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Томислав Дончев,
вицепремиер:

Усвояването на
средствата от ЕС
през настоящия период
върви с по-бързи
темпове
` стр. 6-7

До края на 2021 г.
магистралата
София – Белград
ще е готова ` стр. 14

Ръководството на Камарата проведе среща със зам. министър-председателя ТЕМА
по икономическата и демографската политика Марияна Николова
Ренета Николова
Ръководството на Камарата на строителите
в България (КСБ) и зам. министър-председателят,
отговарящ за икономическата и демографската политика Марияна Николова проведоха работна среща.
Първата поставена от председателя на УС на КСБ
инж. Илиян Терзиев тема бе за все по-засилващата
се липса на кадри в бранша и необходимостта от
облекчаване на процедурите за внос на работна сила.
„Процесът на издаване на необходимите документи
за работа на чужденци в България е много утежнен
и продължителен като време“, посочи инж. Терзиев.
Председателят на УС на КСБ подчерта, че браншът
се нуждае спешно от строителни работници от
целия спектър на професионалната квалификация в
строителството.
„Необходима е национална политика за решаване
на проблема с липсата на кадри, който вече е сериозно предизвикателство пред бизнеса, не само строителния“, заяви инж. Терзиев.
От своя страна вицепремиерът Николова комен-

тира нормативната база в сферата, както и свършеното от правителството във връзка с опростяване
на процедурите за внос на работна сила. „Деликатен
е въпросът за внасяне на работна ръка от трети
страни, изискванията във връзка със сигурността са
доста рестриктивни“, поясни тя. Николова призова
КСБ да подготви писмени предложения по отношение
на облекчаване на процеса за внос на работна сила,
които да бъдат обсъдени от институциите. Тя посочи, че една от основните причини за липсата на
кадри е изоставането на страната ни в сферата на
професионалното обучение. „Преди се провеждаше
обучение по професии, докато сега всички гимназии
се насочиха към хуманитарните дисциплини, а ние
търсим специалисти със средно професионално образование, което е ключово за бизнеса. Трябва да се
възстанови скъсаната връзка между обучението и
практиката“, каза Николова. Заедно с нея в срещата
се включиха и Христина Христова, парламентарен
секретар, и Маноела Георгиева, началник на политическия кабинет на вицепремиера.
` стр. 8

Над 5,3 млн. лв.
от приватизационния
фонд на София ще
бъдат инвестирани
в образователни и
спортни обекти
` стр. 18-19

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȌȖȉȘȐȒȈȕȌȐȌȈȚțȘȈȚȈ ǲȖȔȐșȐȧȚȈȗȘȍȌȓȈȋȈȘȈȔȒȈȏȈ
ȕȈǴȈȘȐȧǫȈȉȘȐȍȓȏȈȟȓȍȕȕȈǭǲȖȚ
țȗȘȈȊȓȍȕȐȍȕȈȉȦȌȎȍȚȕȐȧȐȕșȚȘțȔȍȕȚȏȈ
ȐȔȍȚȖȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
șȉȓȐȎȈȊȈȕȍȐȒȖȕȒțȘȍȕȚȖșȗȖșȖȉȕȖșȚ
Снимки в. „Строител“

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Министерският съвет одобри кандидатурата на Мария Габриел за член
на Европейската комисия от името на
Република България. Пълният състав на
колегиума на членовете на ЕК трябва да
бъде избран от Парламента, което се
очаква да се случи по време на пленарната сесия на 21 - 24 октомври.
Габриел е европейски комисар по цифровата икономика и цифрово общество
от юли 2017 г. В рамките на мандата си
създава първата изцяло цифрова програма „Цифрова Европа“ с бюджет 9,2 млрд.
евро за следващия седемгодишен бюджет
на ЕС. Автор е на инициативата за безплатен безжичен интернет за общините
в Европа WIFI4EU, както и на схемата за
платен трансграничен стаж за студен-

ти „Цифрова възможност“. Мария Габриел създава първата Цифрова програма на
ЕС за Западните Балкани и още през юли
2019 г. са намалени драстично таксите
за роуминг между шестте държави. Под
ръководството й е изработено ново европейско законодателство за киберсигурност.
Мария Габриел е два пъти член на Европейски парламент.

Европейската комисия предлага рамка
за управление на бюджетния инструмент
за сближаване и конкурентоспособност.
Инструментът ще помогне на страните
от еврозоната и другите участващи държави членки да подобрят устойчивостта
на своите икономики и на еврозоната чрез
подкрепа за целенасочени реформи и инвестиции.
Еврогрупата вече определи основните
характеристики на бюджетния инструмент
за сближаване и конкурентоспособност.
Според представеното от Комисията предложение за организиране на управлението на
инструмента Съветът ще определя всяка
година стратегически насоки за реформите
и инвестиционните приоритети за еврозоната като цяло след обсъждания в рамките
на Еврогрупата. След това ще приема и препоръка с конкретни насоки към всяка държава членка от еврозоната във връзка с ре-

формите и инвестициите, които ще бъдат
подпомагани в рамките на инструмента.
Държавите членки извън еврозоната,
членове на валутния механизъм II, ще могат
да участват в бюджетния инструмент на
доброволни начала. За тази цел следва да бъдат разработени подходящи договорености,
съгласувани с предложението.
Очаква се инструментът да бъде включен в бюджета на Съюза, а размерът му да
се определи в контекста на преговорите за
следващата многогодишна финансова рамка
на ЕС за периода 2021 – 2027 г.

ǻǹȕȈǬǼǯȐȏȉȘȈȕȖȊȖȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖ ǬȖȋȖȊȖȘȍȕȐșȈȔȓȕȓȊ
терството на финансите в
На свое заседание Управидирекция „Финанси на реалния ȗȖǷǴǬǸ
телният съвет на Държавен
фонд „Земеделие“ (ДФЗ) е избрал ново ръководство. Изп.
директор на ДФЗ е Васил Грудев. От април 2006 г. до август
2013 г. Грудев заема различни
позиции във Фонда. В периода
август – ноември 2014 г. е министър на земеделието и храните в служебното правителство на Георги Близнашки. От ноември
2014 г. до януари 2017 г. е зам.-министър
на земеделието и храните.
УС е избрал за зам. изпълнителен
директор на ДФЗ Иван Капитанов. От
2002 г. до 2011 г. той е работил в Минис-

сектор“. От април 2011 г. до
ноември 2013 г. е бил зам. изпълнителен директор на ДФЗ.
От 2014 до 2017 г. е председател на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“
ЕАД, а от 2017 г. до момента
- негов зам.-председател.
На заседанието УС на
ДФЗ е приел подадената от Живко
Живков молба за освобождаване от поста изпълнителен директор и оставката
на зам. изпълнителния директор Калоян
Костадинов. УС е освободил и зам. изпълнителния директор Георги Динев.

Към настоящия момент по Програмата за морско дело и рибарство (ПМДР) са
договорени 130,9 млн. лв. финансова помощ, или 64% от бюджета й. Това съобщи
зам.-министърът на земеделието, храните и горите Лозана Василева в Поморие.
Тя информира още, че предстои сключването на договори по осем процедури, по
които в процес на оценка са проектни
предложения на обща стойност около 15
млн. лв.
До края на юли ще бъде открит и
прием по две мерки - 2.2 „Продуктивни
инвестиции в аквакултурите“ и 5.4. „Пре-

работване на продуктите от риболов и
аквакултури“. „От стартирането на
програмата това е третият прием по
мярка 2.2. Традиционно по нея е най-голям
интересът от страна на бизнеса и договорените и разплатените средства са с
най-висок дял, в сравнение с останалите
мерки по ПМДР”, обясни Василева.

На 28 юли от 10.00 до 12.00 часа
предаването „Радиокафе“ на БНР ще гостува на община Бургас
Ще чуете една съвместна продукция
на Радио София, Радио Бургас и в. „Строител“.
В предаването ще участват инж. Илиян Терзиев –
председател на УС на Камарата на строителите
в България, инж. Николай Николов –
зам.-председател на УС на Камарата и
председател на Областното представителство
на КСБ в Бургас, инж. Чанка Коралска – зам.-кмет
по строителство, инвестиции и регионално
развитие, Ренета Николова – главен редактор на
в. „Строител“, и граждани от община Бургас. Водещ
на предаването е Анелия Торошанова.

ПРЕДСТОИ ВИ ПРОЕКТ
В ГРАДСКА СРЕДА?

КОЛЕСНИ БАГЕРИ KOMATSU
tʥʤʣʞʧʠʞʦʖʝʫʤʚʞʝʖʙʤʦʞʘʤ
tʥʤʣʞʧʠʞʦʖʝʫʤʚʞʝʖʤʗʧʡʩʜʘʖʣʛ
tʥʤʣʞʧʠʞʦʖʝʫʤʚʞʝʖʤʥʛʦʖʨʤʦʞ

euromarket.bg

construction@euromarket.bg

0888 811 537

Слушайте на 28 юли от 10.00 до 12.00 часа –
една съвместна продукция на
Радио София, Радио Бургас и в. „Строител“.
Гледайте ни и на сайта на в. „Строител“, където ще
излъчваме на живо от мястото на събитието.
Можете да зададете Вашите въпроси към участниците
до 27 юли на телефон 02/806 24 22
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КСБ и ДНСК ще провеждат съвместни проверки

Снимки в. „Строител“

Ренета Николова
Първото заседание на
работната група, сформирана по инициатива на
вицепремиера Томислав
Дончев, се състоя в Министерския съвет. Създаването на работната група бе
в резултат на проведената
по-рано този месец среща
на вицепремиера с ръководството на Камарата
на строителите в България (КСБ) и дискутираните
въпроси относно възможностите за подобряването
на нормативната база, касаеща сферата на обществените поръчки. В срещата
участваха министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова, изп. директор на
Агенцията по обществени
поръчки Миглена Павлова,
началникът на Дирекция за
национален строителен контрол арх. Иван Несторов и
и.д. директорът на Дирекция
„Устройство на територията и административно-териториално устройство“ в
МРРБ арх. Пенчо Димитров.
КСБ бе представена от инж.
Илиян Терзиев, председател
на УС, членовете на УС инж.
Благой Козарев и Любомир
Пейновски и изп. директор
инж. Мирослав Мазнев.
В началото на заседанието вицепремиерът Дончев каза, че сред набелязаните теми, които ще са във
фокуса на работната група,
са нарастващата нужда от
внедряването и използването на BIM технологиите от
строителните компании и
проблемът, свързан с липсата на кадри. Акцент по
време на разговорите бяха
и промените в ЗУТ и Закона
за Камарата на строителите (ЗКС ) чл.14, ал. 2, усъвършенстването на Закона
за обществените поръчки
(ЗОП), ценообразуването,
необходимите промени по
отношение на консорциумите. Предложението на

Камарата е всички фирми,
участващи в консорциум,
да бъдат регистрирани в
ЦПРС. Дискутирано беше
искането на Камарата в договорите по ЗОП да се предвиждат клаузи, допускащи
индексиране на стойността им съобразно официалния индекс на инфлацията,
както и заради повишаването на цените на основни
суровини. В дневния ред на
работната група беше разгледана и възможността
възложителите да приемат
застраховка вместо банкова гаранция.
Обсъдени бяха и предложените промени от МРРБ в
Наредба №2 относно увеличаването на гаранционните
срокове. Според КСБ такова
не е необходимо. Министър
Петя Аврамова коментира,
че целта е да се подобри качеството на изпълнение от
страна на строителите и
лицата, упражняващи надзор. Тя коментира нуждата
КСБ да засили регулаторните си функции. „Вие трябва
да можете сами да санкционирате компаниите, а при
нужда дори и да изключвате
от Централния професионален регистър на строителя
фирмите, които изпълняват
некачествено обекти, защото те уронват авторитета
на строителния бранш“, заяви министърът.
С цел обединяване на

усилията срещу нарушенията и лошите практики в
бранша КСБ и ДНСК се договориха да провеждат съвместни проверки на обекти,
като те ще бъдат определяни от Дирекцията.
Изп. директор на КСБ
инж. Мирослав Мазнев постави на дневен ред проблема с административната
тежест. „Нееднократно
сме споделяли, че са необходими промени в тази насока. Администрацията е
натоварена с изключително
много дейности, в които не
би трябвало да се намесва в
създадената икономическа
и пазарна среда“, подчерта
той. Инж. Мазнев даде за
пример нуждата от отпадане на държавните приемателни комисии и въвеждане
на строежите в експлоатация от консултанта (строителния надзор) след подписване на констативен
Акт 15, като от момента на
приемането започват да текат гаранционните срокове
на обекта. Изп. директор на
КСБ бе категоричен, че понастоящем насрочването
на приемателни комисии за
издаване на разрешение за
въвеждане в експлоатация
се бави, понякога с месеци.
„По този начин се създават
изключително големи затруднения за бранша. Имаме доста такива сигнали от
различни части на страна-

ǩȢȌȍȡȍȚȖȕȈȒȖȝȍȏȐȖȕȕȈȚȈȗȖȓȐȚȐȒȈ±ȞȍȕȚȢȘȕȈȌȐșȒțșȐȧȊǵǹ
Елица Илчева
„Само изливане на пари в бедните региони
на ЕС не гарантира, че нещата се променят“.
Това коментира вицепремиерът Томислав
Дончев на заседание на парламентарната
Комисия по европейските въпроси и контрол
на европейските фондове, на което беше обсъдено бъдещето на кохезионната политика
на Съюза през новия програмен период 2021
– 2027 г.
„Въпреки значимото финансиране от началото на членството ни не сме успели да
редуцираме контрастите между регионите“,
заяви Дончев и допълни, че в България има пет
пъти разлика между най-богатите и бедните.
Според него отговорът не е „дайте повече
пари на по-бедните региони“, а в това да се
позволи на местните власти и бизнеса на
място да правят съвместни проекти в зависимост от нуждите и възможностите, които те са идентифицирали, без ограничения
на брой и териториален обхват на общините. „Има възможни проекти, които са на над
областно ниво или обхващат две общини от
различни области“, даде пример вицепремиерът.
„На тази фаза на програмирането в сферата на иновации, приложна наука и развойна

дейност, икономическо развитие средствата ще бъдат повече“, отбеляза още Дончев.
„Трябва да даваме публично финансиране за
уникално лабораторно оборудване, което да
бъде от полза и за учените, и за компаниите,
но ни е нужен и модел, който да гарантира,
че това оборудване ще бъде непрекъснато
натоварено и че някой ще споделя разходите
по поддръжката му“, добави той.
„Публичното финансиране не е универсален инструмент, може да носи и ползи, и
вреди“, отбеляза Дончев и предупреди, че публично финансиране, което измества частни
инвестиции, има пагубен ефект. Той посочи
още, че кохезионната политика не трябва
грешно да бъде свързвана само със солидарността, тя е един от инструментите, които
трябва да балансират дисбалансите в общия
пазар. „Няколко пъти беше демонстрирана амбицията да има опростяване на правилата, за
да бъдат средствата по-лесно използваеми и
по-достъпни, а и да се натоварва по-малко администрацията“, заяви още Томислав Дончев.
Повече по темата за следващия програмен период на ЕС и докъде е стигнала България с изпълнението на настоящия, четете в
интервюто с вицепремиера Томислав Дончев
на стр. 6-7

та“, посочи той.
„Наистина има забавяне
в работата на приемателните комисии. Причината
за това е, че се оптимизира
структурата и числеността на административните
звена в Дирекцията“, заяви
арх. Иван Несторов. Той поясни, че това е резултат на
приетия нов устройствен
правилник на ДНСК от Министерския съвет през май.
„Централното управление
нямаше как да се справи за
толкова кратък срок. За
съжаление броят на служителите на Дирекцията не
е такъв, какъвто бих искал
да е”, каза още арх. Несторов. Според него друг
проблем е и ниското възнаграждение на служителите
в Дирекцията и липсата на
желаещи да запълнят необходимата бройка за нормалното функциониране на

С благодарност за подкрепата, дългогодишното добро
партньорство
и успешно проведените съвместни инициативи членът
на Съвета на
директорите на
„Вестник Строител“ ЕАД инж.
Благой Козарев
и главният редактор на изданието на КСБ
връчиха на вицепремиера
Томислав Дончев почетна грамота и плакет по
повод 10-годишнината
на медията. „Искрено Ви
благодарим за добрия и
изключително ползотворен за бранша диалог.
Стилът на комуникация с
медиите, който отстоявате, е модел за прозрачност, отговорност и професионализъм“, заяви при
връчването инж. Козарев.
Ренета Николова подари на Томислав Дон-

структурата. „Това води
до допускане на кратко
забавяне на някои обекти,
които се реализират с обществени средства. При
тези, които се изпълняват
с частни инвестиции, имаме наистина едно по-голямо закъснение“, подчерта
той и допълни, че Пловдив е
един от градовете, където
това се забелязва най-мно-

чев алманаха „10 години
Строител“, в който са
отразени както негови
интервюта, публикувани
на страниците на изданието през изминалите
години, така и участията
му в събитията на КСБ.
От името на Съвета на
директорите и екипа на
изданието вицепремиерът Дончев получи пожелания за много нови успехи
във високоотговорната
си и общественозначима
работа.

