисията по 

земеделие и развитие на сел-
ските райони. В тази връзка 
Адемов отбеляза, че земе-
делският сектор трябва да 
се модернизира, както и да 
се подготвят необходимите 
кадри в училищата и универ-
ситетите. 

Като член на комисии-
те по външна политика и 
конституционни въпроси 
Александър Йорданов обър-
на внимание на сигурност-
та в Черноморския регион 
и важността на политики-
те на Европейския съюз по 

отношение на Западните 
Балкани.

Петър Витанов изтък-
на като свой основен при-
оритет затвърждаването 
на интеграцията в ЕС, но 
също така и запазването 
на основните му принципи, 

като свободното движение 
на хора, стоки и капитали, в 
контекста на защитата на 
конкурентоспособността 
на българските превозвачи. 
Витанов е член на Комисия-
та по транспорт и туризъм 
и зам.-член на тази по граж-
дански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи.

Илхан Кючюк, който е 
член на Комисията по външ-
ни работи, изрази мнение, че 
ЕС има нужда да изгради ясна 
стратегия за комуникация с 
Китай, Русия и Турция, както 
и да намери начин за интег-
рирането на Западните Бал-
кани. Атидже Алиева-Вели 
коментира отсъстващото 
инфраструктурно развитие 
в селските райони и ролята 
на инвестициите за повиша-
ване качеството на живот 
в тях. Освен като зам.-член 
на Комисията по земеделие 
и развитие на селските ра-
йони тя ще работи и като 
пълноправен член в Комиси-
ята по заетост и социални 
въпроси.

През годините образованието беше негли-
жирано и в момента понасяме негативите от 
това. Всички мерки, които се предприемат, 
като повишаване на учителските заплати и 
подобряване на материалната база, са важни 
фактори. Именно те ще допринесат нашата 
образователна система да стане по-добра и 
качествена. Една страна няма как да прос-

перира и да се развива, ако няма сериозни инвестиции в образованието. 
Земеделието също е важен елемент за целия ЕС. Да не забравяме, че 

то изхранва жителите на общността. Смятам, че и по този въпрос ще 
мога да бъда полезен. Дебатът за бъдещата Обща селскостопанска по-
литика започна по време на Българското председателство на Съвета 
на ЕС. Предстои да се вземат важни решения, като и страната ни има 
основни приоритети в този сектор. Една от основните задачи ще бъде да 
работим за ускорено сближаване на директните плащания, защото сега 
има диференциация при тях. Трябва да направим този сектор по-модерен.

Аз бих разделил приоритетите си на три 
вида. Като европейски гражданин, като пред-
ставител на политическо семейство и като 
член на комисиите, в които съм избран. Големи-
ят въпрос пред Европа днес е посоката, която 
тя ще поеме. Дали ще се затвърди интеграци-

ята, или пък ще има отстъпление и връщане към национализма. Според мен 
това е основното предизвикателство. 

Ние като българи трябва да участваме във формирането на общите 
политики и в тях да инкорпорираме националните ни интереси. Преди всичко 
ще работя за възстановяване на социалното лице на ЕС, което днес е все 
по-далеч от европейските граждани. Връщането на социалните гаранции и 
защити би повишило доверието на европейците към институциите. 

Аз се ангажирах и с транспорта, защото на практика той формира по-
вече от 16% от БВП. 150 хил. български шофьори са заети в този сектор и 
моят приоритет е не само да защитавам правата на родните превозвачи, 
а и да запазим принципа на функциониране на ЕС за свободното придвижва-
не на хора и капитали. Смятам, че това беше нарушено с пакета „Мобил-
ност 1“. Основната ни цел е да преодолеем тези решения и да не допуснем 
да минат на второ четене. Трябва да убедим нашите колеги, че това вреди 
на конкурентоспособността в Европа. 

Колкото до другата комисия – основната тема е „Шенген“. Миграционна 
политика, реформа на Дъблинския регламент, който неправомерно разпре-
деля тежестта по отношение на миграцията. Това са битките, които аз в 
персонален план се очертава да водя.

Асим Адемов (ЕНП/ГЕРБ): 

Петър Витанов (С&Д, БСП): 

Имам дълбокото опасение, че 
има много негативна тенденция 
по отношение на Западните 
Балкани. Приемат се като зона 
за сигурност, но не като инте-
грална част от ЕС. По време на 
изслушването с кандидатите 
за председател на ЕК ние изра-
зихме категоричната позиция, 
че ЕС рано или късно трябва да 
интегрира държавите от този 
регион. 

Най-важният въпрос, който 
стои пред Комисията по транс-
порт и туризъм, е пакетът 
„Мобилност 1“. Той е част от 
нашия дневен ред, но работата 
на структурата не се изчерп-
ва само с него. На Балканите 
имаме нужда от свързаност, 
а ЕК заедно с всички програми 
и Многогодишната финансова 
рамка (МФР), която предстои 

да бъде одобрена, може да до-
принесат за много голяма доба-
вена стойност за нашия регион, 
а и за свързаността като цяло. 
Отварям една скоба – в Бълга-
рия доста говорим за железопъ-
тен транспорт, но трябва и да 
действаме, защото в следва-
щата МФР за тази област са 
заделени 140 млрд. евро по евро-
пейски програми. 

Има и други теми, които са 
от изключителна важност за 
България, и трябва да се концен-
трираме върху тях. Първата е 
отпадането на така наречения 
сив механизъм. Ние сме за това 
да има всеобщ Механизъм за 
наблюдение на демокрацията, 
правовата държава и върховен-
ството на закона, а не частични 
действия, които целят да кажат 
къде демокрацията и върховен-

ствтото на закона се спазват 
и къде не. Задължително трябва 
да настояваме за реформа на 
Дъблинския регламент. Минаха 
редица европейски председател-
ства и до такава реформа не се 
стигна, а България има страте-
гически интерес от това като 
външна граница на ЕС. Трябва да 
има общ механизъм и за наблю-
дение на миграционите потоци 
в ЕС. 

През 2020 г. е важно да при-
ключат всички законодателни 
процедури и да се одобрят опе-
ративните програми, за да може 
през 2021 г. активно да започне 
същинската работа по тях. 

Общата селскостопанска политика (ОСП) 
е изключително важна както за ЕС, така и за 
България. Нейната структура ще се запази в 
така наречените два стълба. Първият – ди-
ректни плащания с обвързана подкрепа, и вто-
рият – с инвестиционните мерки в селските 
райони. За мен схемите и мерките, които се 
прилагат в първия стълб на ОСП, са по-изчис-
тени и работещи. Моите действия ще бъдат 
съсредоточени по отношение на инвестиции-
те в селските райони, подобряване на средата 
за земеделските стопанства, увеличаване на 
добавената стойност. Причината е, че след 
трети програмен период България продължава 
да не дава достатъчно добавена стойност на 
произведените земеделски продукти. Разбира 
се, ние като делегация ще се насочим и към 
работа за стимулиране на младите земеделци, 
тъй като тенденцията в Европа е за застаря-
ване на тези производители. Само 6 процента 
от тях са млади хора. Надявам се да постигнем 

модернизиране на земеде-
лието - което е изключи-
телно важно, за да се от-
говори на съвременните 
предизвикателства и все 
повече младежи от ЕС да 
се насочат към този от-
расъл. Трябва да се осигу-
рят редица облекчения за 
тях, като по-лесен достъп 
до финансиране и до заку-
пуване на земеделска земя. 

Другият приоритет 
е свързан с развитието на малките стопан-
ства. Структурата на българското земеделие 
е преди всичко от малки стопанства, които са 
в планински и природно необлагодетелствани 
райони. Така че ще се съсредоточим и в тази 
посока. Разбира се, ще работим и за засилване 
на инвестициите за подобряване на качество-
то на живот в селските райони.

Илхан Кючюк (Обнови Европа, ДПС): 

Атидже Алиева-Вели (Обнови Европа, ДПС): 
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Елица Илчева

На 29 юни в метоха „Ор-
лица“ на Рилския манастир 
честваха храмовия праз-
ник. На същата дата точно 
преди 550 г. на мястото му 
са пренощували мощите на 
Св. Иван Рилски, пренесени 
тържествено от старата 
българска столица Тър-
ново в Рилския манастир. 
Храмът на Св. ап. Петър 
и Павел бил издигнат в па-
мет на това събитие от 
игумена на манастира Да-
вид през 1469 г. Всъщност 
метохът е само част от 
цялостния сложен архитек-
турен ансамбъл на Рилския 
манастир, към който още 
от Средновековието има 
изградени пътища за по-
клонници от целия свят. А 
500-вековната история на 
метоха е повод да Ви разка-
жем за тези сгради, които 
са материалната среда, в 
която се осъществяват из-
ключително важни дейнос-
ти през зрялото и Късното 
Средновековие и особено 
в епохата на Българското 
Възраждане.

Като всепризнато „свя-
то място” за православно-
то християнство Рилският 
манастир става център от 
първостепенна важност. В 
него се кръстосват някол-
ко от главните поклонниче-
ски пътища на Балканите: 
един от Влашко през Видин, 
София, Дупница и Рилския 
манастир към Света гора; 
втори от Казанлък, Карлово 
и Пазарджик през Самоков 
и манастира към Беломори-
ето; трети от западните 
български земи, довеждащ 
вярващи в Рилския мана-
стир от Средна Европа, 
Далмация и Сърбия.

Оживената дейност в 
течение на няколко сто-
летия, осигуряването на 
подслон и обслужване на 
многобройните обитатели 
налагат извършването на 
значително строителство 
както от времето на ус-
тановяване на манастира 
на сегашното му място, 

така и в първите два-три 
века на османското влади-
чество. Тази дейност се 
засилва особено през XVIII 
- XIX в., когато поклонни-
ците на рилския светец 
станали толкова много, че 
около манастира изникна-
ли цял ред обслужващи ги 
сгради. Тогава били подно-
вени и страноприемниците 
на метосите, разположени 
по течението на Рилска 
река на места, свързани 
с култа към покровителя. 
Така се създала поредица 
от малки архитектурни ан-
самбли, които и днес имат 
изключителна стойност. 

В наши дни ярката ма-
териална среда, останала 
от онези времена, са имен-
но множество единични и 
групи архитектурни па-
метници, пръснати из имо-
тите на обителта в ней-
ното близко или по-далечно 
обкръжение, и образуващи 
сложен многопластов ком-
плекс, споен с основното 
манастирско ядро и гра-
витиращ към него не само 
териториално, но и функ-
ционално. 

Метохът „Орлица”

Той е най-отдалечен и 
същевременно най-компак-
тен сред архитектурните 
ансамбли. Създаден още 
през XV в. на 22 км югоза-
падно от манастирското 
ядро на пътя към него, от-
към Дупница и град Рила, 
метохът разкрива харак-
терните особености на 
стопански комплекс, об-
служващ голямото обще-
житие на обителта. Из-

граден върху полегат склон 
с наклон на юг, ансамбълът 
е бил затворен от всички 
страни с каменни оградни 
зидове. Особено внушите-
лен е укрепеният му вид 
откъм пътя с високо из-
дигнатите южни зидове 
на разположените надлъж 
покрай него жилищни по-
стройки и с главния вход, 
оформен в подлез под охра-
няващата го стражница.