го. „Гарантирам Ви, че сме
взели съответните мерки
и ще положим всички усилия нещата да се случат
и да обезпечим процеса по
въвеждане в експлоатация“,
завърши арх. Несторов.
В края на първото заседание беше взето решение,
че срещите на групата
ще продължат в работен
порядък.
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ȔȓȕȍȊȘȖȡȍȉȢȌȈȚȊȓȖȎȍȕȐȊȗȖȋȘȈȕȐȟȕȐȧ
ȘȍȋȐȖȕȔȍȎȌțǩȢȓȋȈȘȐȧȐǺțȘȞȐȧ
Снимка авторът

Емил Христов
Нови 10 млн. евро ще бъдат
инвестирани в пограничния регион между България и Турция в
проекти за опазване на околната
среда и развитието на устойчив
туризъм. Те се отпускат по втората покана по Програмата за
трансгранично сътрудничество
INTERREG - ИПП „България - Турция 2014 – 2020“. Сключените
договори бяха връчени на бенефициентите от зам.-министрите на регионалното развитие
и благоустройството Деница
Николова и на външните работи
на Република Турция Фарук Каймакчъ.
„Общо 23 проекта стартират своята реализация с осигуреното финансиране и предстои
да бъдат подписани още 11 до-

говора“, уточни зам.-министър
Николова и добави, че в рамките
на първата покана по програмата са сключени 43 договора за
10 млн. евро, 41 от които вече

са изпълнени.
Деница Николова отбеляза,
че общо подадените предложения по INTERREG - ИПП „България
- Турция 2014 – 2020“ са 325, кое-

то е ясен индикатор за разпознаваемостта на програмата и
големия интерес от бенефициентите от пограничните региони.
„Средствата се предоставят
на най-качествените проекти
в полза на хората от региона.
Всеки от тях ще допринесе за
развитието и опазването на
общия трансграничен регион“,
каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството. Тя обърна внимание, че се намираме в ключова
година за европейските фондове
и INTERREG програмите, в която
трябва да бъде осигурен висок
темп на изпълнение и да се положат основите за успешното
стартиране на бъдещите. „Целта ни за следващия период 2021
– 2027 г. е да осигурим стратегически подход, базиран на спе-

цифичните нужди на трансграничния регион, който да увеличи
ефективността от кохезионната политика и да допринася за
икономическото развитие. През
есента ще стартираме диалог
с всички заинтересовани страни за бъдещата рамка и инвестициите след 2020 г.“, подчерта
Деница Николова.
Зам.-министър Фарук Каймакчъ поздрави бенефициентите. „Ние отдаваме голямо
значение на близките си отношения с България. Вече 10 години изпълняваме по най-добрия и
хармоничен начин програмата
за трансгранично сътрудничество“, заяви той. Според него
в бъдеще INTERREG трябва да
продължи да подкрепя развитието на туристическия сектор, транспортните връзки и
проекти, които дават решение
на проблемите и развитието на
градовете в граничните области.

,*%ȗȖȓțȟȐȖȒȖȕȟȈȚȍȓȕȖȘȈȏȘȍȠȐȚȍȓȕȖȏȈșȚȈȘȚ ÄǼȖȕȌȔȍȕȐȌȎȢȘȕȈȜȐȕȈȕșȖȊȐȐȕșȚȘțȔȍȕȚȐ
ȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȕȈȋȘȢȞȒȈȚȍȘȐȚȖȘȐȧ
ȊǩȢȓȋȈȘȐȧ´ǭǨǬȡȍțȟȈșȚȊȈȊȈȓȚȍȘȕȈȚȐȊȕȐ
Газопроводът IGB се проектира да се ȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȕȐȜȖȕȌȖȊȍ
Десислава Бакърджиева
свърже с гръцката национална газопреносна
Гръцкият регулаторен орган за енергетика (РАЕ) издаде Решение №671/2019, с
което „Ай Си Джи Би“ АД получава лиценз за
независим оператор на газопреносна мрежа
(INGS). Лицензът касае гръцката отсечка на
газовия интерконектор с Гърция (проект IGB)
и се издава за срок от 50 г. Той дава право на
„Ай Си Джи Би“ АД да започне изграждането
на проекта, включително на газопровода и
спомагателните съоръжения и оборудване
на територията на Гърция.

система в района на гр. Комотини и с българската национална газопреносна система в
района на Стара Загора. Планира се общата
му дължина да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32’’, и проектен капацитет до 3 млрд.
куб. м/година в посока Гърция – България. В
зависимост от пазарния интерес към ползване на по-големи обеми и възможностите на
съседните газопреносни системи капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.
куб. м/година.

Десислава Бакърджиева
Правителството даде съгласие за
участие на „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД в
алтернативни инвестиционни фондове,
съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. „Това е възможност при
изпълнение на финансовите инструменти за дялови и/или квазидялови инвестиции, финансирани със средства по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“, „Фонд
мениджър на финансови инструменти в
България“ ЕАД да участва като инвеститор в алтернативни инвестиционни фондове - по смисъла на Директива
2011/61/ЕС на Европейския парламент
и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно
лицата, управляващи алтернативни ин-

вестиционни фондове, и за изменение на
директиви 2003/41 /ЕО и 2009/65/ЕО и
на регламенти (ЕО) №1060/2009 и (ЕС)
№1095/2010“, се посочва в съобщението.
Алтернативните инвестиционни
фондове ще бъдат учредявани в съответствие с мандата, възложен на
Фонда, по силата на финансово споразумение с Управляващия орган на ОП
„Иновации и конкурентоспособност
2014 – 2020“ и приложимите към него инвестиционна стратегия и бизнес план.
По този начин ще се осигурят условия
за ефективна реализация на дялови
и/или квазидялови инвестиции, свързани с предоставените за управление
средства от ЕС по изпълняваните оперативни програми на „Фонд мениджър
на финансови инструменти в България“
ЕАД.

ǰȏȉȐȘȈȚȜȖȕȌȔȍȕȐȌȎȢȘȏȈșȚȈȘȚȐȘȈȡȐȉȐȏȕȍșȐ

В сградата на Фонд на фондовете
се проведе публично заседание, на което бяха отворени офертите, получени
по процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на финансов инструмент Фонд за
ускоряване и начално финансиране II“.
Той е подпомогнат със средства по
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020“ и ще
управлява публични средства от 35,6
млн. лв., като се очаква те да бъдат
допълнени с частен капитал от наймалко 10%.
Инструментът представлява акселераторска програма, която предоставя дялово финансиране на стартиращи
предприятия в най-ранен етап от тяхното развитие в комбинация с портфейл, насочен към по-напреднали стар-

тъпи. Очаква се чрез избрания фонд
мениджър да бъдат финансирани наймалко 76 предприятия, като инвестициите във всяко едно да са в диапазон от
30 хил. лв. до 2 млн. лв. Участниците,
подали оферти в определения срок, са
Обединение „Витоша Венчър Партнърс“
и Обединение „Фаърпат Венчър Фонд“.
Предстои преглед и оценка на подадените оферти за участие в процедурата, въз основа на което ще бъде избран
финансов мениджър, с което фондовете
за ускоряване и начално финансиране с
подкрепата на Фонд на фондовете ще
станат три. На пазара вече набират
проектни предложения „Невек Мениджмънт“, който управлява общ ресурс от
53,4 млн. лв., и „Иновейшън Акселерейтър България“ АД – отговарящи за 30,5
млн. лв.
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Снимки Румен Добрев

Стойността на проекта е над 2 млн. лв.
Мирослав Еленков
На официална церемония бе даден старт на ремонтните дейности на жп
гара Искър в София, част
от проекта „Реконструкция на гарови комплекси
Подуяне, Искър и Казичене“. Той се реализира
по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014
– 2020“ и е на обща стойност 7 403 471,60 лв. На
събитието присъстваха
инж. Красимир Папукчий-

ски, ген. директор на Национална компания „Железопътна инфраструктура“

(НКЖИ), и Велин Фидьов,
представител на изпълнителя на СМР на гара

ǷȘȖȜǶȓȍȋǨșȍȕȖȊȍȕȈȏȕȈȟȍȕȏȈȟȓȍȕȕȈ
ǻȗȘȈȊȐȚȍȓȕȐȧșȢȊȍȚȕȈǨǷǰ
Десислава Бакърджиева
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова назначи проф. Олег
Асенов за член на Управителния съвет на Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ), съобщиха от пресцентъра на МРРБ. Така
се попълва съставът на
ръководния орган на АПИ,
чийто председател е Георги Терзийски, а член е инж.
Иван Досев.
Проф. Олег Асенов ще

отговаря за тол
системата. Досега той беше директор на Националното тол управление.
Преди това е ръководил отдела „Управление на информационна система и
инфраструктура”.
Бил е и експерт в Екипа за
внедряване на системата
за електронно таксуване
на пътищата.
До провеждането на
конкурс за нов директор
на Национа лното тол

Искър – „Консорциум Гара
Искър 2018“. Участници в
обединението са „Среги“
ООД и „ТИТ Инженеринг“
ЕООД. Цената за обновяването на комплекса е
2 084 181, 34 лв.
„Гара Искър заедно с

тези в „Подуяне“ и Казичене е част от
най-големи я
транспортен
железопътен
възел на територията
на Българи я
– п.в. „София“.
Успоредно със
строителните линейни обекти за
нас основен приоритет
са проектите, свързани с
реконструкцията на гаровите комплекси“, посочи
инж. Папукчийски. „Тяхната
модернизация е от голямо
значение за имиджа на жп

ǲȖȖȘȌȐȕȈȞȐȖȕȕȖȏȊȍȕȖȊǴǯǽǫȡȍȗȘȖȋȘȈȔȐȘȈȕȖȊȈȚȈǶȉȡȈ
șȍȓșȒȖșȚȖȗȈȕșȒȈȗȖȓȐȚȐȒȈ ните и горите Вергиния Кръстева. В дискусиЕлица Илчева

управление длъжността
временно ще бъде изпълнявана от Радослав Миленов – началник сектор
„Обслужване на потребители“ в отдел „Обслужване на клиенти“.

транспорта и обслужването на пътници. Това е поредна стъпка на нашата
компания към промяната
им“, изтъкна ген. директор
на НКЖИ.
„Искър е сред от емб лем ат и ч н и т е г ари в
София и нашата цел е да
повишим комфорта и сигурността за хората чрез
изграждане на съвременен
гаров комплекс“, посочи
Фидьов.
Гара Искър е проектирана, изградена и въведена в експлоатация през
периода 1950 - 1955 г. Проектът за реконструкция
и модернизация обхваща
приемното здание на жп
гара Искър, което е със
застроена площ от 950
кв. м, доставка и монтаж
на асансьор за лица с намалена подвижност, както
и вертикална планировка
(ландшафтно оформление)
на пространството около
приемното здание.

Координационно звено в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ)
ще програмира новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021 – 2027 г., като ще
изготви стратегически план и механизъм за
комуникация със заинтересованите страни.
Съставът му бе обявен от министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на първата дискусия с бранша
за бъдещата ОСП. Ръководител на звеното е
експертът Мария Христова, а политическо
лице – зам.-министърът на земеделието, хра-

ята участие взе и Йоаким Руквид, президент
на германската асоциация на фермерите
и президент на европейската организация
КОПА.
„Независимо от очакваното финализиране
на законодателството, касаещо ОСП, то се
забавя. И добрата новина е, че закъснява и преговорният процес в Брюксел“, каза министър Танева. Тя припомни, че на последното заседание
на Съвета по селско стопанство и рибарство
в Брюксел е заявила, че България настоява за
гъвкавост на ОСП към дребните земеделски
стопани. Според нея е важно да има опростени изисквания и възможност за адаптиране към
местните потребности и специфики.
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Томислав Дончев, вицепремиер:

µÓÄÐáÄÂÏÇÔÐÏÂÓÒÇÆÓÔÄÂÔÂÐÔ§³
ÓÑÐÃÜÒÉÊÔÇÎÑÐÄÇ
Ренета Николова

Г-н Дончев, проведохте среща с представители на Камарата на строителите в България (КСБ).
Какви бяха основните
теми, които дискутирахте?
Разгледахме редица въпроси, свързани основно с
изпълнението на проектите, финансирани от оперативните програми, като
възлагането на обществени поръчки, осигуряването
на качествена реализация,
налагането на финансови
корекции, подобряването
на взаимодействието с органите на изпълнителната власт и т.н. Обсъдени
бяха и възможностите за
реализиране на публичночастни партньорства, във
водния сектор например.
Като цяло насърчаването
на цифровата трансформаци я на стопанската
дейност и ускореното развитие на електронното
управление остава национален приоритет и за следващите години.
Набелязахте ли конкретни стъпки за съвместна работа с КСБ, по
кои въпроси и какви възможности за общи решения виждате?
Предстои съвместна
дейност по всяка от обсъдените теми – има какво
да се направи и за подобряването на качеството
на проектите, оптимизирането на системата за
възлагане на поръчки, както и за дигитализацията
на сектора. Като начало
ще стартирам разговор с
Агенцията за обществени
поръчки (АОП), като от
есента ще започне усилената работа и по подготовката на бъдещите
оперативни програми, където също ще разчитаме
на експертизата на Камарата на строителите.

Към средата на 2019 г.
как върви усвояването на
средствата по европейските програми - данните са публични, но какъв
е анализът на цифрите,
който Вие правите. Може
ли да говорим за програми отличници и такива,
които предизвикват притеснение към момента?
При анализите, които
правим, се сравняваме със
същия етап на предходния
програмен период. Ако сега
договарянето е над 70%,
то на шестата година от
предходния период е било
едва 50%. При разплащанията говорим за близо
34% за настоящия период
към 26% за 2007 – 2013 г.
Темповете са различни при
всяка програма. Обикновено инфраструктурните
програми са с по-забавени
темпове, но този период
и ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“,

Снимки в. „Строител“

„Ще разчитаме на експертизата на КСБ при
подготовката на бъдещите оперативни програми“
и ОП „Региони в растеж“ са
с много добри (договорено
– съответно 83% и 87%,
платено - 34% и 45%). Темповете са високи още при
ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Към момента няма
програма, чието изпълнение да е изправено пред непреодолими препятствия.
Всяка година трябва да се
съобразяваме с целите за
автоматично освобождаване, така че анализът на
риска в тази област е рутинна дейност и позволява на ранен етап да видим
проблемите и да намираме
навременни решения.
През 2018 г. бе направена междинна оценка на
изпълнението на оперативните програми. Какви бяха резултатите от
нея и има ли направления,
в които да очакваме неизпълнение или загуба на
средства? Има ли такива програми, по които са
предприети допълнителни мерки за постигане на
заложените индикатори?
Към края на миналата
година три програми постигнаха етапните цели
по показателите, които
са включени в рамките за

изпълнение по всички приоритетни оси – „Развитие
на човешките ресурси“,
„Иновации и конкурентоспособност“ и „Добро управление“. Останалите имат
частично неизпълнение
по част от приоритетните оси. Това означава,
че ресурсът от резерва
се запазва в рамките на
програмите и няма да се
стигне до намаляване на
бюджетите им.
Всички Управляващи органи работят усилено, за
да ускорят изпълнението
– увеличаване на аванси,
подлежащи на сертифициране, ускоряване обявяването на процедури, които
могат по-бързо да генерират плащания, индивидуален подход към големите
бенефициенти, засилено
използване на финансови
инструменти.
Причините за забавянията бяха разнообразни
в зависимост от спецификите на програмите,
но най-често те се получаваха поради обжалване
на обществените поръчки
особено при инфраструктурните мерки. Правото
на обжалване е мощен инструмент за защита интересите на участниците
в процесите по възлагане

на търгове и гарантиране
на ефективното разходване на публичните ресурси,
но в същото време некоректното възползване от
тази възможност нанася
немалки щети - както финансови, така и имиджови.
Няма как да не попитам за изпълнението на
„ОПОС 2014 - 2020”. На последния форум за мандат
2015 - 2019 на местните
власти беше заявено, че
амбициозната задача е
до септември да бъдат
подписани договорите с
ВиК операторите. Към
момента какво се случва
в тази програма, ще може
ли страната да се вмести в заложените срокове и да изпълни всички
проекти?
Бих искал да Ви уверя, че от страна на Управляващия орган на ОП
„Околна среда“ се полагат
непрекъснати усилия за
значително ускоряване
на процесите по оценка,
договаряне и последващо
изпълнение. В резултат
на това има съществен
ръст както при договорените средства, така и
по отношение на реално
изплатените суми през
2018 г. спрямо предходна-

та 2017 г. Важно е да се
отбележи, че е налице разбиране от страна на всички заинтересовани страни
относно важния момент,
в който се намират оперативните програми и в
частност „ОПОС 2014 –
2020“. Същевременно една
от процедурите, която е в
процес по оценка, „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Приоритетна ос 1
„Води“, се явява ключова и
със стратегическа значимост за успешното изпълнение и постигане на
етапните цели както на
приоритетната ос, така
и на цялата оперативна
програма. Процедурата
е гарант за подобряване
стандарта на живот на
населението в Република
България, постигане на съответствие с европейските директиви, свързани с
качеството на питейните
води, както и за отвеждането и пречистването на
отпадните води от населените места. Успешното
й приключване е ключова
предпоставка при дефиниране на обхвата на допустимите дейности и размера на средствата за ВиК
сектора при преговорите
за следващия програмен
период 2021 - 2027 г.