„Орлица” представлява 
малка еднокорабна базили-
ка. Цялостно зографисана 
е на два пъти - първо през 
1491 г. със средствата на 
Крупнишкия епископ Яков, 
по време на известния 
Рилски игумен Теоктист, 
а след това през 1863 г. 
е повторно изписана от 
Никола Образописов от 
Самоков, чиято тържест-
вена композиция „Връщане 
мощите на преп. Йоан Рил-
ски Чудотворец” се намира 
в притвора на храма. Сте-
нописи от XV в. са запазени 
в олтара и над вратата в 
наоса на църквата. В мо-
мента се работи по рес-
таврацията и консерваци-
ята на дървените тавани 
и фреските.

Силно впечатляващ е 
контрастът между така 
оформения външен изглед и 
живописните, предразпола-
гащи уединение простран-
ства във вътрешността 
му. Първият, най-голям двор 
със сравнително правилни, 
почти квадратни очерта-
ния, е рамкиран от запад с 
едноетажна жилищна сгра-
да, която с оформлението 
си показва, че вероятно е 
била приемна на поклон-

ниците. Северната част 
на двора е затворена от 
внушителния двуетажен 
сложно разчленен обем на 
главната стопанска по-
стройка, в чиято западна 
част е включен каменният 
строеж от XV в. с живопис-
но оформена от каменни и 
тухлени редове зидария. 
Източната рамка на дво-
ра се образува от късата 
страна на издължена ед-
ноетажна жилищна сгра-
да с килии за монасите на 
метоха. Там се намира и 
църквата „Св. св. Петър 
и Павел”, построена през 
XV в. и разширена към запад 
през XIХ в.

Страничните изходи и 
западният двор свързват 
метоха с обработваеми-
те площи и ливади и оси-
гуряват извършването на 
стопанските дейности без 
пресичане и натоварване 
на представителната му 
южна част. Интерес пред-
ставлява и магерницата, 
разположена в етажа на 
средновековната част от 
главната стопанска сграда 
и снабдена с характерното 
голямо, отделено от сте-
ната огнище от среднове-
ковен тип.

Ансамбълът от обекти 
с различно предназначение 
и обеми е плавно споен с 
наклонения терен чрез 
преливащите едно в друго 
неправилни дворни прос-
транства, а външният му 
монументален изглед с ви-
соките му каменни зидове 
и с надеждна защитаваща 
го срещу нападения входна 
порта му придават вид на 

укрепена предна стража 
на пътя към манастира. 
Със същата цел и като 
сигнален пост по-близо до 
обителта е и специално 
изградената кула-стра-
жница, кацнала високо над 
пътя.

Значително по-близо до 
манастира, на около 4 км 
също югозападно от него, 
се намира и друг рилски 
метох, средище на голям 
чифлик, 

носещ името „Пчелина”. 

Представителната му 
част се състои от него-
ляма жилищна сграда, раз-
положена на югоизток от 
построената в близост в 
края на XVIII в. също неголя-
ма църква „Успение Богоро-
дично”, издигната по всяка 
вероятност със средства-
та, а може би и с труда на 
монаси пчелари в чифлика.

По своята форма, начин 
на градеж, размери и основ-
ни елементи църквата на 
метоха е твърде сходна с 
тази от „Орлица”. Отлича-

ват я правоъгълната външ-
на форма на олтарната 
абсида, стреховидното по-
критие в наоса, подсилено 
с дървени греди обтегачи 
и откритата от три стра-
ни нартика. В църквата се 
пазят най-ранните възрож-
денски икони на целия мана-
стир, изработени в 1784 г., 
докато стенописната й ук-
раса е значително по-късна 
(1834 г.).

Постницата „Св. Иван 

Рилски” 

Най-отдалечена от ос-
новното манастирско ядро 
в североизточна посока е 
постницата „Св. Иван Рил-
ски”, известна още като 
Старата постница. Сред 
строежите преди начало-
то на ХIХ в. тя е забеле-
жителна с оригиналното 
съчетание на природни и 
създадени от човека цен-
ности като пещерата жи-

лище на отшелника от Х в. 
и изградената около 1746 г. 
църква „Успение на Св. Иван 
Рилски”. Като природно-ар-
хитектурна забележител-
ност този малък ансамбъл 
е единствен на Балканския 
полуостров. Източно от 
манастира, на пътеката, 
която води за Старата 
постница, е разположен 
значително по-големият 
ансамбъл на постницата 
„Св. Лука”. Най-отдалече-
ният времеви запазен в нея 
обем е на малката масивно 
изградена църква „Св. Еван-
гелист Лука”.

Непосредствено се-
верно от нея на по-високо 
е издигната тераса през 
1805 г. от майсторите 
Михаил и Радоица от с. 
Рила, която е върху основи 
на по-стара култова сгра-
да – „Покров Богородичен”. 
Стенописите й от 1811 г. 
са дело на майстори от 
Банската художествена 
школа с участието на най-
известния от тях Тома Ви-
шанов Молера.

Ансамбълът на постни-

цата се оформя в днешния 
си вид през 1864 г., когато 
Неофит Рилски пристроява 
западно към по-старата 
църква голяма стая за ки-
лийно училище (в която той 
е преподавател) със самос-
тоятелен вход и надвесен 
южно над ската подиум, 
както и непосредствено 
до нея с вътрешна връзка – 
малка къща за усамотяване 
и книжовна дейност.

И най-накрая - до ма-
настирското ядро, из-
точно и южно от него, се 
оформя цяло селище, об-
служващо монашеското 
братство и многобройни-
те постоянно прииждащи 
поклонници. То става пъл-
ноценно към XVIII - XIX в., 
макар че някои единични 
обеми в него датират от 
по-ранно време. Главните 
постройки са масивните 
обслужващи стопански 
сгради. От тях най-зна-
чителна и впечатлява-
ща е солидната камен-
на фурна с декоративна 
стенопис по вгънатия си 
масивен корниз и изящ-
на надстройка от типа 
на средиземноморските 
камбанарии над тясното 
западно лице, обърнато 
към самоковската мана-
стирска пората, постро-
ена през 1866 г. от май-
стор Марко от с. Вран. 
Тя е последният значите-
лен манастирски строеж 
преди Освобождението.

В метох „Орлица“ отбелязаха 500 години от построяването на храма

Метохът „Пчелина”

Метохът „Орлица”

Постницата „Св. Иван Рилски”
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Проф. д-р инж. Славейко Господинов, зам.-ректор на Университета по архитектура, 
строителство и геодезия:

Георги Сотиров

Проф. Господинов, за седми 

пореден път УАСГ е на първо 

място в Националния рейтинг 

на висшите училища в Бълга-

рия в направление „Архитекту-

ра, строителство и геодезия“ 

и е с най-висока оценка от На-

ционалната агенция за оценя-

ване и акредитация. Всичко 

това не може да не е оказало 

влияние и на тазгодишния при-

ем на първокурсници.

Първо съм длъжен да кажа, 
че Университетът по архитек-
тура, строителство и геоде-
зия притежава и престижни 
европейски акредитации – от 
FEANI, която е най-голямата и 
авторитетна професионална 
организация на инженерите в 
Европа и присъжда званието 
„Евроинженер“. УАСГ е и един-
ствен в страната с признато 
обучение по „Архитектура“ от 
Кралския институт на британ-
ските архитекти RIBA и от Ми-
нистерството на културата и 
комуникациите на Франция.

По отношение на приема в 
УАСГ считам, че е успешен. На-
шият университет успява да 
съхрани висок интерес към свои-
те специалности независимо от 
неблагоприятните обстоятел-
ства от последните години, 
като по-малкия брой завършва-
щи средно образование, жела-
нието на младите хора да про-
дължат да следват в чужбина, 
конкуренцията сред висшите 
училища в страната за привли-
чане на студенти, дисбаланса 
сред професиите и т.н. Това 
е така, защото обучението в 
УАСГ е изградено и се развива на 
основата на една почти 80-го-
дишна традиция, което прави 
дипломата от нашия универси-
тет не само престижна, но е и 
една солидна гаранция за успеш-
на професионална реализация. 

Вече се забелязва и ново 
възраждане на строителство-
то и на инвестиционното про-
ектиране, като предстои да се 
усвояват милиарди евро от ЕС 
за инфраструктурни проекти, 
за изграждането на сгради и 
съоръжения, за водоснабдяване, 
канализация и пречистване на 
водите и др. За всичко това ще 
са необходими добре подготве-
ни специалисти, познаващи но-
востите в бранша, владеещи 
чужди езици, способни да отго-
ворят на предизвикателствата, 
които им отправя модерният и 
конкуриращ се трудов пазар, а 
УАСГ притежава онзи материа-
лен и научен капацитет, който е 
най-сигурната гаранция за едно 
пълноценно задоволяване на по-
требностите от такива кадри.

Петте факултета на УАСГ 

досега са подготвили към 6000 

архитекти и над 25 000 инже-

нери в различните сфери на 

строителството.

Числата ще продължават 
да растат. Тази година по тра-
диция интересът към специал-
ността „Архитектура“ е най-
голям, следват „Геодезия“, която 
вече е регулирана, „Строител-

ство на сгради и съоръжения“ 
и „Ландшафтна архитектура и 
ландшафтно планиране“. Има 
временни, по мое лично мнение, 
конюнктурни проблеми при някои 
професии като хидротехническо 
и транспортно строителство, 
ВиК. Добър знак е, че от 2018 г. 
специалността „Хидротехниче-
ско строителство“ е защитена, 
т.е. държавата оценява значи-
мостта на готвените в това 
направление кадри и търси начи-
ни да преодолее конюнктурата. 
Малко ми е трудно да си обясня 
генезиса на липсата на желание 
да се учат професии, в които 
нашите инженерни традиции 
са много силни и държавният 
интерес е изключително висок. 
Това се отнася и за сферата на 
транспортното строителство. 

При геодезията е точно об-
ратното – не само няма пробле-
ми с приема, но и завършващите 
инженери веднага биват назна-
чавани на работа. Много от тях 
се „сблъскват“ с реалностите в 
професията още като студенти.

И за да обобщя – нашият 
университет продължава да 
създава кадри за бранша, които 
стоят добре на пазара. Това са 
подготвени и мотивирани млади 
хора, които почти веднага мо-
гат да бъдат включени в съот-
ветния технологичен процес.

Като зам.-ректор по учеб-

ната дейност как оценявате 

приема в защитената специал-

ност „Хидротехническо стро-

ителство“?

Основното е мотивация-
та. В много от направленията 
на икономиката има сериозен 
недостиг на кадри, а те ще 
станат ефективни чак след, 
да кажем, осем години. Тогава 
нашият инженер ще е готов 
отговорно да наблюдава пове-
дението на язовирните стени, 
да ръководи работата по из-
граждането на нови ВиК систе-
ми извън и вътре в населените 
места. 