Дружеството „Водоснабдяване и Канализация”
ООД, гр. Враца, е първият
от 14-те консолидирани
ВиК оператора, който на
03.07.2019 г. сключи договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ, като размерът й
е над 36 млн. лв. Общата
стойност на цялата инвестиция е над 50 млн. лв.
Относно останалите
проектни предложения,
които са в процес на оценка, се предприемат конкретни мерки, за да бъде
спазен ангажиментът за
сключване на договорите
за БФП през есента на
настоящата 2019 г. Това
е важно за успешното им
изпълнение в рамките на
срока на допустимост на
разходите за настоящия
програмен период, а именно 31.12.2023 г. Пример е
наскоро свиканата от мен
среща с ВиК операторите,
на която се обсъди напредъкът по процедурата,
както и набор от мерки
за ускоряване на изпълнението.
В транспортния сект ор бран ш ъ т очаква
старта на лот 3.2 на АМ
„Струма“. Поради редица причини, но най-вече
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заради някои зелени организации забавянето е
сериозно. Как виждате
реализацията на проекта, ще успеем ли да се
справим в рамките на
програмния период, ако
не - как ще се процедира,
ще се разсрочи ли и за
следващия?
Обект АМ „Струма“,
лот 3.2 „Крупник - Кресна“,
се състои от изграждане
на ново трасе, ляво платно, източно от съществуващия път I-1 (Е-79) и
рехабилитация с включени
мерки по ОВОС на дясно
платно по Е-79, изграждане на обход на гр. Кресна,
както и рехабилитация
на пътните връзки между
двете платна. Агенция
„Пътна инфраструктура“
планира до края на годината да бъдат сключени
договорите за проектиране, строителство и
надзор на лявото платно.
Апликационната форма за
лот 3.2, етап 1 предстои
да бъде подадена за одобрение от страна на ЕК
до края на юли 2019 г. Планираното завършване и въвеждане в експлоатация на
лявото платно е до края на
2025 г., а рехабилитацията на съществуващия път
E79 (дясното платно) се
очаква ще бъде завършена
през 2027 г.

Има ли и други проекти с европейско финансиране, които трябва
да бъдат стартирани
в спешен порядък, за да
може да се изпълнят в
заложените срокове и да
се избегне загуба на средства?
По-големите проекти
по всяка от програмите винаги са обект на засилено
наблюдение, тъй като ангажират съществен човешки
и финансов ресурс. Вече
споменахме някои от тях –
автомагистрала „Струма“,
тези по Приоритетна ос
1 на ОП „Околна среда“. По
първа ос на ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж“ също има проекти,
които следим внимателно Центровете за върхови постижения и Центровете за
компетентности – които
имат съществен принос за
развитието на българската наука.
Г-н Дончев, вече се
говори усилено за следващия програмен период.
Какви са очакванията по
отношение на размера
на средствата и сферите на финансиране за
2021 – 2027 г.? Обсъждат
ли се изменения на регламенти, на начини на
кандидатстване, на одитиране, които пряко да
касаят бенефициентите
и изпълнителите?
Предложението на ЕК
за периода 2021 - 2027 г.
в своята цялост представлява опит да се внесе
качествена промяна в ин-

вестиционния процес при
намаление на европейския
ресурс за кохезионна политика (около 10%). Добрата
новина е, че средствата
за България се увеличават
с 8% в сравнение с настоящия 2014 – 2020 г. По отношение на т.нар. Кохезионен пакет регламенти
трябва да се подчертае,
че основната логическа
нишка на законодателните предложения е да се
постигне по-висока европейска добавена стойност на политиката чрез
вложения в реформирани
сектори, а там, където е
необходимо - чрез подкрепа за реформи. Всички нови
елементи са мотивирани
с намерения за опростяване на изпълнението на
програмите, за по-висока
концентрация на финансовия ресурс и за повече ангажираност на държавите
членки. Например в новия
законодателен пакет е
предвидено, че процесите
в управлението и мониторинга на средствата ще
бъдат реализирани електронно. Въвеждат се разширени възможности за
прилагане на т.нар. опростени разходи, включително нови форми на такива,
и „готови решения“, които
могат да се прилагат директно от регламента. По
отношение на големите
проекти (на стойност над
50 млн. евро) вече няма да
е необходимо одобрението
на Европейската комисия,
което значително ще съкрати времето от обявяването на процедурата до
началото на реалното изпълнение на дейностите.
Също така се предвиждат и промени в подхода
за контрола и одита на
разходите чрез засилване
на принципа на „единния
одит“. С други думи, ако
оправомощен орган, национален или на ЕС, е одитирал конкретен проект,
то той няма да подлежи
на последващи проверки.
Основната идея на този
подход е изпълнението да
не бъде затруднявано, а
контролните усилия да бъдат по-фокусирани и съизмерими с риска и ползите
за гражданите и бизнеса.
Ра б о т а т а п о п р о грамирането на период
2021 - 2027 г. стартира
веднага след провеждането на Българското председателство на Съвета на
ЕС. Беше разработен специален анализ на социалноикономическото развитие
на България 2007 - 2017 г.
за определяне на националните приоритети за
периода 2021 - 2027 г. Решението за програмите и
основните интервенции
се базира на приоритизиране на нуждите, оценка
доколко наличният ресурс
по еврофондовете може
действително да доведе
до преодоляване на даден
проблем, както и какви са

възможностите за национални инвестиции в съответния сектор. Залага
се на ясни и малко на брой
приоритети въз основа
на конкурентните ни предимства и двигателите
на растежа, основно насочени към иновации, научни
изследвания и дигитализация, както и образование
и развитие на човешкия
ресурс. Разбира се, традиционната инфраструктура
продължава да бъде важен
приоритет.
Също така бяха одоб р е н и и н ди кат и в н и я т
списък с програми и водещи ведомства за тяхното
разработване; основните
изисквания за разработване на стратегическите
програмни документи; примерно финансово разпределение по тематични цели
и програми. Беше прието
решение на Министерския
съвет относно отключващите условия, които
определят най-важните
реформи, обуславящи ефективното разходване на
публичния ресурс.

Един от проблемите,
за които алармират – например общините, е налагането на финансови
корекции. Предложени за
обществено обсъждане
са изменения в Наредбата за посочване на нередности, представляващи
основания за извършване
на финансови корекции.
Бихте ли обяснили какви
са промените и какво ги
налага? Какъв ефект се
цели?
Измененията се налагат от приемането на
решение на ЕК, в което
се променят процентите
на финансовите корекции,
както и видовете нередности, които са основание за налагането им. Те
отразяват опита, натрупан както от страна на
ЕК, така и от страна на
Управляващите органи
при установяването на
нередности, свързани с
правилата за възлагане на
обществени поръчки.
Новите моменти целят
повишаване на правната
сигурност за бенефициентите чрез уеднаквяване на
националния подход с този,
прилаган от Комисията по
отношение на определянето на видовете нередности и съответстващите
им процентни показатели.
Това ще гарантира адекватност на поведението
на Управляващите органи
както спрямо службите на
ЕК, така и спрямо бенефициентите – ползватели на
финансовата помощ. Синхронизирането на подхода
се налага и с цел запазване
на баланса при спазване на
принципа за добро финансово управление на средствата от ЕСИФ, респективно спазване на едно от
основните изисквания към
държавите членки съглас-

но приложимите регламенти на ЕС – предприемане
на подходящи мерки, включително и нормативни,
за избягване нанасянето
на вреда на бюджета на
Съюза чрез отчитане на
неправомерни и непропорционални разходи по фондовете.
О т КС Б и з р а з и х а
становище, че увеличаването на процентите
на корекциите може да
доведе до невъзможност
строителството да
бъде завършено поради
финансови проблеми на
възложителя и съответно това да доведе до загуби на изпълнителя. От
Камарата предлагат в
договорите за строителство, финансирани със
средства от ЕСИФ, задължително да се включват клаузи, които да
гарантират изплащане
на всички осъществени
строителни дейности,
както и пропуснатите
ползи в случаите на неизпълнение на договорите
по вина на възложителя.

ръчка още на етап кандидатстване. В този смисъл
всеки бъдещ изпълнител
може да прецени дали да избере да участва при така
обявените условия. Трудно
ми е обаче да кажа доколко
безусловно задължаване за
изплащане е възможно при
двустранни договори, каквито са и тези за строителство. В интерес на
всички е работата да се
извършва качествено и да
се плаща навреме.
Една от коментираните теми беше за BIM
технологиите и необходимостта от цифровизация и електронизация на
сектора. Как държавата
може да помогне в това
направление?
Подобряването на
свързаността и насърчаването на цифровата
трансформация на стопанската дейност при
ускорено въвеждане на
електронно управление
продължава да е сред националните приоритети
за следващия програмен
период 2021 - 2027 г. Осно-

неса, така и за гражданите. Основните действия и
мерки в областта на електронното управление в
следващия период (програма за електронно управление и техническа помощ)
ще бъдат насочени към:
цифрова трансформация
на администрацията; технологични решения за предоставяне на комплексни
административни услуги,
задължително използване
на хоризонталните системи и споделените ресурси
на е-управлението; единни
стандарти и оперативна
съвместимост при проектиране, изграждане,
надграждане и внедряване
на информационните решения; високо ниво на информационна сигурност;
трансформиране на данните в информация и знания
и постигане на доверие у
гражданите и бизнеса.
Поехте ангажимент,
че ще инициирате работна група от представители на МРРБ, ДНСК, АОП
и КСБ. Това вече е факт,
проведе се и първата сре-

На 19 юли се проведе първата среща на работната група от представители на институциите
и КСБ, инициирана от вицепремиера Томислав Дончев

Не размерът на финансовите корекции води до
възникването на проблеми
за възложителя и изпълнителя, а допускането на
нередности по време на
възлагането и изпълнението на обществените
поръчки. Европейските
средства могат да се
ползват само законно и
именно това стои в основата на целия механизъм
по установяване на нередности и коригиране на
направените във връзка
с тях разходи. Без финансови корекции загубите
за страната ни биха били
още по-големи, защото те
позволяват своеобразно
„саниране“ на процедури с
установени в тях нарушения и включването им - въпреки тези нарушения, във
финансирането, представяно от Европейския съюз.
Клаузите на договорите, касаещи корекциите,
следва да бъдат част от
документацията за възлагане на обществена по-

вен фокус на политиката
ще остане изграждането
на модерна широколентова
инфраструктура. По линия
на новата програма за
иновации и конкурентоспособност ще продължат
интервенциите, насочени
към насърчаване и подпомагане на цифровизацията на бизнеса, като се
предвижда разширяване
на обхвата и фокусиране
върху ефективността. В
контекста на посоченото
следва да се търсят възможностите за подкрепа
на въвеждането на BIM
технологиите и цифровизация на строителния сектор, като ще разчитаме
на сътрудничество с Камарата на строителите в
България при конкретизация на мерките.
В по-общ план ще продължат и усилията на правителството по разширяване на електронното
управление, за увеличаване
на електронните обществени услуги както за биз-

ща на групата. Кои бяха
основните въпроси, които обсъдихте?
Главната тема бе свързана с възможностите за
оптимизиране на системата за обществените
поръчки, но коментирахме
и всички останали актуални въпроси.
Кое постижение до
края на този програмен
период бихте определили
като най-голям успех за
България?
От една страна, както
споменах и в отговора на
първия въпрос, усвояването през този програмен
период върви с по-бързи
темпове, което значи, че
сме успели да извлечем поуки от предходния 2007 –
2013 г. и се развиваме в
правилната посока. Втората положителна промяна е
фокусирането върху резултатите, върху реалните
ефекти от инвестициите,
а не само върху изплащането на средствата.
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инж. Мазнев. „Ние искаме подобряване на нормативната
база и работим за промяната й. Други наши действия
са свързани с цифровизацията на строително-инвестиционния процес чрез въвеждане на BIM технологии. Но
тук без помощ от страна на
държавата няма да успеем
да се справим“, подчерта из-

` от стр. 1

„Ние работим година и
половина в тясна връзка с
24-те професионални гимназии по строителство, като
използваме тяхната база.
Предприели сме действия и
с университетите. Камарата финансира собствени
обучения на кадри на малки и
средни фирми от строителния бранш, свързани с безопасност на труда - ЗБУТ.
Основният ни проблем обаче е, че през периода 2014
- 2020 г. ние не сме конституирани като бенефициент
на средства по европейски
програми, свързани с обучение и квалификация. Бихме
желали да бъдем включени
като директен бенефициент
през следващия програмен
период, за да може да организираме обучението на кадри за нашия отрасъл“, заяви
Руен Панчев, член на УС на
КСБ и председател на СД на
„Строителна квалификация“
ЕАД.
Представителите на
КСБ запознаха вицепремиера
Николова и с дейността на
ръководството на организацията по отношение на промени в законодателството и
по-специално в ЗУТ и ЗКС чл.
14, ал 2. „За нас е важно всеки субект, извършващ строителна дейност, да бъде
вписан в ЦПРС, защото това
е гаранция за капацитета и
възможностите на дадената фирма, както и поставя
на светло изпълнителя на
строителната услуга. Фирмите извън ЦПРС, работещи
в сивия сектор, изкривяват
пазара“, каза инж. Илиян Терзиев.
„Второто, което искаме
да постигнем, е в търговете да не се посочва пределна
цена за строителните дейности. Сега тя се използва
за отстраняване на учас-

тници, заложили по-високи
параметри в своите предложения“, обясни той. Инж.
Терзиев посочи, че Камарата
работи и за възможност за
промяна в цените по договорите в резултат на продължителното забавяне на проектите заради обжалвания
и повишаването на цените
на основни материали през
този период.
Членът на УС на КСБ Любомир Пейновски коментира, че основният проблем с
качеството на изпълнение
на проектите е, че те се
остойностяват 4-5 години
преди началото на реализацията им. „Общините или
който и да е възложител е с
вързани ръце, за да увеличи
бюджета си и да актуализира проекта спрямо последните промени на цените на материалите. Това съответно
рефлектира върху качеството на строителството“,
поясни Пейновски.
Председателят на УС на
КСБ посочи, че когато в един
обект се появи проблем, той
трябва да бъде разчетен
адекватно - дали е породен
от проекта, от изпълнението или от поддръжката,
и виновният да си понесе
отговорността. „70% от
бранша ни работят извън
сферата на обществените
поръчки. Там не се отчита
проблем с изпълнението и
качеството“, каза още инж.
Терзиев.
Изп. директор на КСБ
инж. Мирослав Мазнев постави въпроса за административната тежест в
строителния процес. „Например в цяла Европа разрешение за строеж се издава на
идеен проект. У нас и издаването на разрешение, и приемането на готовите обекти отнема дълъг период от
време. Ето защо настояваме да отпаднат държавните
приемателни комисии“, заяви

пълнителният директор.
По отношение на задържането на кадрите в страната инж. Мазнев посочи, че
трябва да се вдигне работната заплата в сектора с
минимум 50%, за да може да
се спре изтичането на работници от него. Това обаче
може да се случи само с повишаване на цената на продукцията, обясни той. По време
на срещата беше обсъдено
и бъдещето на АМ „Струма“, както и забавянето на
проекта заради обжалвания
от зелени организации. Инж.
Мазнев информира Николова,
че заради обжалването на
големи проекти е генерирано
общо забавяне от над 30 години, а загубите, които търпят строителният бранш
и държавата, са огромни.
Една от възможните мерки
за справяне с проблема е въвеждането на типови документи по проектите. Инж.
Благой Козарев, член на УС
на КСБ, запозна вицепремиера с действията, предприети съвместно между КСБ
и МОСВ, за изготвянето на
стандартизирани документи за кандидатстване по
водните проекти по ОПОС.
„Сега се борим да разработим стандартизирани
тръжни процедури“, допълни
той. Според инж. Козарев
би било полезно типови документи да се изготвят и
за по-малките ВиК проекти,
които не се финансират по
европрограмите. Той постави и въпроса за поддръжката
на вече въведени в експлоатация обекти. Според него
реализацията на един обект
на най-ниска цена е „бомба
със закъснител“.
КСБ и вицепремиерът
Николова ще работят по дискутираните въпроси, като в
началото на септември ще
бъде проведена втора среща
за набелязване на конкретни
съвместни действия.