Неслучайно „Хидротехниче-
ско строителство“ е единстве-

ната припозната защитена 
специалност в областта на 
техничесите науки в България 
на базата на безспорно страте-
гическото й значение. В УАСГ се 
стремим да съхраним и развива-
ме преподавателския потенциал 
в тази сфера, тъй като едно ха-
билитирано лице не се създава 
за година или две. Считаме, че 
така осигуряваме трайни пред-
поставки при необходимост да 
увеличим приема на студенти 
в бъдеще. В тази посока разчи-
таме и на бизнеса, НПО, други 
структури за популяризиране 
на тези, наложили се в години-
те специалности, от които има 
нужда всеки български язовир и 
община. Ако пресметнем общия 
сбор от хидроинженери, след 
5 или 10 години, когато мнози-
на от нашите колеги по тези 
обекти ще се пенсионират, ще 
видим, че държавата я очакват 
много сериозни изпитания...

Академичното ръководство 
на УАСГ не разкрива екзотични 
специалности и магистърски 
програми, които на пръв поглед 
изглеждат на място, но веро-
ятно много скоро пазарът ще 
покаже обратното. Нашият 
университет в този смисъл е 
консервативна структура. Съз-
даваме нови специалности, но 
само когато бизнесът има нуж-
да от такива.

На каква подготовка тряб-

ва да обърнат внимание бъде-

щите Ви студенти?

За съжаление подготовка-
та по математика, изключвам 
профилираните гимназии, не 
е адекватна на началните ус-
ловия, на които трябва да от-
говаря един студент в УАСГ. В 
средните училища много необ-
ходими неща не се изучават, 
например стереометрията не е 
застъпена. При нас без знания 
по този предмет не може в нито 
една от специалностите. Това 
е едно абстрактно простран-
ствено мислене, което е абсо-
лютно задължително за всеки 
инженер и архитект. Опитваме 

се с колегите от катедрите по 
математика и физика да при-
лагаме нестандартни подходи, 
чрез които да създадем условия 
да общуваме в аудиторията на 
един и същ език с нашите нови 
студенти. Ние говорим пример-
но за неевклидова геометрия, а 
те не знаят евклидовата, т.е. 
те не знаят геометрията в рав-
нината, а ние говорим за геоме-
трия на сфера, на елипсоид...

Адмирирам позицията на об-
разователния министър за много 
сериозното отношение към ма-
тематиката. Математиката, 
както казва Николай Лобачевски 
– един от създателите на неев-
клидовата геометрия, е основа 
на цялото човешко знание.

Четете доста сложна ма-

терия на Вашите студенти – 

Висша геодезия.

Ще започна по-отдалеч... На-
шата стратегия за всяка кан-
дидатстудентска кампания е да 
се отиде навреме в „люпилнята“ 
на потенциалните студенти – 
професионалните гимназии по 
строителство, архитектура и 
геодезия на първо място, после 
идва ред и на математически-
те паралелки. Освен това с ко-
леги от Военно-географската 
служба и Военната академия 
обсъждаме интересна възмож-
ност. След като се обединиха 
всички военни училища и закри-
ха катедрата в Шумен, прак-
тически те нямат източник 
на кадри. Затова обмисляме да 
създадем магистърска програ-
ма за необходими специалисти 
за Българската армия, които да 
са геодезисти, като в последна-
та част от своето обучение да 
изучават предмети, конкретно 
ориентирани към онова, което 
БА трябва да изпълнява. 

Работим активно и с общи-
ните, особено с онези от тях, 
които имат подчертани амби-
ции за динамично развитие.

Иначе Висшата геодезия е 
особено привлекателна за ам-
бициозните и мотивирани млади 
хора. Това да изучаваш новите 

космически методи, географ-
ските информационни системи, 
лазерното сканиране и непре-
къснато и бързо променящи се 
технологични концепции е на-
истина много интересно и ис-
тинско предизвикателство. Ви-
сшата геодезия е комплекс от 
дисциплини, чиито основен пред-
мет е да се определи формата и 
размерите на Земята и нейното 
външно гравитационно поле. До 
1960 - 1961 г. това беше домини-
ращата дефиниция. След това, 
по решение на Асамблеята на 
Международната асоциация по 
геодезия и геофизика (IAGG), се 
създаде специална секция, коя-
то се занимава с движението на 
Земята във всичките й аспекти 
- на полюса, на континентал-
ните плочи, деформациите на 
земната кора, свързани със се-
измичните процеси, и т.н. Тоест 
тогава се поставя началото на 
т.нар. Динамична фаза в геоде-
зията. Защото дотогава се е 
смятало, че Земята е нещо вед-
нъж завинаги застинало с нейна-
та форма, размери, ротационна 
скорост и т.н. Но се оказва, че 
не е така.

Сега Висшата геодезия се 
занимава с определяне формата 
и размерите на планетата ни, 
нейното външно гравитационно 
поле и техните изменения във 
времето. Тя показва каква е ак-
туалната сплеснатост на Земя-
та, каква е истинската й фор-
ма, защото тя не е кълбо (както 
е общоприетото да се мисли), 
каква е траекторията на полю-
са и т.н. Но да оставим тази 
терминология в сферата на се-
риозната наука. Само ще допъл-
ня, че чрез методите на Висша-
та геодезия се следи дрейфът 
на континентите, движението 
на континенталните плочи и из-
следването на деформациите на 
земната кора във връзка с това, 
че тези движения са един много 
сериозен индикатор за подгот-
вящи се сеизмични събития.

Вие сте „Доктор хонорис 

кауза” на Московския държа-

вен унивеситет по геодезия и 

картография. Освен това сте 

почетен член на Руската ака-

демия по космонавтика „Кон-

стантин Циолковски“...

За мен беше огромна чест 
да бъда единодушно утвърден 
за член на академията „Циолков-
ски“. Това е признание не само 
за мен, но и за УАСГ и за българ-
ската геодезия. Няма друг съ-
народник, получил такова, и ес-
тествено аз изпитвам чувство 
на удовлетворение и гордост. 
На церемонията в „Констан-
тин Циолковски“ ми бе връчен 
диплом за редовен член на Меж-
дународната научна академия 
Евразия. Естествено изклю-
чително стойностно за нашия 
университет е и присъждането 
ми на званието „Доктор хонорис 
кауза“ на Московския държавен 
унивеситет по геодезия и кар-
тография. Всичко това обаче би 
било невъзможно без основата и 
атмосферата за работа, на коя-
то съм се радвал и се радвам в 
УАСГ. 

Снимкa авторът
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www.vestnikstroitel.bg
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/

?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 ръко-
водството 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, обяв-
ления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи 
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, еко-
логията, 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.

ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

И ВЪВ ФЕЙСБУК
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на инжене-
ринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на Национална 
многопрофилна детска болница

Наименование: Реконструкция на водопроводната мрежа на с. 
Царацово

Наименование: Изграждане на нова детска градина в кв. 42 по 
плана на кв. „Въстанически-юг“ в район Южен

Наименование: Изпълнение на СМР съгласно работен проект за 
ремонт на пътека за рулиране „S“ на летище София

Наименование: Инженеринг: Корекция Средно дере - с. Бял извор, 
общ. Опан

Наименование: Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект 
„Развитие на Община Трявна чрез подобряване на техническа инфра-
структура” по две обособени позиции

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи в 
изпълнение на проект „Подобряване на образователната инфраструк-
тура на факултет „Техника и технологии” - гр. Ямбол, към Тракийски 
университет - Стара Загора, чрез пакет от енергоспестяващи мерки“

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/

Строителна компания предлага ПОД НАЕМ

кулов кран с горно въртене Potain MCT78

Дължина на стрелата - до 51 m

Височина - до 40,1 m

Товароносимост: до 20 m - 5 t, на 51 m - 1 t

Радиоуправление и кабина 

Монтаж - посредством анкери

Разполагаме с опитен кранист

Запитване на e-mail: office@city-euro.bg

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ве-
терани  и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия юбилей.

Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Ро-
дината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уваже-
нието на Вашите близки, колеги и съграждани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

юли 2019 г.   Инж. Тодор Топалски 
                                                      Председател на УС на НКСВ

Уважаеми инж. Божков,

От името на Управителния съвет на 
НКСВ и лично от мое име по случай Вашия 
85-и рожден ден приемете искрените ни 
пожелания дълги години да се радвате на 
добро здраве, повече хубави моменти на 
Вас и Вашето семейство!

Изказвам благодарност за Вашия 
принос при учредяване и утвърждаване 
на Националния клуб на строителите 
ветерани, с пожелание още много години 
да ратувате за нашия девиз „Уважение и 
приемственост между поколенията”!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

София    Инж. Тодор Топалски 
28.07.2019 г.          Председател на УС на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

До
Инж. Виктор Шарков - 85 г. –  учредител и първи 
зам.- председател на НКСВ
Инж. Йордан Божков - 85 г. – учредител и председател 
на КС на НКСВ
Инж. Милчо Марков - 70 г. – РКСВ Велико Търново
Петър Кашмеров - 75 г. – РКСВ Димитровград
Инж. Божана Станиславова - 70 г. - РКСВ Видин
Янка Халаджова - 75 г. – РКСВ Разград
Полк. Иван Радков - 70 г. – Секция „Строители воини”
Зойка Мутафова - 85 г. – РКСВ Разград
Петър Дончев - 80 г. – РКСВ Русе
Гочо Жисов - 70 г. – РКСВ Димитровград
Никола Николов - 70 г. – РКСВ Добрич

До Председателя на Контролния съвет на НКСВ
инж. Йордан Божков

Честит юбилей!

Възложител:  Министерство на здравеопаз-
ването
Oсн. предмет: 45215120
Прогнозна стойност: 79 535 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  20/08/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, пл. „Све-
та Неделя” №5

Дата: 21/08/2019   Местно време: 11:00 
За контакти: Румяна Ставрева
Факс: +359 29301-451
Адрес: пл. „Света Неделя“ №5
Адрес на възложителя:  h t tps : / /www.
mh.government.bg/
Телефон: +359 29301-314
E-mail: rstavreva@mh.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921068&mode=view

Възложител: Община Марица
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 4 223 488.12 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  31/07/2019    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, бул. 
„Марица“ №57А, сградата на Община Марица

Дата: 01/08/2019  Местно време: 09:30 
За контакти: Илияна Илиева
Факс: +359 32951934
Адрес: бул. „Марица“ №57А
Адрес на възложителя: http://maritsa.bg/
Телефон: +359 32907800
E-mail: obshtina@maritsa.org

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921191&mode=view

Възложител: Община Пловдив
Oсн. предмет: 45214100
Прогнозна стойност: 3 875 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  01/08/2019 Местно време: 17:15 
Отваряне на офертите: гр. Пловдив, пл. 
„Стефан Стамболов” №1

Дата: 02/08/2019 Местно време: 14:00 
За контакти: Наталия Видолова
Факс: +359 32660571
Адрес: пл. „Стефан Стамболов“ №1
Адрес на възложителя: http://www.plovdiv.bg
Телефон: +359 32656751
E-mail: zop@plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921106&mode=view

Възложител: Летище София ЕАД 
Oсн. предмет: 45235000
Прогнозна стойност: 1 300 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  05/08/2019    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Летище София ЕАД, гр. София, бул. 
„Христофор Колумб” №1, Терминал 1 - Зами-

наващи пътници, административен етаж 2
Дата: 06/08/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Антонина Иванова
Факс: +359 29372010
Адрес: бул. „Христофор Колумб“ №1
Адрес на възложителя: www.sofia-airport.bg
Телефон: +359 29372017
E-mail: public@sofia-airport.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_201
4&id=921322&mode=view

Възложител: Община Опан
Oсн. предмет: 45240000
Прогнозна стойност: 1 168 002.07 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  09/08/2019    Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Общиски съвет на Общ. Опан, Адрес: 

с. Опан, Община Опан
Дата: 12/08/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Дафинка Господинова
Факс: +359 42603044
Адрес на възложителя: www.opan.bg
Телефон: +359 41012260
E-mail: opan@mail.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921524&mode=view

Възложител: Община Трявна
Oсн. предмет: 45233252 
Прогнозна стойност: 1 089 025.55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие:  05/08/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: зала 403 в сграда-
та на Общинска администрация Трявна - гр. 
Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21

Дата: 06/08/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Стела Пенчева - 0897478107; 
инж. Радостина Пухтова - 0899943155
Факс: +359 6662149 
Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ №21
Адрес на възложителя: www.tryavna.bg
Телефон: +359 6662310
E-mail: obtryavna@unicsbg.net 

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921179&mode=view

Възложител: Тракийски университет
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 772 068.58 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие:  08/08/2019 (дд/мм/гггг)   Местно 
време: 16:30 (чч:мм)
Отваряне на офертите: ст. 340 - 3 ет, Рек-
торат, Тракийски университет гр. Стара 
Загора, Студентски град

Дата: 09/08/2019 (дд/мм/гггг)   Местно вре-
ме: 11:00 (чч:мм)
За контакти: Гергана Маламова
Факс: +359 42672009
Адрес: Студентски град, Ректорат, ст. 335 
- Деловодство
Адрес на възложителя: http://www.uni-sz.bg/
Телефон: +359 42699270
E-mail: malamova@uni-sz.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921354&mode=view



периментирал с прозрач-
ни предмети и замислил 
лампата като плаваща 
скулптура. Акрилът бил 
разпознат като най-под-
ходящ материал, от кой-
то можело да се направят 
огромните лампи. Те били 
достатъчно леки за разли-
ка от стъклото, изглежда-
ли добре и самостоятелно, 
и събрани в групи. 

Осветлението в изпъл-
нение на Пантон преста-
вало да бъде техническа 
необходимост и се превръ-
щало в неразделна част 
от дизайна на помещения-
та. Тази лампа се изучава 
като пример за отношени-
ята между материал, фор-
ма и цвят в един предмет 
– тук те са в перфектен 
баланс.

VP Globe се състои 
от акрилна сфера и пет 
рефлекторни плаки въ-
тре. Плочите са свързани 
една с друга с метални 
вериги и са изработени 
от различни материали в 
няколко версии – бяло опа-
лово стъкло, алуминий или 
месинг с червено и синьо 
стъкло, цветно стъкло.

И до днес VP Globe се 
предлага в два размера - 
40 и 50 см в диаметър, а 
подписът на дизайнера е 
гравиран върху основната 
тръба. Лампите и досе-
га се сглобяват на ръка 
от производителя. Пре-
ди време се твърдяло, че 
само две жени в света са 
били обучени да ги съби-
рат. Сега се произвеждат 
от VerPan, основана през 

2003 г. датска компания, 
правеща интериорни пред-
мети от наследството на 
Вернер.

Креслото Spun на 10 г.

То е създадено през 
2009 г. от гения на бри-
танската архитектура 
и дизайн Томас Хизервик. 
През 2010 г. е пуснато в 
производство от итали-
анската компания Magis. 
Името едновременно го-
вори за начина, по който 
е направено, и показва 
неговата функция – може-
те да се въртите на 360 
градуса.

Хизервик дава ясна 
обосновка за творение-
то си: „За мен дизайнът 
е глагол. Той трябва да 
предава движение, а Spun 
се справя отлично с това. 
Когато бях дете, беше не-

възможно да си представя, 
че скулптурата ще бъде 
сравнена с архитектура-
та. Урбанизъм, скулптура, 
мебели – всичко беше на 

различни полюси. А сега 
можете да създадете 
тема, която се вписва във 
всички тези жанрове едно-
временно. Стои чудесно на 
площада, в апартамента, 
в двореца и в музея“. 

Spun е резултат от из-
следване и търсене на от-
говор на въпроса възможно 
ли е да се създаде нещо 
подходящо за сядане, ако 
използваме технологията 
на ротация на метали. Тъй 
като завършеният обект 
може да има само абсо-
лютно симетрична форма, 
в този случай трябвало 
да се изчисли така, че да 
може да седи удобно и да 
се върти във всяко поло-
жение.

Били са създадени ня-
колко прототипа – пълно-
размерни модели с различ-
ни видове седалки. Още 
първият, който бил алу-

миниев, показал, че Spun е 
не просто удобен, той е и 
забавен. Позволява, освен 
да се въртите, и да се лю-
леете.

В студиото на дизай-
нера в ограничена серия 
са направени алуминиеви-
те образци и едва когато 
Magis решава да ги пусне 
в производство, се появя-
ва и пластмасов вариант 
– от полипропилен чрез 
центробежно формоване. 
Така столът е еднакво 
подходящ да се използва 
не само вътре в дома, но 
и навън.
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Три предмета, които честват юбилеи

Елица Илчева

Годишнините винаги 
са впечатляващи. А кога-
то става въпрос за мебе-
ли и аксесоари, важи прин-
ципът „Колкото повече, 
толкова повече“. Спряхме 
се на три неща, които в 
последните 70 г. са вълну-
вали много хора по-света 
и до днес не излизат от 
производство, като про-
дължават да пишат исто-
рията си. 

Столът Chieftain на 70 г.

Той е дело на извест-
ния датски дизайнер Фин 
Юл (1912 - 1989) и празнува 
70-годишнината си през 
2019 г. Chieftain (в превод 
- Вождът) си е спечелил 

славата на най-изразител-
ното и характерно творе-
ние на Юл. Историята на 
появата му е интересна. 
Авторът смятал, че тази 
мебел е важен компонент 
на интериора и трябва да 
бъде голяма и впечатлява-
ща. Той признавал, че за да 
създаде шедьовъра си, го-
дини наред е изучавал ан-
тични и древни египетски 
дизайни. 

Накрая, през 1949 г., в 
една пролетна утрин на-
правил малка скица върху 
лист хартия, изобразява-
ща египетска вещ. „Бях 
у дома и веднага след за-
куска започнах да рисувам. 
Към 10 часа сутринта бяха 
изтеглени четири верти-
кални линии, свързани с 
основата. Към два или 
три следобед завърших 
скицата. Но всъщност не 
си спомням колко време 
ми трябваше, за да съз-
дам този стол. Дълго в 
главата ми се въртеше 
неясна идея и аз исках да 
нарисувам нещо голямо. 
Вече имаше толкова много 
малки удобни столове, че 
бях решен да проектирам 
нещо впечатляващо“, раз-
казвал той.

Столът се оказал на-
истина огромен: ширина-
та му е цял метър. Гърбът 
също е доста висок. Той 
изисква голямо простран-
ство, за да изглежда наис-
тина открояващ се. 

За първи път Chieftain е 
представен на публика на 
изложението през 1949 г. 
и веднага привлича внима-
нието не само с размера, 
но и със своите форми. 

Шезлонгът е преизда-
ден през 2001 г. от двама 
почитатели на Юл – Иван 
Хансен и Ханс Сьоренсен, 
основатели на „Къщата 
на Фин Юл“. В римейка 

нито един детайл не е 
променен, както обикно-
вено се случва. „Chieftain 
е един вид освобождение 
от строгата традиция 
на функционализма, благо-
дарение на органичната 
форма, уникалния дизайн 
и качеството на самото 
изпълнение.  Възпроиз-
веждаме го непроменено, 
защото не се нуждае от 
подобрения. Въпреки со-
лидната си 70-годишна 
възраст той изглежда 
перфектно и в духа на съ-
временните тенденции. 
Наистина се чувстваш 
като истински лидер, ко-
гато седиш в него“, казва 
Ханс Сьоренсен за стола. 

През 2012 г. Chieftain 
получава специалната 
датска награда за дизайн. 
Сега той е признат за 
един от най-добрите при-
мери на тамошния модер-
низъм и е в много музейни 
колекции. 

VP Globe на 50 г.

VP Globe лампата се 
счита за един от най-
емблематичните обек-
ти на известния датски 
дизайнер Вернер Пантон 
(1926 - 1998). През 2019 г. 
VP Globe става на 50 г. 
Още при създаването си 
през 1969 г. веднага прави 
впечатление с футурис-
тичния си вид. През 60-те 
години Пантон много екс-
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Дизайнът на Urban Rural преосмисля технологиите 
за устойчиво развитие чрез архитектурни иновации

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Феноменална архите-
ктурна забележителност 
в Истанбул ще пренесе 
идиличното селско оча-
рование в забързаната 
урбанистична среда. Впе-
чатляващата сграда се 
изпълнява по проект, на-
речен Urban Rural (градска 
провинция) на турско-аме-
риканската компания за 
архитектура Eray Carbajo. 
Тя обещава да разкрие 
нови хоризонти в грижата 
за екологията в многоми-
лионния мегаполис. По план 
строителството й тряб-
ва да приключи до края на 
2019 г.

Дизайнът на сграда-

та разчупва статуквото 
на традиционната жи-
лищна типология и пре-
осмисля технологиите за 
устойчиво развитие чрез 
архитектурни иновации. 
Авторите създават не-
виждан досега строите-
лен модул, основаващ се 
на абстрактна проекция 
на обикновена селска къща 
с градина. Той е разрабо-
тен в шестоъгълна форма 
и разполага с многоъгълна 
обитаема площ и триъгъл-
на празнина, която може 
да се използва като гради-
на. Структурата инкорпо-
рира ключовите елементи 
от пасторалния пейзаж, 
за да накара обитатели-
те буквално да забравят, 
че се намират в големия 
град. 

Жилищата с необи-
чайна форма са подредени 
във вертикален и хоризон-
тален ред, като триъгъл-
ните празнини ще изпъл-
няват ролята на носеща 
конструкция за пренасоч-
ване на натоварванията 
към долните части на по-
стройката. 

Когато проектът при-
ключи, зданието ще напо-
добява пчелна пита с по-
даващи се от балконите 
свежи зелени насаждения. 
Уникалната архитектурна 
концепция на „градското 
село“ формира взаимовръз-
ка между сградни системи, 
структура, ландшафт и 

архитектура, обединени 
благодарение на устойчи-
вата модулна система.