Представители на гилдиите в строителството от Пазарджик и Пловдив:

ǵȍȖȉȝȖȌȐȔȖȍȘȈȏȌȍȓȧȕȍȚȖȕȈǯǻǺ
ȕȈȌȊȈȏȈȒȖȕȈ
Росица Георгиева
Областните представителства на Камарата на строителите
в България (ОП на КСБ)
в Пазарджик и Пловдив
проведоха кръгла маса,
на която се обсъдиха
проблемите в строителния процес и
бяха формулирани някои предложения за
решаването им. 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, председател на
ОП на КСБ – Пловдив, арх. Даниел Мирчев, председател на Регионалната колегия (РК) на Камарата на архитектите в
България (КАБ) в Пазарджик, арх. Петко
Любенов, член на УС на КАБ и председател на РК на КАБ – Сливен, инж. Тодор
Калоянов, председател на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране – РК Пазарджик, инж. Светлана
Гюрджеклиева, зам.-председател на УС
на Българската асоциация на архитектите и инженерите-консултанти, както и
членове на Областните представителства на КСБ в Пазарджик и Пловдив и др.
Дискусията беше открита от инж.
Любомир Келчев, който поздрави присъстващите. „Радвам се, че тук сме се
събрали представители на различните
гилдии в бранша. Надявам се заедно като
колеги да акцентираме върху проблемите, които съществуват, да направим
анализ на случващото се и да набележим
стъпки за преодоляване на трудностите”, каза той и даде думата на Пламен
Иванов. Председателят на ОП на КСБ –
Пловдив, заяви, че

трябва да се намери пресечната
точка между позициите на различните участници в строително-инвестиционния процес.
„На повечето места представителите на отделните професии в сектора
си говорят на различни езици и всеки се
опитва да си реши проблемите. Но това
не може да стане. В крайна сметка нито
инвеститорът е удовлетворен от случващото се, нито пък ние сме доволни от
дейностите, които изпълняваме”, посочи Иванов. Темата продължи инж. Евтим
Янев, който формулира идентифицираните до момента проблеми в строителния
процес. „Ние сме далеч от мисълта, че
можем да дефинираме всички проблеми
на сектора, но можем да поставим найналежащите. Само около 20% от всички
фирми в нашия бранш участват в обществени поръчки. Останалите, които
работят на свободния пазар, посочват
като сериозни трудности мудната администрация и забавянето на издаването на разрешителните за строеж”, каза
той. Инж. Янев обясни, че има 49 закона и
400 наредби, които са свързани със строителството, като съществуват и множество документи за регламентиране
на безопасността на труд.
„Преди 4 години КСБ направи опит за
разрешаване на проблемите, свързани
с нормативната уредба, като една от
стъпките, които предложихме, беше

разделяне на Закона за устройство
на територията (ЗУТ) на две части
– за строителство и за устройство
на територията.
Проблемът със ЗУТ е, че нормативният акт е много обемен, всеобхватен
и касае повече устройството на територията, а не самото строителство.
Не идентифицира отговорностите на
участниците в него и реда на извършване на самия процес”, каза инж. Евтим
Янев и представи по-подробно пред присъстващите формулираните от КСБ
преди 4 години начини за преодоляване
на проблемите.

От Регионалната колегия на КАБ
също представиха концепция, разработена от организацията, за ново законодателство в областта на устройственото планиране, инвестиционното
проектиране и строителството. След
това инж. Светлана Гюрджеклиева постави въпроса за мястото на авторския
надзор в процеса на строителството.
„Знаете ли, че проектанти отказват
да ходят по строителните площадки,
защото те възприемат проектите си
като перфектни и се подписват на актовете само по документи”, попита тя.
Инж. Гюрджеклиева беше категорична,
че има санкционирани надзорни фирми, но
проектанти - не.
Сред другите въпроси, които бяха поставени на кръглата маса, беше този за
включването на застрахователя в строителния процес.
Според Пламен Иванов всяка една от
организациите – КСБ, КИИП, КАБ, трябва
да представи своите концепции за разрешаване на набелязаните проблеми и
съвместно да се намерят най-добрите
решения.
Участниците в срещата разискваха
и възможностите за изработването и
популяризирането на

реални цени на строителния продукт според типа на изпълнение –
масово, луксозно, промишлено и т.н.
Беше поставена и темата за това доколко адекватни са цените в СЕК, които
се използват към момента за определяне
на стойността на един строителен продукт. Качеството на проектите, квалификацията на проектантите, строителите и хората, осъществяващи надзор,
и липсата на кадри също бяха обсъдени
на срещата.
Накрая присъстващите се обединиха около идеята подобни кръгли маси да
бъдат проведени във всички регионални
структури на организациите, включили
се в кръглата маса в Пазарджик. Съответно след всяка една дискусия участниците да съставят конкретни предложения за преодоляване на трудностите, с
които да бъдат запознати ръководствата на различните организации на национално ниво, и те от своя страна да предприемат общи действия за решаване на
проблемите.
Сред основните изводи от кръглата
маса в Пазарджик, около които се обединиха присъстващите професионалисти
в сферата на строителството, бяха,
че трябва да се спре с поправките на
сега съществуващия ЗУТ и е необходимо разделянето му на два закона – за
устройственото планиране и за строителството. Нужно е да бъдат облекчени
процедурите за издаване на разрешенията за строеж и при въвеждането в
експлоатация на обектите. Тежестта
на изискванията и таксите за издаване
на разрешение за строеж да бъдат съобразени със сложността и категорията
на обекта и значението му за запазване на обществения интерес. Общо е и
виждането, че трябва да бъде променено
изискването за съдържанието на проектната документация за различните категории обекти – сега например за болница,
жилищна сграда, аптека и гараж съдържанието на изискваната документация
е едно и също. Работният, а не техническият проект трябва да стане изискуем
за започване на строителния процес. В
него се регламентират подробно изискванията към качеството и изпълнението на строителния продукт.

Снимка Георги Сотиров

8

Ñòðîèòåë

КСБ

петък, 26 юли 2019

9

°±ÔÂÐÔ³ÇÄÇÒÇÏ¸ÇÏÔÒÂÍÇÏÒÂËÐÏÏÂÓÔÐáÄÂÔÆÂÓÇ
ÒÂÉÒÂÃÐÔáÔÔÊÑÐÄÊÆÐÌÕÎÇÏÔÊÊÉÂÐÃÛÊÏÓÌÊÔÇÑÒÐÇÌÔÊ
Снимки в. „Строител“

Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите
в България (КСБ) проведе
среща с представители
на строителния бранш от
Северен Централен район.
Домакин на дискусията
беше инж. Любомир Шербетов, председател на ОП
на КСБ - Велико Търново.
В нея участваха председателят на УС на Камарата
инж. Илиян Терзиев, зам.председателите на УС на
КСБ инж. Христо Димитров, председател на ОП
на КСБ – Варна, и инж. Николай Николов, председател на ОП на КСБ - Бургас,
инж. Благой Козарев, член
на ИБ и УС на КСБ, инж.
Цанка Атанасова, член на
УС на КСБ, инж. Мирослав
Мазнев, изп. директор на
КСБ. Местните структури бяха представени от
инж. Димо Мирчев, председател на ОП на КСБ – Силистра, Богомил Петков,
председател на регионалната структура в Габрово, инж. Севдалин Петров,
председател на ОП на
КСБ – Русе, инж. Георги
Изворов, председател на
ОП на КСБ в Разград, както и представители на
местните организации от
Велико Търново, Русе, Разград, Силистра, Габрово.
В началото на дискусията председателят на
УС на Камарата обсъди с
присъстващите провеждането на предстоящите
отчетно-изборни събрания. Инж. Шербетов сподели, че се

обмислят критериите, на
които трябва да отговаря
бъдещият председател на
ОП във Велико Търново.
След това инж. Терзиев представи резултатите от проведена работна
среща между ръководството на Камарата и вицепремиера Томислав Дончев.
По време на дискусията беше обсъден и въпросът, свързан с цифровизацията на строителния
бранш. „Нещото, за което
трябва да мислим - и това
ще е водещо за Камарата
през следващата година, е
да обърнем повече внимание на процеса на цифровизация“, обясни той. Друга
тема, която беше засегната, бе за свършеното от
ръководството на КСБ по
отношение на

изменения в нормативната
база - ЗУТ и ЗОП, и какво
предстои в тази посока.
„ При ори тет з а ме н
като председател е за
следващия програмен период да променим начина на
ценообразуване по проектите. Трябва да се преборим за въвеждането на реални цени на строителния

продукт“, коментира още
инж. Терзиев. „Много от
инвеститорите ползват
данните от СЕК, което е
неправилно. Голяма част
от посочените там цени
са нереални и заблуждават
възложителите при формирането на бюджетните
цени по проектите, обясни
от своя страна инж. Мазнев и подчерта, че

Камарата работи активно
за разрешаване на въпроса
с ценообразуването.
Той д о б ави, че КС Б
предлага изпълнени обекти да се приемат не от
държавна приемателна комисия, а при подписването
на Акт 15 и от тази дата
да текат гаранционните
срокове. „Така ще стане
ясно кой какви отговорности има. Ще избегнем и
цялата административна
тежест, свързана с въвеждането в експлоатация“,
каза още той.
По отношение на обжалванията инж. Терзиев
представи опита на Румъния при провеждането
на обществени поръки и
ефективния механизъм на
работа в случаите на обжалване. Представителите на строителния бранш
от Разград

поставиха въпроса за
определянето на размера на
часова ставка, както и на
единни трудови норми.
Участниците в срещата споделиха и конкретни примери за проблеми

в строително-инвестиционния процес, с който
са се сблъскали в своята
дейност. Председателят
на Камарата информира
за решението на заседанието на УС, проведено в
Кюстендил, за създаване
на рубрика във в. „Строи-

тел“, в която да се споделят именно такива
проблеми.
Инж. Благой Козарев
представи действията, извършени от КСБ и
МОСВ, за разработване
на стандартизирани документи за проектите
по ОПОС. „Единствено
стандартизирани тръжни процедури не сме разработили. Това ще е тежка
задача и не съм голям оптимист за това какво
ще успеем да направим,
но вървим в тази посока“,
посочи той. Инж. Козарев
подчерта, че този тип документация е разработена само за проектите по
ОПОС, които са големи и

се изпълняват по Жълтата и Червената книга на
FIDIC. Местните структури поставиха въпроса такъв набор от документи
да се разработи и за помалките водни проекти.
Според представителите
на ОП-та всяка община
сама подготвя търговете
и това създава проблеми.

Участниците в срещата
се обединиха, че трябва
да се работи в посока

да се заложат средства
в бюджета на КСБ за изготвяне на типизирани
документи
за общинските проекти.

ОП НА КСБ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ПОДКРЕПЯ БЪДЕЩИТЕ КАДРИ ЗА БРАНША

Виктория Дрънкарева, възпитаник на ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико Търново:

ǩȓȈȋȖȌȈȘȧȕȈǶǷȕȈǲǹǩǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖȏȈȗȖȌȒȘȍȗȈȚȈ

Виктория, бихте ни ли разказали за
себе си. Каква специалност сте завършили и за участието Ви в конкурса,
организиран от българския еврокомисар Мария Габриел?
Завърших специалност „Интериорен
дизайн” в ПГСАГ „Ангел Попов“ – Велико
Търново. Състезавах се в ученическия
конкурс за компютърна рисунка на тема
„България в Европа: минало, настояще,
бъдеще“, обявен от българския еврокомисар по цифровата икономика и цифрово общество Мария Габриел през
декември 2018 г. със съдействието на
Министерството на образованието и
науката. Бях сред общо 12-те победители от цялата страна.
За представянето ми в Европей-

ския парламент получих награда и от
ОП на КСБ – Велико Търново. Благодаря
за подкрепата! Сега следвам „Църковно изкуство”, което включва стенопис, иконопис и дърворезба. Планирам
да продължа магистратура „Графичен
дизайн“, а след това може би ще запиша и второ висше образование.
С каква творба спечелихте в конкурса?
Рисунката, която направих, е изображение на дядо Добри – неговото лице
на фона на храм-паметника „Св. Александър Невски“ в София. Избрах дядо
Добри, защото той е олицетворение на
доброто и в миналото, и в настоящето,
и в бъдещето.

Виктория Дрънкарева,
представила се успешно на
националния конкурс „България в Европа: минало, настояще, бъдеще”, получи
еднократна стипендия от
ОП на КСБ - Велико Търново.
Наградата й бе връчена от
председателя инж. Любомир
Шербетов на тържеството на Професионалната
гимназия по строителство,
архитектура и геодезия във
Велико Търново по случай завършването на випуск 2019.
Инж. Шербетов поздрави
всички абитуриенти и им
пожела да продължават да се
развиват в бранша, защото
той има нужда от млади и
проспериращи хора. Виктория Дрънкарева е участвала
в организираната от еврокомисар Мария Габриел изложба
в Европейския парламент в
Брюксел, а нейната рисунка
е подарена на папа Франциск.
Решението за еднократна
стипендия е гласувано от
членовете на ОблС на ОП на
КСБ – Велико Търново, на заседание, проведено на 18 април 2019 г.
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Областните представителства на КСБ от Южен Централен район:

¯ÂËÅÐÍÇÎÊÔÇÑÒÇÆÊÉÄÊÌÂÔÇÍÓÔÄÂÑÒÇÆÃÒÂÏÚÂ
ÓÂÍÊÑÓÂÔÂÏÂÌÂÆÒÊÊÏÇÌÐÒÇÌÔÏÊÔÇÑÒÂÌÔÊÌÊ
Снимки Румен Добрев

Росица Георгиева
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на строителите в България (КСБ) проведе среща с
Областните представителства (ОП) от Южен Централен район, която се състоя в
Пловдив. Това е петата от
поредицата дискусии, които
ръководството на Камарата организира с местните
структури. Преди това такива разговори се състояха с ОП от Североизточен,
Югозападен, Северозападен
и Северен Централен регион.
Домакин на събитието беше
Пламен Иванов, председател на ОП на КСБ - Пловдив.
В срещата се включиха инж.
Илиян Терзиев, председател
на Управителния съвет (УС)
на КСБ, инж. Николай Николов, член на Изпълнителното
бюро (ИБ), зам.-председател
на УС на КСБ и председател
на ОП на КСБ - Бургас, инж.
Христо Димитров, член на
ИБ, зам.-председател на УС
на КСБ и председател на ОП
на КСБ - Варна, инж. Любомир
Качамаков, член на ИБ и УС на
КСБ, председател на ОП на
КСБ - София, изпълнителният
директор на Камарата инж.
Мирослав Мазнев, инж. Любомир Келчев, председател на
ОП на КСБ - Пазарджик, Владимир Кехайов, председател на
ОП на КСБ - Смолян, инж. Емил
Младенов, председател на ОП
на КСБ - Кърджали, членове на
Областните съвети на ОП
от Южен Централен район.
Пламен Иванов откри
срещата и акцентира върху
темата за предстоящите
отчетно-изборни събрания.
„Това, което аз наблюдавам,
прилича на сериозна застраховка кой може да присъства
на отчетно-изборните събрания. Лично аз смятам, че
трябва да идват колеги, които са от бранша, а не да затваряме входовете към КСБ.
Сигурно някъде има прецеденти, където някой, който
представлява дадена фирма,
след като я напусне - не трябва да остава в Камарата. Но
избирайки някого за член на
УС, ние го избираме заради
качествата му, а не заради
това коя фирма представлява. Обстоятелството, че е
сменил фирмата, не означава, че е загубил качествата
си”, коментира той. След
това даде думата на инж.
Илиян Терзиев. „За мен е притеснително, че на повече от
половината областни председатели изтичат мандатите и трябва да им търсим
достойни заместници. Моят
апел е да бъдат привлечени
качествени хора, които желаят да работят и да посветят времето си на каузата КСБ”, каза инж. Терзиев.
Председателят на УС запозна присъстващите с приоритетите на ръководството, с
целите, които то си е поставило, с резултатите от проведеното при вицепремиера
Дончев заседание на работ-

ната група между представители на КСБ, МРРБ, АОП и
ДНСК. Инж. Терзив представи стъпките, предприети за
установяване на

правила, по които да се
определят реални цени на
строителния продукт,
и намерението да се
ангажират авторитетни
научни организации, които
да подготвят адекватни
норми за ценообразуването.
„Аз постоянно разнасям една
червена книга, която ни подариха колегите от Немската
камара. В нея България е на
последно място като часова
ставка в строителството
с 3,70 евро на час. Трябва да
имаме нормална ставка, за да
ни е нормално всичко“, посочи
Терзиев. Той запозна участниците със сигнал, постъпил в
Камарата, касаещ некоректно изпълнение от фирма, която обаче не е вписана в ЦПРС.
„Затова ние настояваме
всички изпълняващи строителни дейности лица да са
вписани в Регистъра и той
да бъде източникът за правдива информация за фирмите.
Когато някой вземе данни от
Регистъра, да знае каква е
фирмата, с която ще работи”, подчерта той. Според
него една от темите, които
трябва да бъдат засегнати
на общото отчетно-изборно
събрание на КСБ, е за механизмите на въздействие от
страна на Камарата спрямо
некоректни фирми.
От своя страна председателят на ОП на КСБ –
Пловдив, Пламен Иванов постави за обсъждане

темата за предстоящите
отчетно-изборни събрания
по места
и на КСБ. Той представи възможните профили на
бъдещите ОП председатели, както и на членовете на
Областните съвети. „Какво
показват вариантите - можем да изберем известни
наши колеги, които имат
много ангажименти и не могат да отделят време. Тези
хора институционализират
съответната структура,
допринасят с тежест и
имат доверието на членовете. Следващият момент
е, че могат да бъдат хора,

които кумулират компетенция и изграждат един много
работещ ОблС. Това са модели, които ще доведат до
резултат. Виждали сме и
едното, и другото. Но може
да имаме председател, който не е толкова подкрепян
като вариант, и ОблС, който
не е заинтересован, защото в него са хора, за които
не е престиж да са там и
не смятат, че трябва да въвеждат правила в действие.
Тогава започваме бавно и постепенно да губим интерес
от колегите и членовете.
Казваме, че 50% от председателите на ОП трябва да
бъдат сменени, но това не
означава, че непременно ще
бъдат сменени. Въпросът е,
че ако няма силни структури
от хора, които са авторите-

получи механизъм на баланс.
Ако това не стане, тогава
хората ще казват: така или
иначе Вие там нещо правите,
но ние нямаме интерес“, каза
още Пламен Иванов. Той постави въпроса за връзката
между вписаните в ЦПРС и
членовете на КСБ и беше категоричен, че организацията
трябва да работи в посока
хората да виждат смисъла
от членството.
Председателят на ОП на
КСБ – Кърджали, Емил Младенов акцентира в своето изказване върху моментното
състояние на КСБ и припомни
създаването на първия устав
на организацията на строителите в началото на 90-те
години на миналия век. Той постави въпроса за участието
на председателите на ОП на

ти по регионите и в градовете си - тогава КСБ започва
да линее по места, а и като
цяло“, подчерта Иванов.

КСБ в УС на организацията.
Друга тема, която засегна, беше за разпределянето
на бюджета на Камарата
и дейността на местните
структури. Според него е
редно част от средствата,
събрани от Регистъра, да
остават в областните организации и те да развиват
дейността си с тях. Инж.
Христо Димитров, председател на ОП на КСБ - Варна,
внесе разяснения върху начина на събиране на вноските
по чл. 20 и разходването на
тези суми. „Единствената
цел е да бъде справедливо,
но и да бъде достатъчно за
водене на нормална организационна политика на централно ниво и по места“, подчерта още той. Инж. Николай
Николов обясни логиката на
формиране на бюджетите
по места. „За първи път направихме бюджети, които са
наши, и се надяваме да бъдат
изпълнени. За първи път можем да кажем какво искаме и

„Кои са тези хора, които
да привлечем, с какво да ги
изкушим не е с участие в Разширен УС, не е с тези скромни
бюджети, които ще управляват. Тогава трябва да
се привлекат за каузата. Но
това означава, че търсим
някого, който е узрял, че вече
няма да е толкова успешен
бизнесмен. Когато заемеш
една такава позиция, трябва
да поставиш интересите на
другите над твоите. Това
е по места. А националната камара обобщава резултатите от дейността на
ОП-тата и създава национални програми. Тя формира
национални политики, които
спуска към съответните
ОП-та. Това трябва да се направи и с УС, за да може да се

какво можем да постигнем с
този бюджет. И да може все
пак всички ОП-та да си организират дейността”, подчерта той. Пламен Иванов
постави въпроса за намирането на механизъм, по който
официално да се привличат
средства, които да бъдат
целеви за някакво събитие
или конкретна дейност. Инж.
Любомир Качамаков сподели
практиката, която се прилага в ОП на КСБ - София.
„Когато ние правим семинари, заплащаме допълнителен
членски внос. Включваме
такова перо при одобрението на финансовата рамка”,
обясни той, но подчерта, че
подкрепя разписването на
ясни правила за привличането и разходването на допълнителни средства. Инж.
Мирослав Мазнев обяви, че
администрацията подготвя
Правилник за счетоводната
политика. „През тази година
УС прие правила за формиране и разходване на бюджетите. Те са добре разписани, но
излизат различни казуси и
ние ще се опитаме да дадем
разрешение на всеки един от
тях”, посочи още той.
Председателят на ОП на
КСБ – Смолян, Владимир Кехайов също повдигна въпроса
за участието на председателите на местните структури в УС.
По думите на Пламен
Иванов

трябва да се премине към
квотност при формирането на УС на КСБ.
„Според мен работеща
практика ще е от 28 души
в УС 50% или колкото се
реши да бъдат председатели на ОП. Всичките те
да се включват в списък,
да се гласува и който събере най-много гласове,
той да влезе в УС. Ако КСБ
се състои от областни
представителства, нормално е според мен председателите на ОП да
имат блокираща квота
50+1. Другите са представители на организации, на
фирми, на едър бизнес.
Така ще се получи балансирана структура. Тогава
и решенията, които ще се
вземат, ще са балансирани“, обясни Иванов позовавайки се на дългогодишния
си опит в ръководните
органи на Камарата. Той
подчерта, че

спецификата на дейността на КСБ е специфика на
дейността по места.

„Ако това не го разберем
и обезпечим при взимането на решения, тогава ние
имаме една структура с изместена центробежна сила,
която рано или късно ще се
разруши”, допълни още той.
Според Любомир Келчев
трябва да се постави на обсъждане въпросът за заинтересоваността от дейността на КСБ. „ Ако не си дадем
сметка какво се случва по
места, то това означава,
че не виждаме елементарни
проблеми. Колегите най-често ми задават въпроса аз
какво правя в тази Камара. Те
започват да ми обясняват, че
Камарата се занимава основно с проблемите на големите
фирми, а нищо не се прави за
несправедливостите в строителния бранш”, сподели той.
„Браншът се състои както
от големи, така и от малки
фирми, организирани в Областни представителства,
и малките не се чувстват
достатъчно представени“,
каза още инж. Келчев. Изпълнителният директор инж.
Мазнев припомни постигнатото от КСБ по отношение
на промените в ЗУТ, свързани
с това, че строителни дейности над 100 кв. м могат да
се изпълняват само от вписани в ЦПРС компании, което е в интерес на малките
фирми. „Второ, постигнахме
промяна подизпълнителите
да се включват в целия процес на строителството, а не
само в тръжната процедура.
Търсим начин да се формират
правдиви цени. Това са неща,
които започнахме в рамките
на тази година. Не може да се
казва, че Камарата нищо не е
свършила“, заяви той.
Пламен Иванов коментира, че никой не оспорва
постигнатото и че има
промяна в посоката и по
отношение на законодателството. „Усещането в
хората обаче е, че липсва
колегиалност, приемственост и мъдрост при вземане
на решенията“, подчерта
той. „Ако съпоставим изразходваните средства и резултатите, трудно можем
да докажем ефективност“,
заяви Иванов. Той посочи, че
основата на строителния
бранш са специалистите,
и, че според него КСБ е абдикирала от политиката за
квалификация на младите
кадри. „Трябва да обърнем
внимание на тази политика.
Ще стигнем дотам да аутсорсваме дейности, поради
липса на хора. Най-големият
ни проблем не е законодателството, много по-съществени са проблемите с кадрите
и некоректните практики
и това са предизвикателствата, с които трябва да
се справя следващият УС“,
завърши своето изказване
председателят на ОП на
КСБ - Пловдив.
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ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

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

?

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

Анкетата е качена и на уебсайта на медията
www.vestnikstroitel.bg
и на Фейсбук страницата
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/
и може да бъде попълнена онлайн
Очакваме отговорите Ви до 31 юли 2019 г. Вашето мнение е ценно за нас!
В интернет платформите на в. „Строител” може да следите и най-важните новини от страната и всички водещи
международни теми. В сайта на изданието ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини, както и преглед на печата.
www.vestnikstroitel.bg има и функция за излъчване на видео „На живо“ в реално време. Чрез интернет изданието си
в. „Строител“ много често пръв от всички български медии съобщава новини от света и у нас. Публикациите от уебсайта
се качват и на Фейсбук страницата на медията, където събитията от деня също се излъчват на живо.
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ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

Проблемът с кадрите все повече се очертава като
доминиращ за строителния бранш. КСБ търси различни
начини за неговото решаване, както и подкрепа от институциите. Темата бе и сред основните дискутирани
на срещата на ръководството на организацията с вицепремиера Марияна Николова проведена в началото на седмицата. Камарата настоява за облекчаване на режима за
внос на работна сила от трети страни. Екип на в. „Строител“ се срещна и разговаря по темата с адвокат Свилена
Димитрова от „ДП Консулт“, консултант с над 12 г. опит
в процедурите за получаване на разрешение за работа
у нас от граждани на трети страни извън Европейския

съюз. Поводът – на 19 юли в България пристигна една от
първите групи работници от Индия. „От десетилетия
движението на работната сила е от изток на запад и
въпреки че в България няма много традиции по наемане на
хора от чужбина, все повече компании осъзнават, че това
е единствената им възможност да си набавят персонал
във време, в което броят на нашите сънародници, които
приемат предложения за трудова заетост в Западна Европа, се увеличава“, коментира адв. Димитрова. Тя обясни, че е направена крачка напред с последните промени в
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
като е допуснато общият брой на гражданите на трети

петък, 26 юли 2019
държави, работещи за местния работодател, да бъде до
35% от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение български граждани, граждани на
други държави - членки на Европейския съюз, и на държави
– страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство – за малки и средни предприятия“.
„Процедурите обаче си остават същите, както и досега, и
това води до срокове, които не отговарят на очакванията
на работодателите, които обичайно имат нужда от хора
„за веднага“, каза още Димитрова. Според нея трябва да
се търсят възможности за облекчаването им, а инициативата на Камарата е важна за бизнеса.

Адвокат Свилена Димитрова:

ǭȌȕȈȖȚȕȈȑȌȖȉȘȐȚȍȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȏȈ
ȖșȐȋțȘȧȊȈȕȍȚȖȕȈȖȗȐȚȍȕȗȍȘșȖȕȈȓȍǰȕȌȐȧ
Първата група от тази държава идва на работа в строителна компания
Ренета Николова
Г-жо Димитрова, от
кои държави има хора, които проявяват интерес да
работят в България?
Пазарът на труда е интересна и постоянно променяща се съвкупност от
особености. Когато преди
кризата в периода 2006 –
2007 г. внасяхме чужда работна ръка, имаше интерес
от Тайланд и Китай. Сега
тези пазари са скъпи за
нас, защото стандартът
на живот там се е повишил
до нива, на които нашите
работодатели в повечето
случаи не могат да отговорят, и цените за наемането
на хора от там са твърде
високи за тях. Към днешна
дата ние като консултанти
считаме, че една от найдобрите възможности за
осигуряването на опитен
персонал е Индия. Предимството на този пазар не е
само в големия брой хора, от
които може да се прави подбор, но и в десетките години
традиции, които те имат за
работа в чужбина.
На практика по-голямата част от сградите в Дубай и Обединените арабски
емирства са построени и се
обслужват от индийци. Има
и други държави, които гледат към нас, като например
бившите съветски републики. Изключвам Украйна, защото украинците отдавна
се целят много по на запад
от нас и ако дойдат в България, то е само за трамплин и
съответно напускат, без да
спазват срока на договора
си, което е голям проблем за
работодателите. Аз лично
имам резерви към кадрите
от бившите републики, защото въпреки че някои от
хората говорят руски език,
което може да е предимство, те нямат традиции
в това да се трудят в чужбина, което си има своите
специфики.
Индийците са дисциплинирани. Това, което аз
считам за едно от най-важните им предимства – те
идват, за да работят! Другият голям плюс на хората от
тази държава е, че говорят
английски език и адаптацията към комуникацията с
екипите на нашите клиенти
е безпроблемна.
А каква е мотивацията
им да дойдат у нас, при положение че заплатите са

най-ниски в ЕС?
Това е така, обикновено
възнагражденията, които се
предлагат у нас, са по-ниски
дори от тези в съседните
ни Сърбия и Румъния. Но все
пак България е в Европейския
съюз и това автоматично я
прави интересна от гледна
точка на ниво на жизнена
среда. При първите интервюта, на които присъствах
миналата година в Индия,
работодателите питаха
кандидатите знаят ли къде
се намира България и къде
отиват. Индийците обаче
бяха проверили и всички отговаряха – София. За много
от тях, които са млади и без
деца, работата у нас е начин
да трупат житейски стаж в
европейска среда и, разбира
се, да изпращат финансова
подкрепа на семействата
си, което е стандарт при
намирането на препитание
в чужбина. И, разбира се,
разчитаме на това, че тази
държава има огромен човешки потенциал и нашите
партньори, които извършват
подбора на персонал там, ще
успеят да намерят подходящите хора спрямо очакванията на всеки български
работодател.
Първата група индийци,
за които Вие сте подготвяли документи, вече пристигна. Те идват на работа
в строителна компания. В
какви други сектори има
интерес да се наемат кадри от Азия?
На практика във всички
сектори без ограничение
– всички специалности в
строителството и индустрията, производствени