Основен приоритет 
на тематичния обект е 
свеждане до минимум на 
екологичните последици и 
максимизиране на положи-
телното въздействие вър-
ху околната среда. Много-
компонентният модулен 
дизайн и локално добива-

ните суровини са ключови 
аспекти в постигането на 
тази цел. 

„Градското село“ се 
реализира в центъра на 
Истанбул. В ниските ета-
жи на зданието са пред-
видени помещения с раз-
влекателна цел и зони за 
отдих, което ще формира 
една самодостътъчна съ-
седска общност. 

Японският архитект Су Фуджимото, 
младият му френски колега Манал Рах-
ди (основател на Oxo Architects), Никола 
Лайсне и Димитри Русел (сътрудници в 
Laisné-Roussel) създадоха своето уни-
кално „Бяло дърво“ (L'Arbre Blanc). Става 
дума за 17-етажна жилищна сграда с фор-

мата на кула във френския град Монпе-
лие, която трябва да е готова до няколко 
месеца. Инвестицията е 22 млн. евро. 

Дизайнът е вдъхновен от формата на 
дърво, като балконите са неестествено 
издължени напред. Така всеки по-горен 
осигурява сянка на етажите надолу, а 
като допълнителна екстра е това, че се 
стимулира прекарването на повече вре-
ме навън. Освен всичко се генерират нов 
тип връзки между съседите – собствени-
ците в тази сграда имат възможността 
да си ходят на гости, преминавайки през 
външните стълби, които свързват те-
расите.

Всеки апартамент разполага с от-

крито пространство от поне 7 кв. м, а 
най-големият балкон е с площ 35 кв. м. 
На покрива на жилищното здание има 
бар, отворен за обществеността, който 
предлага спираща дъха гледка към Мон-
пелие и връх Сен Лу. На партерния етаж 
е ситуиран малък арт център и ресто-
рант. В градината, която се простира 
до съседния обществен парк, терасата 
гледа директно към реката. Точно като 
дърво, кулата ще се „храни“ локално с 
наличните си природни ресурси, като по 
този начин ще се намали драстично из-
ползваната енергия.

След  над  3  години 
строителство с голямо 
внимание към запазва-
нето на природата в пя-
съчна дюна на брега на 
морето се появи музей на 
изкуството. Обектът се 
намира на плаж на Жълто 
море в северозападния 
китайски град Цинхуан-
дао, а проектът е на пе-
кинското студио Open 
Architecture.

Музеят е с площ 930 
кв. м и представлява сгра-
да с нестандартна геоме-
трия, вградена в дюната 
и изградена от бетон. 
Благодарение на дизайна 
си постройката се слива 
с дюната. В същото време 
интериорът целенасочено 
напомня за пещери и зато-
ва сводовете и грубата 
вътрешна мазилка са запа-
зени в голяма степен. Кли-
матизацията се осигурява 

с термопомпа, а достъпът 
на естествена светлина – 
от отвори. 

Предстои изгражда-
нето на още една част 
на музея, която обаче ще 

е във водата недалеч от 
брега. Проектът също е 
на Open Architecture, а нео-
бичайната структура ще 
изглежда като естестве-
на скала в морето.

Със затоплянето на 
климата домакинствата 
харчат все повече пари за 
охлаждане на домовете си. 
Сега един специален тип 
дърво, което „излъчва то-
плината в Космоса“, може 
да предложи известно об-
лекчение. Ако се използва 
за външна облицовка на 
сграда, материалът може 
да намали температурата 
вътре с до 10°C, а разходи-
те за охлаждане с до 60%. 

Лингбинг Ху – специа-
лист по материалозна-
ние от Университета на 
Мериленд, се насочил към 
дървесината, защото тя 
се състои от три основ-
ни компонента: целулоза 
и хемицелулоза, които об-

разуват дълги структури, 
подобни на слама, и лигнин, 
който служи като лепило, 
което скрепва нишките. 
Лигнинът излъчва много 
инфрачервена светлина, 
така че Ху и колегите му 
преценили, че трябва се 
отърват от него.

Изследователите при-
ложили проста химическа 
процедура - напоили дър-
вото в разтвор на водо-
роден пероксид, който 
разкъсва дългите моле-
кули на лигнина на малки 
фрагменти – те се отла-
гат в разтвора и могат да 
бъдат измити. След това 
екипът използвал гореща 
преса – индустриална сис-
тема за изработване на 

дървени композити – за да 
компресира останалите 
компоненти на целулозата 
и хемицелулозата. Резул-
татът се оказал дърво с 
осем пъти по-голяма здра-
вина от естественото. 
Но не това е най-важното 
– лишено от лигнина, то 
става бяло, отразяващо 
почти цялата светлина, 
която го достига. Аб-
сорбираната топлина от 
околната среда пък се пре-
насочва като инфрачерве-
на светлина от средната 
част на IR спектъра. Това 
позволява на материала да 
охлажда повърхностите, 
към които е прикрепен, с 
до 10°C, обясняват още из-
следователите.

Д-р Абас Мохаджерани 
от университета RMIT 
(Royal Melbourne Institute 
of Technology) предлага 
угарките от цигари да бъ-
дат рециклирани по начин, 
който да е в полза на окол-
ната среда, произвеждай-
ки от тях... тухли. Според 
неговия метод фасовете 
не просто ще спрат да 
замърсяват, но и ще на-
правят производството 
на тези строителни ма-
териали по-евтино и по-
малко енергоемко. Когато 

остатъчните филтри от 
цигари се добавят към 
глината, необходимата 
енергия за печенето се 
намалява с 58%. Тухлите, 
обработени по този начин, 
са по-светли, с по-добри 
изолационни качества и в 
същото време са здрави 
като обикновените.

При процеса на изгаря-
не металите и другите за-
мърсители се капсулират 
в твърд блок и не могат 
да изтекат. Според Моха-
джерани, ако само 2,5% от 

световното производство 
на тухли включва едва 1% 
фасове в съдържанието 
си, проблемът със замър-
сяването от цигарите би 
се решил напълно.

Статистики сочат, 
че годишно Земята се за-
мърсява с над 1,2 милиона 
тона фасове. Разгражда-
нето им трови почвата 
с вещества, като никел, 
хром, арсен, кадмий, а по-
следиците върху приро-
дата от този процес са 
пагубни.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТАФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Десет години след първия си кон-
церт в София Ричард Маркс отново 
ще зарадва своите почитатели в Бъл-
гария. Изключителният изпълнител, 
текстописец и продуцент ще отведе 
своите фенове на романтично пъте-
шествие на 28 март 2020 г. в Зала 1 
на НДК. Аудиторията ще има щасти-
ето да се наслади на магията на ар-
тиста с феноменален глас, който ще 
изпее хитове като Hazard, Should’ve 
Known Better, Right Here Waiting, Now 
and Forever.

По време на дългогодишната си 
кариера Ричард Маркс бележи мно-
жество успехи. Роден в Чикаго, той 
има над 30 милиона продадени албума 

по света, сред които е едноименни-
ят дебютен с Топ 5 сингъла, между 
които Hold on to the Nights и доне-
слият му Грами Don't Mean Nothing 
за най-добро мъжко рок вокално из-
пълнение. Последвалият през 1989 г. 
Repeat Offender е още по-касов, като 
се превръща в четири пъти плати-
нен и включва синглите Satisfied и 
Right Here Waiting. Продукциите Rush 
Street – с хитовете Keep Coming Back 
и Hazard, и Paid Vacation – с Now and 
Forever, също стават платинени и 
така Ричард Маркс се превръща в 
един от най-успелите артисти в 
поп-рок историята. Той все още е 
единственият, който влиза в Топ 5 
на Билборд чартовете с първите си 
седем сингъла. През 2010 г. издава ал-
бума си с най-големи хитове - Stories 

To Tell, от който е и When You Loved 
Me, а последният - Beautiful Goodbye, 
излиза през 2014 г.

Маркс се налага и като успешен 
продуцент и автор на песни, като 
To Where You Are, първия сингъл от 
дебютния албум на Джош Гробан и 
убийственото парче на NSYNC - This 
I Promise You. Печели „Грами” за Песен 
на годината през 2004 г. за съавтор-
ството на Dance with My Father на Лу-
тър Вандрос.

Ричард Маркс е известен и с по-
стоянството си да се включва с да-
рения към различни благородни каузи 
и участва в множество благотвори-
телни концерти. 

Билетите за концерта са в про-
дажба в мрежата на Eventim. Ценови-
те категории са от 40 до 110 лв.

К. Дж. Тюдор се завръ-
ща с нова доза качествен 
съспенс, този път под за-
главие „Похищението на 
Ани Торн”. Новият й роман 
показва, че триумфът на 
„Тебеширения човек“ съвсем 
не е бил случаен.

Когато Джо Торн е на 
петнайсет, любимата му 
осемгодишна сестричка 
Ани изчезва. Намират я 
два дни по-късно и на пръв 
поглед всичко е наред. Но 
всъщност това е едва на-
чалото на най-лошия му 
кошмар. Двайсет и пет 
години по-късно със ста-
ри сметки за уреждане и в 
търсене на място, където 
да се скрие от комарджий-
ски дългове, Джо се завръ-
ща в родното си градче. 
Неговата поява ще отвори 

стари рани, ще разбуни задрямали вражди и ще го принуди да се 
изправи срещу своята гузна съвест и най-тъмните си страхове. 
Стряскаща и тревожна, всяка глава от „Похищението на Ани 
Торн“ превежда читателя през нарастващо напрежение, за да 
достигне до експлозивната си развръзка. 

К. Дж. Тюдор живее в Нотингам, Англия. Работила е като 
копирайтър, телевизионен водещ, глас зад кадър и дори е раз-
хождала кучета срещу заплащане. „Тебеширения човек“ й носи 
световна слава и я нарежда до автори от класата на Стивън 
Кинг. Умелата градация на напрежението и майсторското ре-
дуване на минало и настояще превръщат сюжетите на К. Дж. 
Тюдор в ювелирни трилъри, в които всеки герой е като изваян 
от плът и кръв.

Изключителният изпълнител ще отведе почитателите си на романтично 
пътешествие на 28 март 2020 г.

The Black Keys издадо-
ха девети студиен албум, 
озаглавен Let’s Rock. Той 
е завръщане към праволи-
нейния рок от първите дни 
на групата. Второто пар-
че - Eagle Birds, дебютира 
заедно с анонсирането на 
албума и следва издадения 
преди това сингъл Lo/Hi. 
Rolling Stone определят Lo/
Hi като „песента, която 
трябва да знаете“, и са 
категорични, че „The Keys 
официално са отново тук, 
по-шумни отвсякога“.

Let’s Rock е написан, 
записан на живо и проду-
циран от певеца и китари-

ста на групата Дан Ауер-
бах и барабаниста Патрик 

Карнис в студиото Easy 
Eye Sound в Нашвил, САЩ. 
Той включва беквокали на 
Лейси Ханс и Ашли Уилко-
ксън. „Албумът е като ро-
дината на електрическа-
та китара. Имахме прост 
подход и отрязахме всичко 
излишно, както правехме 
преди“, споделя Патрик 
Карнис.

The Black Keys се сфор-
мират в Аркън, Охайо, 
през 2001 г. Дебютният 
им албум The Big Come Up 
излиза през 2002 г. След-
ват Thickfreakness (2003) 

и Rubber Factory (2004), 
Magic Potion (2006), Attack 
& Release (2008), Brothers 
(2010), El Camino (2011) и 
най-скорошният Turn Blue 
(2014). Групата е спечелила 
6 награди „Грами” и е била 
хедлайнер на фестивали, 

включително Coachella, 
Lollapalooza и Governors 
Ball.

На 23 септември The 
Black Keys тръгват на 
турне в 31 града в Север-
на Америка, на което ще 
представят Let’s Rock.

„Бързи и яростни: Хобс и Шоу“ идва в ки-
ната на 2 август на 3D, IMAX 3D и 4DX. За 
пореден път „Бързи и яростни: Хобс и Шоу” 
ни поставя на изпитание. Една от най-дъл-
гоочакваните продукции тази година ще ни 
пренесе директно на „бойното поле“, където 
бързите коли, красивите жени и необичайните 
локации са задължителен елемент. Изключи-
телно опитните тайни агенти с нескрита 
ненавист един към друг Люк Хобс (Дуейн 
Джонсън - Скалата) и Декард Шоу (Джейсън 
Стейтъм) са принудени да обединят усилия 
и да се изправят срещу глобалната заплаха, 
която застрашава живота на цялото чове-
чество. В нажежената обстановка влиза и 
сестрата на Хобс, която се превръща и в най-
голямото препятствие за кибернетично усъ-
вършенствания терорист Брикстън (Идрис 
Елба). Другата невероятна дама с ключова 
роля във филма е Еиза Гонзалес, а несравнима-
та звезда на „Бързи и яростни: Хобс и Шоу“ е 
Хелън Мирън, която влиза в образа на майката 
на Шоу.

По-лесно ли е да спасяваш света от 
смъртна опасност, отколкото да се срабо-
тиш с този, към когото изпитваш истин-
ско отвращение? А какво се случва, когато 
и семейството е замесено? Всичко това в 
комбинация с брилянтния актьорски състав, 
превърнал се в емблема за целия екшън свят, 
ще можем да разберем на 2 август.
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Светослав Загорски

В разгара на лятото 
мислите ни обикновено са 
завладени от прекрасни пла-
жове, слънце и сини вълни и 
от желанието да изживеем 
незабравима ваканция на из-
ключително място. Марбея 
е не просто любима дести-
нация за много хора от цял 
свят, но и често е посеща-
вана от богати и извест-
ни личности. Курортният 
испански град в Андалусия 
се намира на брега на Сре-
диземно море под връх Ла 
Конча и може да задоволи 
всеки каприз. Марбея заед-
но със съседния пристани-
щен комплекс Пуерто Банус, 
известен и с гигантските 
скулптури на Салвадор Дали 
като Носорога, принадлежи 
към най-популярния турис-
тически регион в страната 
– Коста дел Сол. Съчета-
нието от море и планина 
прави климата мек и тем-
пературите в най-горещи-
те дни рядко надхвърлят 30 
градуса, а плажовете в тази 
част на Южна Испания са 
уникални.

Името на града идва от 
XV в., когато 

кралица Изабел Кастил-

ска посетила района и 

възкликнала Mar bella! 

(красиво море).

При направени археологи-
чески проучвания в планини-
те около Марбея са намере-
ни останки от финикийски и 
картагенски древни градове. 
Известно е още, че в римски 
времена мястото е наричано 
Салдуба. Първите официал-
ни сведения за Марбея са от 
XII в., когато Андалусия е под 
арабско управление. Арабите 
построяват укрепление с 
три входа – откъм морето, 
Ронда и Малага. Издигнат 
е и замък, обграден със за-
щитна стена.

На 11 юни 1485 г. Крал 
Фернандо II Католика про-
гонва арабите от района и 
поставя началото на хрис-
тиянската ера. Тогаваш-
ният стар град е сринат, 
за да се освободи място за 
централния площад и за нова 
улица, свързваща го с порта-
та откъм морето. 

През четиридесетте го-
дини на XX в. Марбея е бил 
малко населено място с 900 
жители, но това се е проме-
нило, когато 1954 г. принц 
Макс Егон цу Хохенлох-Лан-
генбург отворил хотел-клуб 
„Марбея“. Традиционният 
комплекс с ниски къщички, 
разположени между 23 000 
дървета, привлякъл много 
знатни европейски семей-
ства, които впоследствие 
се преместили да живеят за 
постоянно там.

През 90-те години на 
миналия век Марбея се ут-
върдила като топ турис-
тическа дестинация. С 
избирането на майор Хесус 
Хил - президент на ФК „Ат-

летико Мадрид”, за полити-
чески лидер започва масово 
разрастване – строят се 
спортни съоръжения, култур-
ни центрове, общински сгра-
ди, улици, паркове и жилищни 
здания. По негова инициати-
ва е издигната и арката на 
входа между Марбея и църк-
вата „Сан Педро 
Алкантара“.

С ъ р це т о  н а 
днешна дестина-
ция е 

Старият град - с 

типичната араб-

ска плетеница 

от тесни улич-
ки, пазещи сянка 
бели къщи, обкиче-
ни с пъстри цветя, 
статуи, фонтани и 
църкви. В него има 
и безброй миниа-
тюрни магазинче-
та и исторически 
забележителности 
като арабския за-
мък - единствената 
ислямска построй-
ка, която в по-голя-

мата си част е разрушена и 
не е отворена за посещения. 
Има и останки от крепост-
ните стени, които са впле-
тени в съвременния облик 
на Марбея. Римските терми 
Боведас (в превод Куполите), 
за които се предполага, че 
датират от III – IV в., заедно 

с добре запазената вила „Ро-
мана“ оформят атрактивен 
комплекс.

В центъра на Стария 
град е Оранжевият площад 
с три важни обществе-
ни обекта. Един от тях е 
кметството, съградено през 
1568 г. Пред входа му има ня-
колко каменни паметника, 
символизиращи важни съби-
тия в историята на Марбея 
през вековете. В близост е 
и старата сграда на упра-

вата, построена през 
1552 г., която е непо-
средствено до първия в 
града каменен фонтан 
от 1504 г. Третото зда-
ние е църквата 

„Света Мария на 

Превъплъщенията”,

която е най-стара-
та в Марбея, изградена 
през 1505 г. и претърпя-
ла няколко реконструк-
ции. Тя е пример на ба-
роковата архитектура, 
типична за XVIII в., има 
33-метрова камбанария 
с пирамидален покрив и 
с 4 раздела камбани и 
часовници. В нея е и най-
впечатляващият църко-
вен орган в Испания – с 
5000 тръби, 4 системи 

клавиши за 56 ноти и педал 
за 36 ноти. 

В близост до великолеп-
ния храм се намира един-
ствената запазена от 
крепостните стени кула, 
както и Параклисът на Сан-
тиаго – първият в Марбея, 
издигнат през 1552 г. в чест 
на испанските завоеватели. 
Той впечатлява с простата 
си архитектура и дървеното 
разпятие.

Друга любопитна забеле-
жителност, която си струва 
да се посети, е

базиликата „Вега дел 

Мар”, 

построена от вестго-
тите през IV век пр.Хр. с 
една обща основа и две кри-
ла – северно и западно. През 
вековете се е запазила само 
част от зданието. През 
1915 г. в близост е открит 
некропол.

Много голям интерес за 
любителите на религиозния 
туризъм предизвиква джами-
ята „Ал Ризалат”. Построена 
е от принц Салман от Сау-
дитска Арабия и е образец 
за модерната андалуска ар-
хитектура, базирана на пре-
дишни исторически епохи. 
Оборудвана е с библиотека с 
над 30 000 тома на ислямска 
тематика.

Марбея прилича на мно-
гоцветна градина с приказ-

ните си паркове и озелене-
ните си площи във всяко 
свое кътче. Най-прочутият 
парк е „Аламеда”. Той се на-
мира на входа на Стария 
град. Направен е още през 
XVI в. и е пленителен и до 
днес. Изпълнен с аромата 
и пъстротата на жасмино-
вите храсти, той предлага 
незабравима разходка сред 
всевъзможни екзотични рас-
тения. Мраморните алеи в 
„Аламеда” могат да се оби-
колят и с файтон, а за тези, 
които предпочитат да го 
направят пеша, има изящни 
пейки, на които да отдъ-
хнат след това. Всяка една 
от тях е украсена със 

сцени от историята и 

живота на Марбея.

В средата на парка, 
известен и със своя амфи-
театър за 600 души, има 
огромен керамичен фонтан. 
Неслучайно в „Аламеда” вся-
ка година в средата на юни 
се провежда фестивал „Фее-
рия”, включващ много музика 
и танци. 

Заслужава си да се види и 
„Нагеле” - природен резерват 
в подножието на планината 
Сиера Бланка, както и гра-
дините на саудитския крал 
Фахад.

В Марбея има и два ин-
тересни музея. Този на ис-
панското съвременно изку-
ство се помещава в сграда 
от XVI в. в Стария град, слу-
жила първо като дворец на 
испански благородник. В него 
са събрани творби на Пабло 
Пикасо, Хуан Миро, Едуардо 
Чилида, Салвадор Дали, как-
то и предмети от различни 
епохи.

Музеят на бонсаите 
представя 300 екземпляра 
от 40 различни вида на тези 
умалени копия на дървета. 
Тук е и най-добрата колекция 
от диви маслинови дървета 
в света, някои от които из-
чезващи видове. 

 
Един от 23-те плажа в Марбея

Запазените крепостни стени

Плажовете в тази част на Южна Испания са уникални

Църквата „Сан Педро Алкантара“

Една от най-красивите къщи на Оранжевия площад

Пристанището

Носорогът на Салвадор Дали в съседния пристанищен комплекс 

Пуерто Банус
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Builders respect the 
European standards 

require strengthening of BCC’s control functions

Eng. Iren Dabizheva, Executive Director 
of Bulgarian Institute for Standardization:

Krasimir Daskalov, Mayor of Devin Municipality:

The series of meetings of the management of Chamber with the local structures go on

1,8 Million BGN will be invested in the renovation of the central 
city area, which has not been renewed for nearly 25 years

ACCENTS friday, 19 july 2019

Превод Радостина Иванова

The management  o f 
the Bulgarian Construction 
Chamber (BCC) held a meet-
ing with the Regional offices 
(RO) of organisation in the 
NorthwesternBulgaria in the 
town of Pleven. It was the 
third meeting in a series of 
discussions that the Cham-
ber’s management is holding 
with the local structures of 
BCC, to debate the problems 
that builders in particular 
regions face, the priorities 
of the Chamber, as well as 
theorganisation’s governing 
bodies elections, that are 
foreseen to take place at the 
end of the year. The first two 
meetings were held with the 
RO from the Northeast and 
the Southwest regions, where 
host were respectively the RO 
– Varna and the RO – Pernik.