предприятия, хотелиерство и ресторантьорство,
както и общи работници в
различните сфери. Имаме
заявки от компании в месопреработката, дървообработването, текстилните
предприятия, естествено IT
сектора, където индийците
имат много добри кадри, и
т.н. Имахме дори запитване
за овчари, дотолкова е голям
гладът за кадри навсякъде.
Неслучайно работодателските организации, които
апелираха за либерализация
на пазара на труда, цитираха шестцифрени бройки на
необходим внос на хора от
чужбина.
На какво могат да разчитат работодателите,
наемайки хора от Индия?
Как се прави подборът и
изобщо - какво е важно да
знаят българските компании, които страдат от недостиг на работна ръка и
имат интерес?
Човешкият ресурс е незаменим за успеха на всеки
бизнес и най-ценният капитал, в който инвестира
всяка организация. Подборът на работници от чужбина
не се различава
много от наемането на местни
лица, само трябва да се планира
по-внимателно
и да имаш добри
консултанти. Нашите партньори,
които избират
хората в Индия,
са лицензирани и
имат много опит
– винаги първо се

изпращат СВ-та на кандидатите и клиентът прави
своята селекция.
Съветваме работодателите да определят свой
представител, който след
това да види и да избере на
място най-подходящите за
тях кадри, но по изключение,
и ако това не е възможно,
може да се провеждат и
онлайн интервюта, зависи
каква е свободната позиция.
А сложни ли са процедурите, през които трябва да
се премине след подбора, и
колко време отнемат?
Разбира се, за нас като
правни консултанти не са
сложни, но са доста и взаимно свързани, така че трябва
да си наясно с възлагането
от самото начало. Ние поемаме цялата административно-правна дейност – докато хората пристигнат в
България, работодателят
няма ангажимент, освен да
ни съдейства своевременно
с информация. Сътрудничим
си през цялото време с клиентите, за да се чувстват
спокойни във всяка фаза на

процеса.
Работодателите трябва
да знаят, че и при най-голямата експедитивност минимумът на срока за пристигане на хора от която и да е
държава извън ЕС е 4 месеца.
Но ако има и форсмажор, при
толкова много звена, през
които се минава, и документи, които се вадят, по-скоро
дори 5 месеца. Затова съветваме компаниите, които
ще имат нужда от хора за
новия сезон – пролетта на
2020 г., да започнат разговорите и определят какво
ще правят веднага след края
на лятото. Разбира се, има
организации, при които сезонността не е от значение
или които имат ясен план за
кадрите си, един разговор с
консултант в тази сфера ще
им помогне по всяко време да
се ориентират кога да стартират подбора.
Каква е ролята на държавата и помагат ли институциите?
Консултантите работим ръка за ръка с администрацията – на първо място
Агенция по заетостта, раз-

бира се, Дирекция „Миграция“
на МВР и т.н. Процесът на
засилващ се интерес към
вноса на кадри за бизнеса е
новост и за институциите.
Някои от държавните органи, през които трябва да
премине процедурата, нямат
капацитет да обработват
увеличаващия се брой досиета, но това е нормално.
Важното е, че все повече ръководители на ресорните звена разбират,
че от експедитивността
на тези процедури зависят
българските работодатели.
Компаниите са тези, които
формират брутния вътрешен продукт, и се радвам, че
представителите на държавния апарат го разбират
и правят всичко възможно
да са от помощ. Това, което може да се промени, но
зависи само от държавата,
са законодателните срокове,
които биха могли да бъдат
оптимизирани, но аз вярвам,
че и това ще се случи. Важното е всички участници в
процеса да си сътрудничат
добронамерено в името на
развитието на икономиката
на България.

НАШИЯТ КОНСУЛТАНТ
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ǲȈȒȊȐǷǭǸǰǶǬǰȕȈȗȖȒȘȐȚȐȍȐȔȈȚȘȈȏȓȐȟȕȐȚȍ
ȉȖȕȌȖȊȍȐȒȈȒșȍȖȗȘȍȌȍȓȧǾǭǵǨǺǨȕȈǩǶǵǬǨ"
Снимка Румен Добрев

Тихомир Станев

ционния сервиз
Някой път стойността на гаранцията може
да не е толкова голяма,
но да е с много дълъг
срок на следгаранционен
сервиз и това да доведе
до висока цена. Защото
дългият срок означава
застрахователят да се
ангажира 7, 10 или повече години.
Тези три компонента – вид на гаранцията,
стойност на договора и
времетраене, са основата на определянето на
цената на гаранцията.
Цената е компонентът,
който живо ни интересува, преди да бъде одобрена ценовата оферта.
Има и някои други компоненти, които също влияят на цената, и всеки
застраховател ги взима
под внимание. Такива са:

1. Какви са сроковете
на всеки от бондовете?
На семинар в Правец,
организиран от Областното представителство
на Камарата на строителите в София, след
моята лекция ми зададоха въпрос за сроковете:
„Г-н Станев, може ли с
бонд гаранция да се гарантира за 12-годишен
период?“
В настоящия материал ще представя сроковете по бонд гаранциите
и ще обърна внимание на
периодите на покритие
на различните бондове.
Ще се спра и на ценообразуването на бонд гаранциите, защото двата
елемента срок и цена са
тясно свързани и всеки
един си има своите тънкости и специфики.
От предишните статии в рубриката „Нашият консултант“ стана
ясно, че основно има 4
вида бонд гаранции:
1. За участие в търг;
2. За добро изпълнение;
3. За авансовото плащане;
4. За следгаранционен
сервиз.
Какви са типичните
периоди за съответните гаранции?
Бондът за участие в
търг е с най-малък период – от 6 до 12 месеца.
За авансовото плащане е в диапазона от
12 до 24 месеца. Тук сме
имали някои изключения.
В зависимост от документацията и изискван и я т а н а кон к р ет н и я
възложител обичайният
срок може да бъде надхвърлен. По този повод
имахме казус, в който
полицата трябваше да
бъде за 782 дена. Такава
практиката има съответната община, така
го е правила по стария
закон, така практикува
и по новия ЗОП.
Периодът за гаранцията за добро изпълнение
е в рамките на 60 месеца, което са пет години.
В повечето случаи това
е един напълно достатъчен период, за да се
изпълнят планираните
СМР.
Нормалният срок на
покритие при бонда за
гаранционен сервиз също
е 60 месеца или пет години. Тук, както при гаранцията за аванс, също
сме имали изключения.
Например при проекти с
изисквания за доста подълги срокове. Издавали
сме полици за 7, за 10 и
за 12 г.
Периодите от 6 до 60
месеца са нормалните
и обичайни срокове, за
които се сключват га-

ранциите в ежедневната
ни практика към днешна
дата.
Как се определят
сроковете?
Сроковете най-вече
се определят от условията по документацията,
която идва от възложителя. Всеки възложител
си има своя практика във
възлагането на обществените поръчки. По стария закон процедурите
бяха 4 вида, за разлика
от него в новия ЗОП процедурите са 14. В първите 1 - 2 години след приемането на новия закон
преходът беше доста
бавен, докато възложителите се настроят на
променените условия по
възлагане, включително
и използване на нови я
метод за гарантиране –
бонд гаранцията.
С времето възложителите натрупаха опит
с новите процедури и
с е г а с и и мат с вои те
изисквания за сроковете, които залагат в поръчките. Още при кандидатстването става
ясно какви ще са условията на сроковете за
гарантиране, за да може
изпълнителят да се подготви на фаза подписване на договора.
Също така изискването на дадени срокове
може да идва от някой
нормативен или поднормативен акт. Тези актове указват колко трябва
да е срокът на изпълнението и/или срокът на
следгаранционния сервиз.
Темата за сроковете
е важна, защото преминавайки към следващата
точка за ценообразуването, те са един от компонентите.

2. Как се определя

цената на бонда?
Това е най-често задаваният въпрос: „Колко ще струва?“
Важно! Преди да получим ценова оферта, дружеството трябва да има
положителна оценка на
риска и одобрен лимит.
В сформирането на
це н ат а, н а ко я то з а страхователят е съгласен да носи риска към
възложителя, има множество фактори. Може би
около десет-дванайсет
са компонентите, които
участват в ценообразуването при котирането. Най-голяма тежест
имат три основни фактора, които са задължителни за всяка цена
– ви д н а г аран ци я т а,
стойност на договора и
времетраенето.
¾ Вид на гаранцията
Всяка една гаранция
следва фазите на строителство и съответно
за застрахователя това
е риск, който трябва да
калкулира. За него има
риск, когато се взимат
авансовите пари от изпълнителя и още нищо
не е направено, както
и рискът е различен по
време на самото изпълнение на проекта.
¾ Стойност на самия договор за изпълнение
Принципът е, че помалки договори по-лесно
се гарантират, докато
п ри по - голем и т е и м а
таван на риска за всеки един застраховател.
Респективно и по-малките договори са с пониски премии за разлика
от големите и много големите, стига застрахователят да може да ги
покрие.
¾ Времетраене на
договора за изпълнение
на С М Р и сле дг аран -

1. Сложност на СМР,
които ще се изпълняват
по проекта от изпълнителя.
2. Предходен опит на
дружеството
Разглежда се какъв
е предходният опит на
дружеството в такива
дейности. Тоест, ако то
има много малък опит
или е изпълнило малко
такива проекти, това
е по-рисково за застрахователя. Да кажем, че
фирмата е от две години и има два-три проекта, тогава оферираната
премия може да има разлика, сравнено с друго
такова дружество, което е от 15 - 20 години на
пазара, с голям опит и с
десетки такива подобни
проекти и обекти.
За застра хователя
д ру же с т в ат а с оп и т
са наясно с предмета
си на дейност, защото
докато са изпълнявали
множество проекти, са
натрупали сериозна експертиза през годините.

При такова дружество
рискът ще е по-малък в
сравнение с компани я,
която няма такъв опит,
и респективно това
може да влияе и на цената на бонда за един
и същи проект. По тази
причина тези две фирми
могат да получат две
различни цени за еднакви проекти заради различния им опит.
3. Финансово състояние
Финансовото състояние на дружеството към
момента на оценката
също има голямо значение. Финансовото състояние е първото нещо,
което се гледа още в
началото при оценка на
компанията за общ лимит и за положителна
оценка за ползване на
бонд гаранции. Защо?
Защото застрахователят при издаването на
бонда влиза в риск, като
гарантира пред възложителя, че изпълнителят
щ е с въ р ш и раб от ат а
си качествено и в срок.
Застрахователят е съгласен да застане зад
изпълнителя със своите
активи в полза на възложителя, но има условие
изпълнителят да е финансово стабилен, за да
може да си възстанови
ресурса при евентуална
щета.
4. Начин на обезпечение
За ценообразуването е важен и начинът на
обезпечаване на гаранцията. Защото различните застра хователи
имат и различни условия
за обезпечаване. Някои
изискват записна заповед (ЗЗ), други изискват
запис на заповед или споразумения за регресни
права (СРП). Трети застрахователи не искат
нищо. Да, има и такива

застрахователи, които
не изискват ЗЗ и СРП.
Всичко това е въпрос на
политика на всяко едно
застрахователно дружество как си гарантира
риска и каква ще е процедурата му на възстановяване на средства
при евентуална претенция от възложителя.
В с и ч к и с по м е н а т и
компоненти участват
в ценообразуването на
офертите, които получаваме.
Важно: Всяка оценка
за даден проект е строго индивидуална за всяко отделно дружество.
Тя е строго индивидуална както за отделен
проект, така и за всяко
едно дружество поотделно. Затова, когато
получа запитване, с екипа ми има ме стройна
процедура, която следваме за всяка една оферта.
Винаги искаме да видим
къде се доближават ценовите оферти или къде
има големи отклонения и
разлики и кое ги поражда. Обръщаме внимание
и при какви условия са
офертите спрямо обезпеченията.

3. Заключение
Всички фактори, които вли яят на цената
– ви д н а г аран ци я т а,
стойност на договора,
с р о ков ет е, слож н о с т
на СМР, опит на дружеството, финансово състояние, начин на обезпечение и др., няма как
да бъдат абсолютно еднакви за всички в даден
момент.
Застра хователят
си прави своя одит, има
своята оценка на риска
и на база на нея има свой
подход, строго индивидуален и специфичен по
разписани правила и процедури, по които прави
ценовата оферта.

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев.
Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.
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ǬȖȒȘȈȧȕȈȋȔȈȋȐșȚȘȈȓȈȚȈ
ǹȖȜȐȧ±ǩȍȓȋȘȈȌȡȍȍȋȖȚȖȊȈ
Строителството на 32-километровата отсечка от българска страна ще възлезе на над 282 млн. лв.
Снимки авторът

Страницата
подготви
Мирослав Еленков
„До края на 2021 г. българският участък от магистралния път Сливница – Драгоман – сръбска
граница ще бъде успешно
приключен.“ Това заяви министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията
Росен Желязков по време
на визитата си в Сърбия.
Той заедно с вицепремиера и министър на строителството, транспорта и
инфраструктурата Зорана Михайлович провериха
дейностите по изграждащата се магистрала в
Сърбия по направлението
от Ниш до границата с
България. След срещата

двамата дадоха брифинг
за медиите. В него взе
участие и извънредният
и пълномощен посланик
на Република България в
Република Сърбия Радко
Влайков.
„Много скоро ще се
похвалим с напълно изграден Коридор 10 - от Черно
море до Великобритания,
без светофари и без затруднения. Ще остане
само въпросът с преминаването на границите, но
се надявам, че в най-скоро време със стремежа
на Република Сърбия да
стане пълноправен член
на ЕС и нашия стремеж
да влезем в Шенгенското
пространство ще нама-

лeят административните пречки, ще се подобри
свързаността, което ще
доведе до по-доброто развитие и благоденствие на
нашите народи”, отбеляза
министър Росен Желязков. По думите му между
двете държави няма нерешени въпроси както по
отношение на транспортните операции, така и при
реализирането на инфраструктурните проекти.

Строителството на
близо 32-километровата
отсечка на магистралата
от българска страна ще
възлезе на над 282 млн. лв.
Тя е разделена на два

етапа: сръбска граница – Драгоман и участък
Драгоман – пътен възел
„Храбърско“. Обединението „Страбаг БПА“ ДЗЗД,
в което влизат „Щрабаг“
ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о.“,
Полша, и „Битумина ГмбХ
- България“, ще изпълни
отсечката от сръбската
граница до Драгоман, която е на етап проектиране.
Стойността на инвестицията е над 177 млн. лв.
с ДДС, част от които са
осигурени от Механизма
за свързана Европа. Трасето с дължина от 14,5 км
ще бъде с по две ленти
за движение в посока и по
една за аварийно спиране.
Проектът предвижда уши-

рение на съществуващия
път, а в отделни участъци
ще бъдат подобрени геометричните му елементи.
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД
ще изгради 17-те километра от Драгоман до п.в.
„Храбърско“ край Сливница. Финансирането е от
държавния бюджет и е
на стойност 119 млн. лв.
с ДДС. Тук също се предвижда разширение на съществуващия път, като
в отделни участъци ще се
подобрят геометричните
му елементи с цел достигане на проектна скорост
от 110 км/ч.
„Информирахме нашите сръбски колеги и за

процеса на изграждане на
жп трасето от София до
сръбската граница, като
то е разделено на два
участъка – от Волуяк до
Драгоман и от Драгоман
до границата. Първият
участък ще бъде завършен
в рамките на този програмен период, а от Драгоман
до сръбската граница ще
бъде планиран за следващия програмен период от
2021 г. със средства по
оперативна програма, Механизма за свързана Европа или Кохезионния фонд за
регионално развитие. По
наши разчети от София
до сръбската граница със
сложното инфраструктурно съоръжение, което е от
Драгоман до границата,
трябва да сме готови до
2025 г. Надяваме се, че ще

Разговаряхме и за железопътните връзки, като
се надявам отсечката
в Сърбия да е готова до
2024 г.”, каза още Зорана
Михайлович. На въпрос на
в. „Строител“ относно
работата на българските строителни фирми,
които взеха участие в изграждането на сръбската
част от магистралата по
направлението от Ниш до
границата с България, която е почти готова,

се движим паралелно с колегите от Сърбия, за да
може влаковете от София
към Европа да пътуват с
необходимата проектна
скорост, която в нашия
участък ще бъде 160 км/ч”,
каза още министър Росен
Желязков.
Вицепремиерът и министър на строителството, транспорта и инфраструктурата на Сърбия
Зорана Михайлович заяви,
че с реализирането на
тези проекти ще бъдат
намалени задръстванията на границата. „Радваме се, че и България строи
магистрала и че пътуването за туристите ще
стане много по-лесно.