The symbolic host of the 
event held in Pleven wasEng. 
Rozeta Marinova, member of 
the EB and the MB of BCC, 
Chair of the Professional Eth-
ics Committee within BCC 
and member of the Regional 
Council of the RO of BCC – 
Pleven. Participants at the 
meeting were also Eng.Iliyan 

Terziev, Chairman of the MB 
of BCC, Eng. Nikolay Nikolov, 
Deputy Chairman of the MB 
of BCC and Chairperson of 
the OR of BCC – Burgas, 
Eng. Hristo Dimitrov, Deputy 
Chairman of the MB of BCC 
and Chairperson of the RO 
of BCC – Varna, Eng. Blagoy 
Kozarev, member of the EB 
and MB of BCC, the Execu-
tive Director of Chamber – 

Eng. Miroslav Maznev, Milen 
Iliev, Chairperson of the RO 
of BCC – Pleven, Eng. Rosen 
Dudushki, Chairperson of the 
RO of BCC – Vratsa, Eng. 
Danka Kirilova, Chairperson 
of the RO of BCC – Montana, 
members of the Regional 
Councils of ROs in the North-
western Bulgaria, as well as 
Dimitar Koparov, Director of 
the Organisational Policy De-

partment in BCC, and Ren-
eta Nikolova, Procurator and 
Editor-in-Chief of „Stroitel” 
Newspaper.

Eng. Rozeta Mar ino-
vaopened the meeting and 
stated that the purpose of 
these discussions is to keep 
the local builders informed 
about the activities of the 
Chamber’s managing bod-
ies. „BCC is having elections 

this year and the idea is to 
give directions for the current 
and future work of the BCC. 
We can offer changes in the 
organization's activities”, she 
added and gave the floor to 
Eng. Iliyan Terziev. His rec-
ommendation was the local 
structures to begin to consid-
er at regional level nomina-
tions for the Regional Coun-
cils, the Management Board 
and other governing bodies of 
the organization, which to be 
nominated during the forth-
coming yearly meetings. Eng. 
Terziev said that since for the 
most of the board members 
and regional chairpersons 
this isthe second term in of-
fice they can not be elected 
again, there is a concept how 
they can continue to be use-
ful to the organization with 
the accumulated by them ex-
perience. The management 
is considering establishment 
of a foundation, that to be 
used by the Chamber to be 
able to apply under the Eu-
ropean programs andthus to 
provide a possibility for those 
willing to engage in its activi-
ties, to work on projects for 

the benefit of the sector.
The Chairman of the MB 

of BCC informed the par-
ticipants about the topical 
activities of BCC and about 
the priorities for the manage-
ment. He also presented in-
formation about the meeting 
held with the Deputy Prime 
Minister Tomislav Donchev. 
Eng. Terziev pointed out that 
one of the main goals of the 
Chamber is the introduction 
of unified labor standards in 
the sector. He recalled data 
according to which our coun-
try is the last one across the 
EU in respect to the hourly 
pay for workers - 3,70 Euro. 
Eng. Terziev explained the 
Chamber is considering to 
assign to experts the elabo-
ration of a methodology for 
construction process pricing.

Another topic as became 
clear from the words of the 
Chairman of the MB was that 
BCC will insist also on intro-
duction of an opportunity to 
change the estimated values 
set in the public procure-
ment contracts when there is 
change in the prices of basic 
materials.

Eng. Dabizheva, BIS 

recently signed a contract 

with the Bulgarian Con-

struction Chamber. How 

members of BCC will benefit 

of it, what information will 

they have rights to access 

according to the provisions 

of this document?

The order as regards to 
production of construction 
products has been put on 
a long time ago, but I could 
boldly say that almost all 
producers respect the Euro-
pean standards and evaluate 
their products following these 
regulations and issue decla-
rations of conformity. The 
concept of signing a contract 
with Bulgairan Construction 
Chamber was aimed at al-
lowing companies in the sec-
tor to get acquainted with the 
European Standards. Accord-
ing to this document BCC will 
be able to use five packages, 
each containing between 50 
and 65 standards. Themati-
cally they are divided into 
sets: necessary in struc-
ture’s construction; in finish-
ing works; for thermo- and 
hydro-insulation; for water 
and sewerage installations; 
for road construction. 

Standards are part of 
our database and they are 
grouped into packages. We 
had developed special soft-
ware, which allows each 
member of the Chamber 
through his own account at 
the BCC’s site to be able to 
read the construction stand-

ards. As standards are very 
dynamic documents and it is 
common that new versions 
are issued, BIS commits it-
self to update the information 
once per year. 

What else, from your 

point of view, could be done 

in support of the Bulgarian 

builders?

It is allowed by the Euro-
pean legislator, national an-
nexes to be developed for all 
harmonised standards in the 
field of construction. They 
are needed, because one 
standard applies across Eu-
rope. The individual countries 
in the Old Continentare in 
very different climatic condi-
tions, seismic conditions, etc. 
and in order to take account 
of these differences, national 
annexes to the harmonised 
standards are developed. We 
have been working on them 
for years, and they are up-
dated along with the stand-
ards. This is done with the 
support of the MRDPW and 
of the construction Branch - 
willingly and enthusiastically 
- because they need these 
national annexes.

Mr. Daskalov, could you 

please tell about the con-

struction activities in Devin 

and how the city environ-

ment is changing? What 

projects are being imple-

mented?

 Over the last 3 years and 
a half our town has radically 
changed i ts appearance 
thanks to the efforts of the 
management of municipal-
ity, the whole team I work 
with. We managed together 
with the administration, to at-
tract funds under a number 
of European programs so 
that the investments for this 
period in the municipality of 
Devin are over BGN 30 Mil-
lion. This is something that 
had not happened within the 
last 30 years. As one of the 
most important investments 
I would qualify the rehabili-
tation of the heating pipe-
lines  from Bedenski Bani to 
Devin. This is a facility built 
in 1984-1985. Its length is 
12,5 km. The pipeline brings 

the mineral water,  extremely 
healing to the locomotory 
system, the peripheral nerv-
ous system and other dis-
eases. I have  been always 
stated how proud am I to 
be born and raised here, 
and I remember the groups 
from Finland, the Scandina-
vian countries and from all 
over Europe, that had been 
coming to treatment all year 
round. They used to come 
with crutches and canes, and 
after the treatment were hurl-
ing them away.

You mentioned a lot of 

projects that have been 

implemented or are being 

performed in Devin. How 

do you work with construc-

tion companies, are you 

satisfied with the quality of 

what is being implemented. 

What is your opinion about 

the benefit of NERPMRB?

For all the  projects that 
are being implemented PPA 
procedures are applied. So 

there is no possibil-
ity for us to make a 
subjective choice of 
the companies we will 
work with. The bids 
submitted to us are 
carefully considered 
by the team I have ap-
pointed. So far, I can 
say that all companies 
that have won public 
contracts and have 
worked on the territo-
ry of the municipality, 
had performed quality 
work. The third year of 
the repairs under the 
NERPMRB (National 
Energy Renovation 
Program of  Mult i -
family Residential Buildings) 
is underway. The program is 
successful and has a posi-
tive effect on the settlement 
as well as on the citizens. 
A few days ago, we had an 
inspection under the OPRD 
(OP Regional Development) 
for the energy renovation of 
residential buildings. Some 
minor flaws have been iden-
tified. The deadline to elimi-
nate them had been deter-
mined. We contacted the 
construction companies that 
had performed these activi-
ties. They are small indeed 
– such as like replacement 
of one or two skylights or 
diversion of a gutter. Within 
1-2 weeks the builders will 
eliminate them. We work re-
ally well with the companies 
that perform the objects on 
the territory of the munici-
pality – both in high and low 
construction, and the repairs 

and rehabilitation of streets.
A very important for us in-

vestment awaits  realisation, 
the funds are provided by the 
government. BGN 1,8 million 
will be put in the renovation 
of the central city area, which 
has not been renewed over 
the past 20-25 years. All the 
tiles will be replaced, a foun-
tain will be built, and in order 
to recall and demonstrate 
that this place had been in-
habited by the ancient Thra-
cians, there will be a statue 
of a Bacchante in the center 
of the fountain. The facility 
will be illuminated. In some 
locations of the central city 
area there are going to be  
water stunts with sound and 
light effects so our city to  
become even more beautiful 
and to have the capacity to 
attract even more tourists.
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Футбол

та пред двете врати бяха 
сравнително малко, осо-
бено през първата част. 
Единствените вълнуващи 
моменти бяха около въ-
просната 3-та минута, 
когато Джамилу Колинс 
центрира отляво и след 
неразбирателство между 
защитника Ясин Мерия и 
вратаря на Тунис Мозе Бен 
Черифа топката стигна 
до Игало, който я прати в 
празната врата. 

Втората част бе мал-
ко по-интересна. Тунис 
можеше да изравни резул-
тата в 48-ата минута, 
когато Уахиб Хазри изве-
де перфектно Фирас Чуат 

сам срещу вратаря, но 
той пропусна.

След това Нигерия 
създаде по-добрите поло-
жения. В 63-тата минута 
Самуел Чуквуезе стреля 
от дистанция и вратаря 
спаси. В 81-вата минута 
Виктор Осимен отправи 
диагонален удар, но от-
ново Бен Чихура реагира 
добре. Вратарят на Тунис 
имаше още две решаващи 
намеси в добавеното вре-
ме след удари на Самуел 
Калу.

Така Нигерия си за-
служи победата, макар и 
само с един гол, а Тунис си 
тръгна с празни ръце.

Отборът на „Лудогорец“ ре-
гистрира ново поражение от 
„Ференцварош“ и загуби шанса 
си за класиране в Лигата на 
богатите и през този сезон. 
Българите отстъпиха с 2:3 в 
мача-реванш от първия предва-
рителен кръг на Шампионската 
лига и след общ резултат 5:3 
в полза на унгарците напускат 
най-комерсиалния клубен турнир.

Двубоят в Разград не започ-
на добре за домакините. Кхара-
тин (17) и Шкварка (21) се разпи-
саха за гостите, не след дълго 
Георги Терзиев (24) върна едно 
попадение. В 48-ата минута 
Яцек Горалски си отбеляза авто-
гол, а същото стори и Хайстер 
в 68-ата за крайното 2:3.

Като цяло късметът не бе 
на страната на „орлите”, тъй 
като в 22-рата минута Марсе-
линьо нацели греда, а след още 
девет Якуб Шверчок пропусна 
дузпа при 2:1 в полза на „Фе-
ренцварош“. 

Основната причина за по-
ражението обаче не бе лошото 
изпълнение на поляка от бяла-
та точка, а слабата игра на 
българския шампион в защита, 

като Козмин Моци дори си из-
кара директен червен картон 
след грубо влизане в коляното 
на противников футболист при 
безобидна ситуация в центъра 
на терена в заключителната 
част на двубоя. Изгонването 
на румънеца не се отрази осо-
бено на играта на разградчани 
и те продължиха да се опитват 
да атакуват, за да се доберат 
поне до равенството. На някол-
ко пъти имаха шанс да го сто-
рят, но така и не завършваха по 

най-добрия начин своите голови 
възможности и в крайна сметка 
съвсем логично отпадат без-
славно от ШЛ след второ безот-
ветно поражение от първенеца 
на Унгария.