„Свързаността във
всяка една област, за
която двамата министри
говориха, е нещо, което
е част от Софийската
декларация, от усилията,
които България прави за
региона и за по-нататъшния път на страните от
Западните Балкани към
ЕС. Разговорът беше изцяло в дневни я ред на
отношенията между България и Сърбия и на тези
между Европейския съюз и
Сърбия. Аз съм безкрайно
удовлетворен от нивото
на диалозите и от изключително откровения дух
на доверие между двамата
министри”, изтъкна Радко
Влайков.

ǘǴǹǴǽǾȆǼǜǺǽǱǹǒǱǷȋǳǶǺǮǻǼǺǮǱǼǴǼǬǭǺǾǬǾǬǹǬ
ǾǼǬǹǽǻǺǼǾǹǴǾǱǽǾǼǿǶǾǿǼǴǮǍǿǼǯǬǽ
Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията Росен Желязков провери
напредъка на строително-монтажните дейности
на Конгресния и научноизследователски център
в Бургас. Проектът е на
стойност 13,6 млн. лв. и се
финансира със средства на
ДП „Пристанищна инфраструктура”. Очаква се той
да бъде завършен в края на

тази година.
Росен Желязков посети
пристанище Бургас, където
заедно с изп. директор на
държавния оператор Диян
Димов и директора на териториалната дирекция на
ИА „Морска администрация“
Александър Илиев инспектираха готовността и наличната техника на агенцията за извършване на
активни проверки по вода
на туристически кораби и

други плавателни съдове.
Морска администрация разполага с 5 катера, които работят в района на Бургас.
В Морска гара Бургас министър Желязков
се срещна с талантливи
български деца и разгледа
част от техните творби.
От миналата година там е
разположен филиалът на Националната художествена
академия и в момента се
провежда първата „Лятна

вицепремиерът на Сърбия
посочи, че е изключително
доволна от свършеното
от нашите компании и би
ги поканила отново да се
включат в бъдещи проекти.

академия за деца и ученици“.
В Магазия 1 министърът
се запозна и с дейността
на Туристическия информационен център.
По-късно Росен Желязков и кметът на Бургас
Димитър Николов направиха проверка на работния
процес в трафик кулата на
летището в града. След
това двамата разговаряха
с ръководството и служители на Летищния център
за обслужване на въздушното движение, където беше
демонстрирано в реално
време управлението на авиационния трафик в разгара
на летния сезон.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȉȓȐȏȖȔȓȕȓȊȊȠȍșȚ
ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȐȋȐȔȕȈȏȐȐȊǩțȘȋȈș
Страницата
подготви
Елица Илчева
С близо 9 млн. лв. от
Оп ерат ивна програ ма
„Региони в растеж 2014 –
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“)
в Бургас се обновяват
шест професионални гимназии (ПГ). Това съобщи
зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница
Николова, която заедно
със зам.-кметовете на общината Руска Бояджиева
и Йорданка Ананиева инспектира строителните
дейности в ПГ по туризъм
„Проф. д-р Асен Златаров“
и ПГ по транспорт в града.
Двете учебни заведения
не са ремонтирани основно от 45 - 50 години.
В ПГТ „Проф. д-р Асен
Златаров“, където се обучават 950 младежи, се инвестират над 1,5 млн. лв.
От тях 1 млн. лв. са безвъзмездно европейско фи-

нансиране, а останалите
средства са осигурени от
община Бургас и от гимназията. Зам.-министърът
разгледа осъвременената учебна кухня, която е
с модерни електроуреди и
с демонстрационна зала с
нов интериор.
Близо 2 млн. лв. са за
ПГ по транспорт. В нея се
обучават около 250 ученици, които ще имат достъп
до най-съвременните методи в автомобилостроенето.
Зам.-министър Николова даде висока оценка на
проектите на общината
и подчерта, че обектите, които се обновяват
по „ОПРР 2014 – 2020“, се
превръщат в съвременни
иновативни учебни заведения, в които децата ще
усвояват материала в модерна и приветлива среда.
По-рано в Бургас тя
участва в стратегическа
консултация с представители на общините от

Югоизточен район във
връзка с изпълнение на
политиката за регионално развитие и програмиране на новата европейска оперативна програма
за подкрепа на регионите
в периода 2021 - 2027 г.

На нея Деница Николова
увери присъстващите, че
Бургас ще запази финансирането си по линия на оперативната програма през
следващия период като
основен център в региона.
Освен това на местно

ǛǼǱǼȋǳǬȁǬǷǱǹǾǬǾǬǹǬǶǷȊȃǺǮǺǶǼȆǯǺǮǺ
ǶǼȆǽǾǺǮǴȅǱǮǖǬǼǷǺǮǺ
Завърши изграждането
на кръговото кръстовище на Подбалканския път
при входа на град Карлово.
На официалното откриване на обекта присъстваха
зам. министър-председателят по икономическата
и демографската политика
Марияна Николова, областният управител на Пловдив
Здравко Димитров, председателят на УС на Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) Георги Терзийски, кметът на Карлово д-р Емил Кабаиванов и др.
Инвестицията е за над
936 хил. лв., като средствата са осигурени от бюджета на АПИ. Новото кръгово
е в началото на Карлово в
посока Сопот. То заменя съществуващото преди това
триклонно кръстовище с обходния път на града. Целта
на извършената реконструкция е да се повиши безопасността на движение и да се

намалят предпоставките за
пътни инциденти.
Строително-монтажните работи са изпълнени от
„ПСТ Груп“ ЕАД, а надзорът
е осъществен от „План инвест Пловдив” ЕООД.
Съоръжението е с диаметър 47 м, съответно на
вътрешния кръг – 30 м, с по 2
броя ленти в платно, всяка с
ширина от 4,25 м. Направени
са необходимите триъгълни
острови и тротоарни площи, както и съответната
хоризонтална маркировка и
вертикална сигнализация.
Обновена е и подземната
техническа инфраструктура в рамките на обекта чрез
реализиране на нужните
връзки и пресичания за електропроводи ниско и средно
напрежение, водопроводна,
канализационна и далекосъобщителна мрежа. За гарантиране на добра видимост е
изградено ново функционално LED осветление.

„Известно е, че този
участък беше с много голяма концентрация на ПТП.
Пожелавам вече да няма такива. Необходимата свързаност между регионите,
която осигурява българското правителство, е важна
не само за привличане на
инвестиции, но най-вече за
превенция и предотвратяване на пътнотранспортни произшествия в интерес на живота и здравето
на хората“, каза Марияна
Николова, преди да пререже
лентата.

ǨȔȍȘȐȒȈȕșȒȈȜȖȕȌȈȞȐȧȜȐȕȈȕșȐȘȈȗȘȖȍȒȚȏȈ
ȒȖȕșȍȘȊȈȞȐȧȕȈÄǩțȏȓțȌȎȈ´
Па метникът „Бузлуджа” спечели международно
признание и ще получи безвъзмездно финансиране от
185 000 долара от американската фондация „Гети“.
Монументът се е наредил
сред 10-те сгради, избрани
от „Гети“ за 2019 г. по програмата Keeping it modern.
От 2014 г. до сега подобна
подкрепа са получили 64 проекта от цял свят, между които Операта в Сидни, сградата на общината в Бостън,
Университетът Баухаус в
Десау, Мелниковата къща в

Moсква, небостъргач на Франк Лойд
Райт и още много
други значими и емблематични архитектурни образци
от XX в. Миналата
година организацията Europa Nostra определи „Бузлуджа” като един
от 7-те най-застрашени
обекта на културното наследство в Европа.
Финансирането от американската фондация ще
се използва за изготвяне
на предпроектно проучва-

не и идеен проект за консервиране на монумента.
Състоянието на носещата
конструкция ще бъде обследвано и ще се изчисли
доколко тя може да бъде
запазена и как трябва да
бъде укрепена. Германски

„Изграждането на третото кръгово кръстовище
показва, че когато местната власт и правителството
работят заедно, проблемите се решават. Вярвам, че
АПИ ще ме подкрепи в следващата стъпка. На територията на община Карлово
има участък от главен път
I-6, този от с. Певците до
с. Васил Левски, който чака
реконструкция. Убеден съм,
че в скоро време ще можем
всички заедно на открием и
този обект“, каза кметът
д-р Емил Кабаиванов.

специалисти и местни експерти ще създадат и информационен модел на сградата
- онлайн платформа, която
ще включва лазерно сканиране, архивни материали и
други. В рамките на бизнес
план ще се проучи как паметникът ще може да се самоиздържа и да носи приходи.
Проектът ще завърши през
септември следващата
година с подробен доклад,
който ще бъде обществено
достъпен онлайн. Работата ще се извърши от мултидисциплинарен екип от
утвърдени български и чуждестранни специалисти, в
който ключова роля ще има
арх. Георги Стоилов.

ниво ще има възможност
да се посочват проектите, които ще доведат до
повишаване на стандарта
на живот на хората. Зам.министърът напомни, че
бюджетът на програмата
за развитие на регионите

също ще бъде по-висок от
настоящия. Тя обясни, че
ще се запази европейското финансиране за рехабилитация на пътната инфраструктура, като нов
момент в тази област
ще бъде възможността
за подкрепа на проекти
за транспортна свързаност към икономически
оператори с инвестиции
в конкретни територии и
населени места. Деница
Николова посочи още, че
се разширява кръгът на
потенциалните бенефициенти, като освен общини по програмата ще
могат да кандидатстват
и областни администрац и и, в с и ч к и п у б л и ч н и
институции, университети, научният сектор,
икономически оператори,
неправителствени организации, граждански общности. Те ще участват
и при структуриране на
проектите с най-голям
принос за региона.

ǶȚȒȘȐȝȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȐȘȈȕȐ
ȗȢȚȕȐȖȉȍȒȚȐȊǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ

Кметът на Благоевград д-р Атанас Камбитов
официално откри шест рехабилитирани и реконструирани улици в IV микрорайон. Те са реализирани
в рамките на проекта „Благоустрояване на градската среда“, чрез който са ремонтирани и площад
„Георги Измирлиев“, ул. „Марица“, изградени са и велоалеи, свързващи основни улици и булеварди в Благоевград. Той се изпълнява по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020“. Стойността му е
12 921 190,60 лв.
Шестте улици, по които е работено в рамките на проекта, са „Ветрен“, „Роден край“, „Черно
море“, „Съединение“, „Независимост“ и „Руен“. Те са
били на земна основа и са реконструирани, като
са изградени и подпорни стени, които осигуряват
безопасността на преминаващите автомобили и
пешеходци. Изпълнени са и нови тротоари, и LED
осветление, обособени са и общо 38 паркоместа.
Засадена е и нова растителност в квартала и са
поставени нови пейки, кошчета и кашпи.

ǹȈȕȐȘȈȚȉȓȖȒȈȊȢȊǪȐȌȐȕ
„Санирането във Видин продължава на още 17
блока“, съобщи кметът Огнян Ценков. Общината е
получили средства по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“, с които да бъдат обновени още 13 жилищни сгради. Отделно местната
администрация е осигурила и пари по Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за още 4 блока. „Строителните фирми са избрани. Чакаме да изтече срокът
за обжалване и да започнем работата“, обясни той.
Кметът посочи още, че досега във Видин са санирани няколко жилищни сгради в различни квартали
на града, които са с напълно променен облик.
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СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ”

±¢¤§£¢¯Áx³±¢ÆÇÓÔÊÏÂØÊáÔÂ
Георги Сотиров

Павел баня е една от най-посещаваните СПА дестинации у нас през горещите летни дни. Градът е известен със
своите лековити минерални води, които
извират от 7 естествени сондажни източника със средна температура от 51

до 63 градуса. В средата на юли в балнео- и СПА хотелите няма места, пълни
са и къщите за гости. Разположен е в сърцето на Долината на розите и тракийските царе, която изобилства от важни
открития от античността. Недалеч се
намира гробницата на тракийския владетел Севт III в могилата Голяма Косматка,

както и могилата Оструша. Наблизо е и
Казанлък, където е прочутата тракийска
гробница, включена в Списъка на световното културно и природно наследство на
ЮНЕСКО.
На територията на общината се отглеждат над 5000 дка българска маслодайна роза. Освен това близо 2000 дка са

засети с други етерично-маслени култури
– лавандула, мента, анасон. Действащите розоварни са девет. Две от тях представят античните методи на розоварене
и са отворени за посещение на туристи.
А язовир „Копринка” е едва на 2 км от общинския център и предлага възможности
за отдих, почивка и риболов.

Кметът Станимир Радевски:

ǬȖȒȘȈȧȕȈȋȖȉȡȐȕȈȚȈȡȍȐȔȈȕȈ
ȏȈȊȢȘȠȍȕȈȗȖȌȏȍȔȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
данието непрекъснато се среща
с кметовете и може би най-добре знаете колко от тях са със
100% нови водопроводни мрежи
и съоръжения. Имаме хубава питейна вода в достатъчни количества, която е или от дълбоките сондажни кладенци на ВиК
оператора, или идва гравитачно
от планината.
До края на 2019 г. община
Павел баня ще има на 100% завършена подземна инфраструктура – и на водопровода, и на
канализацията, а над ВиК мрежата улиците ще са асфалтирани. Хората, а и администрациите по места, най-накрая
трябда да разберат, че първо
се гради под земята – канализацията, водопроводът, другите
комуникации, и след това се пра-

Г-н Радевски, в края на
2018 г. подписахте договор с
ДФ „Земеделие“ за 5 535 618 лв.
без ДДС за реконструкцията на
водопроводната мрежа в някои
от големите села на общината. Докъде стигна работата?
Основната ми дейност като
кмет на Павел баня вече 16 години е европейските проекти,
които печелим, да бъдат насочени равномерно към всичките
ни населени места. Това е важно
за хората, защото така те не
се чувстват като „пришити“ към
общинския център. Те плащат
данъците и съответно искат
да получават нещо насреща от
местната власт, респективно
от държавата. Например когато изпълнявахме проект за
енергоспестяващото осветление за близо 13 000 000 лв., той
включи всичките 12 села и града
ни. За смяната на водопроводите в с. Горно Съхране и с. Долно
Съхране, за където основно е договорът с ДФ „Земеделие“, мога
да кажа, че с ВиК оператора в
Стара Загора и с неговия управител инж. Румен Райков работим
съвместно, и то много добре.
В конкретния случай общината
прави изкопа и обратния насип,
а тръби с различни диаметри,
части и прочие, както и високоспециализираните дейности се
осигуряват от „ВиК“ ЕООД Стара Загора. Питейната вода при
нас преминава през етернитови
тръби, които са много стари
и пробити, положени са някъде
през 50-те години на миналия

Станимир Радевски е роден през1952 г. Завършил е Националната
спортна академия и Висшия институт за подготовка на офицери
(сега Академия на МВР). Работил е като треньор в ДФС „Розова долина”
– Казанлък, и на националния отбор на България по колоездене. Бил
е офицер в МВР, зам.-началник на областния отдел на Изпълнителна
агенция „Автомобилна администрация“ - Стара Загора.
През 2003 г. е избран за кмет на община Павел баня. Това е четвъртият
му мандат.

Сградата на Общинската администрация

век. Разбира се, тогава технологиите са били такива, бързало
се е да се решат генералните
проблеми на водоснабдяването
на България...
Като кмет на тази прекрасна община водопроводните
системи винаги са били моя първостепенна грижа. От нашата
32-километрова подземна водопроводна мрежа, остават да бъдат сменени 1200 м. До есента,
до края на четвъртия ми мандат,
това ще бъде факт и ще сме на
100% с полипропиленови тръби. Във всеки брой на вестник
„Строител“ представяте една
българска община, екипът на из-

вестира средства в проучване
на БАН с професорите Щерев и
Гълъбов за находището на минерална вода „Павел баня“. Тогава
специалистите направиха изводи за перспективите й. Сега за
нашия балнеоцентър тя се добива помпажно от три кладенеца.
За останалите 19 каптажа специалистите са на мнение, че ако
те влязат в експлоатация, ще
се наруши хидравличната зависимост на находището. Друг е
проблемът, че трябва да се рехабилитира сондаж №3, който е с
най-голям потенциал, но за това
трябва да се погрижи
изключителният монополист на термалните
води - държавата.