Наставникът на българите 
Стойчо Стоев бе изключител-
но разочарован от загубата. 
Специалистът е на мнение, че 
отделни моменти от двубоя са 
се оказали ключови за пораже-
нието, което е можело да бъде 
избегнато.

Наставникът на 
„Барселона“ Ернесто 
Валверде даде първо-
то си интервю пред 
клубната телевизия, 
след като тимът за-
почна предсезонната 
си подготовка. Той 
говори за целите пред 
отбора, както и за 
трите нови попълне-
ния. 

„ П р е д с т о я т  н и 
много предизвикателства. Зна-
ем какви са очакванията – цел-
та винаги е една и съща: победа 
във всеки мач. Искаме да спече-
лим всички турнири и знаем, че 
трябва да го направим в нашия 
стил. Очакваме да бъдем на вър-
ха“, заяви той и допълни, че ти-
мът разчита много и на трите 
попълнения. Ернесто Валверде 
подчерта, че е убеден, че те ще 
се впишат бързо в динамиката 
на отбора.

„През миналия сезон Френки 
де Йонг игра на високо ниво и се 
надяваме да внесе нужната све-

жест в средата на терена. Също 
така той е проект за бъдещето. 
Играч с много години пред него, 
има качества и носи вътре в 
себе си нашия стил“, коментира 
наставникът на „Барселона“. За 
Антоан Гризман каза, че е раз-
личен от Де Йонг, тъй като има 
опит в Ла Лига. „Бърз е, открива 
празните пространства и е ре-
шителен в последните метри. 
Възлагаме големи надежди на 
него“, посочи Валверде и добави, 
че Гризман е идеално допълнение 
към Марк, докато Иняки Пеня се 
развива.

Формула 1 Бадминтон

Родната бадминтонистка Мария Мицова записва 
отлично представяне до този момент на силния между-
народен турнир Russian Open Super 100 във Владивосток, 
Русия. В първи кръг тя победи представителката на 
домакините Виктория Воробьова 21:5, 21:19. В осминафи-
налите Мицова постигна много ценна победа над състе-
зателката от Япония Нацуми Шимода 21:15, 14:21, 21:19, 
като играта продължи повече от един час.

На четвъртфиналите българката ще се изправи сре-
щу победителката от мача между Врушали Гумалди (Ин-
дия) и седмата поставена в схемата Пай Й По (Тайпе).

ФИА и Формула 1 пред-
ставиха финалните плано-
ве за промени в правилата 
на шампионата за 2021 г. 
Спортният директор на 
Ф1 Рос Браун заедно с 
техническия ръководител 
Пат Саймъндс и Николас 
Томбазис от ФИА разкри-
ха конкретните детайли, 
които трябва да формират 
новата ера в спорта след 
две години. Предложенията 
трябва да бъдат гласува-
ни и окончателно приети 
до края на октомври 2019 г.

Новите правила за ае-
родинамиката на болиди-
те връщат отборите към 
една по-стара концепция 
за постигане на притис-
кателна  сила .  Докато 
сегашните автомобили 
разчитат основно на пред-
ното и задното крило, през 
2021 г. подът на шасито 
ще осигурява основното 

притискане. Тази идея е 
въведена в края на 70-те 
години и се е прилагала до 
1983 г. След това е забра-
нена, тъй като болидът 
много силно се е влияел от 
неравностите по трасето 
и това е водило до твърде 
много инциденти.

Причината Ф1 да се за-
върне към въпросната кон-
цепция е, че тя драстично 
ще ограничи проблемите 
при преследващия болид. 

„В момента колата, която 
преследва опонент, губи 
заради мръсния въздух 
50% от притискателната 
сила, измерено на разстоя-
ние два пъти дължината 
на болида“, обясни Томба-
зис и допълни, че с новата 
аеродинамика през 2021 г. 
загубата от притискане 
ще бъде намалена до едва 
5 - 10%.

Мръсният въздух има и 
други ефекти, като напри-

мер отразява се негативно 
върху гумите. През 2021 г. 
настоящите 13-инчови 
гуми ще бъдат заменени 
от 18-инчови. „Дискутира-
ме много сериозно с „Пире-
ли“ какво да направим, така 
че гумите да позволят на 
пилотите да се състеза-
ват. Идеята е да не дегра-
дират толкова и да не при-
нуждават състезателите 
да ги пазят прекалено мно-
го. Високата деградация 
не е правилният път на 
развитие“, обясни Николас 
Томбазис и добави, че има 
предложение да бъдат заб-
ранени одеялата за загря-
ване на гуми. 

Коментирани бяха и 
пит стоповете.  Стана 
ясно, че те са важна част 
от състезанието и ще се 
запазят, защото проучва-
нията сочат, че феновете 
ги харесват.

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Нигерия се окичи с 
бронзовите медали на 
Купата на африкански-
те нации. „Суперорлите“ 
спечелиха мача за трето-
то място срещу Тунис с 
1:0. Победният гол стана 
факт още в 3-тата ми-
нута, а негов автор бе 
Одион Игало. Така тимът 
за седми път взе бронза в 
този турнир, като печели 
и седемте си мача за тре-
то място.

Срещата не предложи 
много емоции и положения-
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В следващия брой очаквайте
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Елица Илчева

Лондон и Ню Йорк са 
известни с множеството 
си частни клубове за при-
вилегировани членове, но в 
редица европейски градове 
също има шикозни места, 
които си заслужават по-
сещението – ако успеете 
да влезете в тях. Business 
Insider показва най-ексклу-
зивните и изключителни 
клубове в Европа. Те са 
подредени по таксата за 
годишното членство.

Клуб 1930, Милано 

 К луб 1930 в Мила-
но е толкова ексклузи-
вен, че дори няма уеб-
сайт. Bus iness Ins ider 
открива снимката му през 
Facebook. Според списание 
The Chic Fish клубът не се 
вижда от пътя и е под при-
критието на обикновен 
бар, откъдето с повече 
късмет можете да полу-
чите покана за достъп и 
да влезете през тайна 
врата. Говори се, че това 
е мястото, където супер 
моделите разпускат след 
Седмицата на модата в 

Милано. Изглежда уютно 
и шикозно.

The Carnegie Club, 

Шотландия 

 Престижният Carnegie 
се намира в замъка Скибо в 
усамотено място в източ-
ните шотландски планини и 
е най-скъпият от европей-
ските клубове, включени в 
списъка на Business Insider. 
Той е основан от един от 
първите милиардери в све-
та – американския индус-
триалец и филантроп Андрю 
Карнеги. Разпростира се на 
площ от 8000 дка и разпола-
га с голф игрище и СПА цен-

тър. Членството струва 
8000 британски лири (10 538 
долара) годишно, плюс огро-
мна еднократна 
такса за при-
съединяване от 
25 000 лири. При-
вилегированите, 
които могат да 
си позволят този 
престиж, са око-
ло 350, включи-
телно  главни 
изпълнителни 
директори, маг-
нати и аристо-
крати. В същия 
замък Мадона 
се омъжи за Гай 
Ричи през 2000 г.

Thirty Nine Monte 

Carlo 

 Thirty Nine 
Monte Carlo отваря през 
2016 г. Основан е от бив-
шия шотландски ръгби иг-
рач и местен жител Рос 
Бийти. За клуба се твърди, 
че има „уникална уелнес фо-
кусирана концепция”. Той е 
„оазис на спокойствие за 
тези, които желаят да из-
бягат от суматохата на 
Монте Карло“, и предлага 
на членовете си достъп до 
високотехнологично спорт-

но оборудване и обучение 
от вещи треньори. Принц 
Албърт е редовен посети-
тел, твърди източник на 
Business Insider. Удоволст-
вието струва 4900 евро на 
година, освен ако не сте на 
възраст под 27 г., тогава е 
2700 евро.

China Club Berlin

China Club Berlin се на-
мира в центъра на герман-
ската столица и предлага 
на своите международни 
клиенти „дом извън дома“. 
Безценните китайски 
антики, съвременното 
китайско изкуство и из-

исканата китайска кух-
ня формират основата 
на „елегантната, но не-
претенциозна, спокойна 
атмосфера“ за висшето 
общество от представи-
тели на културата, поли-
тиката, медиите и ико-
номиката. Желаещите да 
се присъединят към клуба 
трябва да бъдат пред-
ложени от поне един на-
стоящ член или да бъдат 

одобрени от клубния ко-
митет. При допускане се 
дължи еднократна такса 
в размер на 10 000 евро, а 
след това годишен абона-
мент от 2000 евро.

5 Hertford Street, Лондон

 Сцената на частните 
клубове в Лондон е най-
престижната в света. Но 
има един, който е известен 
с това, че е най-трудно 
да се влезе в него. Когато 
Business Insider прави кла-
сация на най-ексклузивни-
те клубове в английската 
столица, от 5 Hertford Street 
заявяват, че до такава сте-

пен биха желали да защи-
тят неприкосновеността 
на членовете си, че отказ-
ват дори да предоставят 
тарифите си. Въпреки това 
от списанието твърдят, 
че присъединяването стру-
ва 1200 лири, а членство-
то след това е 1500 лири 
годишно. Лупита Нионго, 
Джордж и Амал Клуни, Мик 
Джагър, Леонардо ди Кап-
рио, принц Уилям и принцеса 
Евгения са сред известни-
те личности, за които се 
знае, че са посещавали нощ-
ния клуб на 5 Hertford Street, 
наречен Loulou's, който има 
свой собствен талисман 
жираф.

Клуб 1930, Милано

The Carnegie Club, Шотландия

Thirty Nine Monte Carlo

China Club Berlin

5 Hertford Street, Лондон

Салар де Уюни – 
най-голямото  
солно езеро  
в света
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и 

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

- Излизаш в отпуск. Изтриваш всичките 
си акаунти в социалните мрежи. Напускаш 
страната и се настаняваш в неизвестен 
хотел. Купуваш си нова SIM карта.
Качваш се на първия автобус. Пристигаш  
на отдалечен плаж без обхват, без средства 
за комуникация и с много алкохол.
Късно през нощта вълните донасят  
до теб писмо в бутилка:
„ВАНКА, КЛИЕНТИТЕ НАНЕСОХА НЯКОИ 
КОРЕКЦИИ, ПОПРАВИ ГИ, КОГАТО МОЖЕШ,  
И ГИ ИЗПРАТИ. ФЛАШКАТА Е В БУТИЛКАТА. АНТОН“

Да се 
създадат 

стимули за 
хората, за 

да оставят 
колите си 

и да изпират 
влака
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Може да се абонирате чрез сайта на вестника 
www.vestnikstroitel.bg/abonament/

или чрез заявка на редакционния e-mail
 news.stroitel@gmail.com

АБОНАМЕНТ
ЗА ВЕСТНИК
Целогодишен (52 броя) – 134,68 лв. с ДДС

          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 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. 

          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. 

  

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

Пълноцветно лого до 8 кв. см  5850 лв.
(Цената е с включена отстъпка 50% за едногодишен договор)

          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.

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