Какви други благоустройствени дейности са реализирани в общината и имате ли
проблеми с образователната
инфраструктура?
Хубав въпрос, защото бих искал от страниците на уважавания от институциите вестник
„Строител“ да изкажа голямата

Видимо общинският център се променя
към по-хубаво, а същото може да се каже за
някои от селата като
Габарево и Турия, където доста се строи…
Общо 11 от нашите къщи за гости са
изпълнени с европейски
пари по Програмата за
развитие на селските
райони. Не очаквам резултатите от проверките на тези обекти да
покажат нарушения. Ние
сме атрактивен край, и
то не само с минералната вода, и е нормално
хотелският и ресторан- Паметникът на княз Павел
тьорски бизнес да се
си благодарност на министъразвива добре.
Строителният бум в общи- ра на образованието и науката
ната се дължи и на добрата Красимир Вълчев. Този човек има
работа на администрацията. изключително позитивно отноНие подпомагаме, съветваме и шение към проблемите на обраправим всичко възможно инициа- зованието в държавата. Чрез
тивните хора да успеят. Всичко Националния доверителен екотова се вижда не само в града, фонд (НДЕФ) успяхме да възстано и в селата. Например с. Га- новим на европейско равнище
барево е прочуто със стоте си образователната инфраструк-

вят основите и така до покрива. А не обратното...
Павел баня е прочута със
своята минерална вода.
Имаме проблеми с количеството на минералната вода в
резултат на изключителното
разрастване на балнео- и СПА
хотелите. Опасявам се, че минералната вода в един момент
няма да стигне за всички. И точно тук е ролята на държавата за
нейната собственост. В Закона
за водите е записано, че термалните води са изключителна
държавна собственост.
Преди години общината ин-

чешми, но ако го посетите, ще
видите санираното и обновено
училище, модерното читалище,
атрактивната с часовниковата
си кула сграда на кметството,
детски и фитнес площадки...

Общината се грижи и за най-малките
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Снимки авторът

тура в селата Скобелево, Горно Съхране,
Гъбарево, детската
я сл а в о б щ и н с к и я
център, както и СУ
„Хр. Ботев“, Професионалната гимназия
по хотелиерство и
ресторантьорство.
Изпълнихме саниране, основни ремонти
на покриви, смяна на
дограми, инсталации
и прочие, всичко това Ново строителство
със съдействието
на министър Вълчев, на НДЕФ, зависим кандидат и държавата
и особено на изп. директор на винаги ми е помагала.
фонда Камелия Георгиева.
Да преминем към един приОсвен това във всички училища изградихме спортни площад- ятно ухаещ поне два месеца в
ки, за да създадем условия деца- годината въпрос. Как се разта да излязат от домовете и да виват розите, розоберът и рооставят за час-два лаптопите зоварните, които са важни за
и мобилните телефони. Съоръ- икономиката на региона, но са
женията отговарят на 100% на и туристическа атракция?
Определено това е атракевропейските изисквания. Аз самият активно съм се занимавал тивна и развиваща се индустрия.
със спорт, бил съм и треньор на В с. Скобелево е изграден етнационални отбори и прекрасно нографски музей „Дамасцена“. В
разбирам и одобрявам необходи- него са представени експонати,
мостта от целенасочените фи- свързани с бита и историята на
зически натоварвания. Спортът района. Там могат да се видят
е не само разгряване на муску- както традиционното производлите или трупане на мускулна ството на етерични масла, така
маса във фитнеса. Спортът е и и съвременните технологии за
извличане. Експозицията показва
култура.
По отношение на благоус- и различни методи за съхранение
тройствените дейности не на розово масло.
В ботаническата градина на
мога да пропусна напълно променената визия на централната музея има над 100 вида рози, ха-

Туристическата инфраструктура се развива

част на града, където имаме
огромен парк. Прекрасно стана
и сега в Павел баня предлагаме
изключителни условия за отдих
на майките с малчуганите, на
възрастните, на посетителите
и почиващите в нашите балнеокомплекси.
В момента строим и кръгово
кръстовище, необходимо за автомобилното движение, за около
300 000 лв.
Може да продължим със състоянието на транспортната
инфраструктура.
Със средства от държавата
четвъртокласната пътна мрежа в общината изглежда повече
от прилично. Очакваме постановление на Министерския съвет
– Агенция „Пътна инфраструктура“ да реновира трасето от
пътя София – Карлово – Бургас
до Павел баня. Тук е мястото да
кажа добри думи за работата на
общините с правителствата.
При всичките си четири мандата аз съм се явявал като не-

рактерни за Казанлъшкия регион. Близо до чифлика има градина,
засята със сорта дамасцена, от
която се произвежда прочутото
розовото масло.
Как се живее в селата около
популярния с балнеологията си
общински център?

Кметството в с. Габарево

Много добре. Някои от малките ни населени места са
знакови, като Габарево, Търничани, Турия – с родната къщамузей на Чудомир. Научно е установено, че територията на
с. Габарево е била населявана
още от времето на неолита и
енеолита. От находки – шила,
идоли, сечива и други предмети, изкопани от голямата
могила в центъра на селото,
археолози установиха, че тук
някога са живели хора още от
първобитно-общинния строй.
Друг интересен факт е, че в
съседство със с. Долно Съхране се е намирала древната
столица и представителен
град на Одриското царство
от 320 г. пр.Хр. – Севтополис,
основан от тракийски я цар
Севт III, което сега е под водите на язовир „Копринка“.

Както стана
ясно, всичките ни
села имат изградена водопроводна
и канализационна мрежа. Хората
забравиха какво е
това септична яма
и какво става с нея
при проливните дъждове. Навсякъде в
тях има функциониращи детски градини и училища. За 16
години кметуване
съм бил принуден от обстоятелствата да закрия само едно училище, защото в него останаха 6
малчугана, и детската градина в
Турия, където водеха едва 4 палавници. А по нормативи децата
трябва да са до 21...
Какъв е административният капацитет на Вашите служители?
За професионализма на специалистите в общината найдобре говори броят на спечелените проекти, а и цялостното
развитие на града и съставните
села, които в последните десетина години коренно промениха
визията си. Впрочем, към тази
тема трябва да отнесем и двата санирани блока по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради. Единият е в

общинския център, а другият в
с. Горно Съхране.
От миналата година в градската градина прави впечатление изисканата скулптура на
великия руски княз Павел Александрович, на когото е кръстен и общинският център.
Монументът е изграден със
съдействието на общината по
гражданска инициатива и с решение на Общинския съвет във
връзка със 140-годишнината на
Павел баня. Проектът за паметника е дарение от двама архитекти. Скулпторът Тамер Халил от
Хасково, който е завършил във
Великотърновския университет,
сподели, че фигурата е от бронз
и е с височина 235 см и тежи 400
килограма.
Накрая ще припомня, че в
дневника на първия свещеник на
новоизграденото селище Павел
през 1878 г. отец Сава Иванов е
записано, че селището е „именувано на Св. Апостол Павел и на
най-малкия син на освободителя
Негово величество Всерусийския
император Александър II, велик
княз Павел“. Такава е историята.
Великият княз Павел Александрович е освободител на наште земи
по време на Руско-турската война и изящната скулптура е само
едно признание на населението
ни към един от наследниците на
император Александър II.

Читалището в с. Габарево
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Предстои провеждането на търгове за избор на изпълнители

Росица Георгиева
През активния строителен сезон Столичната община (СО) ще инвестира над 5,3
млн. лв. в ремонти на обекти
от образователната и спортната инфраструктура на територията си. Средствата са
от Специализирания общински
приватизационен фонд (СОПФ)
който одобри разпределението на натрупаните пари на последното си заседание, като
плащанията бяха гласувани и
от Столичния общински съвет (СОС). Предвижда се със
сумата, генерирана от приватизация на общинска собственост, да бъдат обновени
училища и детски градини, както и спортни площадки в различни райони на града. Част
от средствата са за изработването на инвестиционни
проекти за 6 типови спортни
съоръжения, които да са разположени в дворовете на учебни
заведения. Предстои провеждането на обществени поръчки за избор на изпълнители на
обектите, по които ще се работи.

Инвестицията в образователната инфраструктура
е над 4,1 млн. лв.
С 2 087 500 лв. от парите
от СОПФ ще се осъществи
Програмата за ремонти в общинските училища и детски
градини за 2019 г. В този план
са включени 20 учебни заведения, разположени в различни
административни райони на
СО. Най-много от тях се намират във „Връбница“. Там ще се
работи в 4 обекта, за които
са заделени общо 183 150 лв.
Единият от тях е 61 ОУ „Св.
св. Кирил и Методий”, където
се предвижда да бъде извършено цялостно обновяване на
ВиК мрежата. Дейностите са
на стойност 60 хил. лв. В 175
ОУ „Васил Левски” в с. Мрамор
ще бъде подменена електрическата инсталаци я, като

До началото на учебната година ще завърши разширението на I Английска гимназия, което се изпълнява с пари от СОПФ

за целта са предвидени 60
хил. лв. Третият проект във
„Връбница“ е 74 СУ „Гоце Делчев”, където ще бъдат вложени 32 250 лв. в обновяване на
покрива над топлата връзка
между двете части на сградата. С 30 900 лв. предстои
да се реновират терасите и
стъпалата на двете здания на
176 ДГ „Зорница”.
В район „Панчарево” ще
бъдат извършвани СМР в две
училища. В 83 ОУ „Елин Пелин”
предстоят укрепителни и възстановителни дейности, както и внедряване на мерки за
повишаване на енергийната
ефективност в библиотеката,
столовата и работилницата.
Стойността на всички строителни работи е 83 хил. лв. За
другия обект в „Панчарево” са
осигурени 195 хил. лв., които

ще се изразходват за конструктивно укрепване на две
секции от сградата на 71 СУ
„Елин Пелин” в с. Казичене.
В 150 ОУ „Цар Симеон I” и
в 96 ДГ „Росна китка” в район
„Искър” ще бъдат сменени абонатните станции, като в първото учебно заведение в тази
дейност ще бъдат инвестирани 80 хил. лв., а във второто – 30 хил. лв. Обектите във
„Възраждане“ също са два. Конструктивно-възстановителни
дейности за 21 500 лв. ще бъдат осъществени по оградите
на 76 ОУ „Уилям Сароян”, както
и в 120 ДГ „Детство под липите” – за 27 500 лв. В район
„Сердика” ще бъдат вложени
602 750 лв. в ремонтите на
две заведения. С 254 360 лв. от
тях ще се направят конструктивно-възстановителни рабо-

До есента се очаква да завърши разширението на 12 ДГ „Лилия” в „Мусагеница”, което се
реализира със средства от приватизация

ти по голямата сграда на 60
ОУ „Св. св. Кирил и Методий”.
След приключването им с други 220 040 лв. в училището ще
бъдат внедрени мерки за повишаване на енергийната ефективност. Отделно с 60 хил. лв.
ще се осъществят строителни дейности в малката сграда
на образователната институция. Вторият обект в „Сердика” е ДГ 199 „Сарагоса”, за
която са предвидени 60 350 лв.
за обновяването на сутерена.
В 12 СУ „Цар Иван Асен II”
в район „Средец” е планирано конструктивно укрепване на физкултурния салон на
стойност 67 хил. лв. Други
132 250 лв. ще бъдат вложени
в подмяна на ел. инсталацията
на учебното заведение, като
няма да се поставят нови осветителни тела. С 60 000 лв.

в 92 ДГ „Мечта”, филиа л в
кв. „Левски В” в „Подуяне“, ще
бъде извършен ремонт на басейна – на вентилационната
инсталация, стените, таваните и настилките. В 121 СУ
„Георги Измирлиев” в „Триадица” предстои обновяване на
покривите на южното крило
и на корпус „Начален етап” на
сградата. Инвестицията за
изпълнение на тези дейности
ще възлезе на 140 хил. лв.
З а 13 5 СУ „ Я н А мо с Ко менски” в „Красна поляна” са
заделени 58 850 лв., с които
ще бъде извършено конструктивно укрепване на главното
стълбище, ремонт на рампата за осигуряване на достъп
за деца с увреждания и ще се
ревизира и възстанови дворната канализация и настилките.
90 хил. лв. ще бъдат дадени за

СО продължава инвестициите в спортна база чрез изграждане на нови игрища
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Снимки в. „Строител“

реализиране на дейности по
вертикалната планировка и
изграждане на мълниезащитата на 63 ОУ „Христо Ботев” в
район „Надежда”. В „Младост”
в 10 СУ „Теодор Траянов” ще
бъде обновен покривът за сумата от 46 850 лв. За блок „А”
от сградата на 39 ДГ „Пролет” в „Овча купел” предстои
конструктивно укрепване, за
което са заделени 148 400 лв.
В 78 СУ „Христо Смирненски”
в „Банкя” ще бъде ремонтиран
покривът на корпус „В”. Стойността на СМР е 47 100 лв. С
други 74 400 лв. ще се подновят настилките около зданията на СУ „Христо Смирненски”.
Малко над 2 млн. лв. е стойността на дейностите
по учебните заведения,
които не са включени в
Програмата за ремонти в общинските училища и детски градини
за 2019 г.

са напълно компрометирани.
Предписано е полагане на нова
топлоизолация на зданието и
подмяна на дървената дограма
на един от корпусите на учебното заведение.
За обновяване и основен
ремонт на електрическата
инсталация и повишаване на
енергийната ефективност на
129 ОУ „Антим I” и 164 ГПИЕ
„Мигел де Сервантес”, които
се помещават в една сграда в район „Оборище”, СОПФ
отпусна 950 хил. лв. Електрическата система и мълниезащитата не са подменяни от
1953 г., когато е построено
учебното заведение. Правени
са само частични ремонти, но

СОС одобри с тези
средства да бъдат
финансирани още 7
образователни обекта.

В 149 СУ в „Обеля” предстои приключване на строежа на нов спортен салон

Едно от училищата, където предстои
д а з апо ч н ат С М Р, е
117 СУ „Св. св. Кирил
и Методий” в Бухово,
р ай он „ К р ем и ков ци ” .
Сградата е триетажн а , и з г р а д е н а п р е з 950 хил. лв. от продажба на общински имоти
19 5 4 г . , с П - о б ра з н а се влагат в сградата на 129 ОУ „Антим Първи”
форма и е съставена и 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”
от 1 основна секция и
две части към нея. Разгърна- мрежата не може да обслужтата застроена площ е 4645 ва мощностите и се отчита
кв. м. Извършено е техниче- завишаване на авариите. За
ско и енергийно обследване и тези две системи са необхое издаден паспорт. Ремонтът дими 440 691,62 лв. Отделно
ще включва демонтажни дей- от това през 2016 г. е изготности, обновяване на покрива, вено обследване на енергийнадъждопреносната система и та ефективност на обекта,
окачените тавани, смяна на като е предписано да се внедървената дограма. С това дрят мерки за повишаването
ще се изпълни първата фаза й. През 2017 г. е подготвен
от реновирането на зданието, проект за полагане на топлокато за целта се отпускат изолация по фасадите и под320 хил. лв. На следващ етап покривното пространство на
ще се постави топлоизолация стойност 468 048,42 лв., койна външните стени, подовете то сега може да бъде изпъл-

2 СУ „Емилиян Станев” е едно от учебните заведения, в двора на които ще
бъде построена многофункционална спортна зала

и неотопляемите помещения
на сградата.
Други 296 128 лв. се отпускат за 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, район „Изгрев”.
С градата е построена през
1961 г. и в нея учат 1400 деца
от 1-ви до 12-и клас. През последните години в резултат
от атмосферните влияния големи части от мазилката са
започнали да се рушат, като
около 350 кв. м от фасадата

нен със средствата от СОПФ.
Фондът е осигурил за същия
обект в „Оборище“ 41 хил. лв.
за строителен, авторски и инвеститорски контрол.
120 хил. лв. се насочват към
36 СУ „Максим Горки” в „Красно
село”, с които ще се изгради
достъпна среда за деца със затруднения, които се обучават
там. С 30 хил. лв. се очаква да
се направи нова ограда на двора на 121 СУ „Георги Измирли-

ев” в район „Триадица”. Съоръжението е изпълнено преди
40 години и на места вече е
разрушено, а входно-изходните
портали са в лошо състояние.
В две учебни заведения се
предвиждат ремонти на санитарни възли. Това са 23 СУ
„Фредерик Жолио Кюри” в „Слатина”, където ще бъдат вложени 69 хил. лв., и 25 ОУ „Д-р
Петър Берон” в „Красно село”,
за което са заделени 83,577 лв.
В детска градина 82 „Джани
Родари” в район „Връбница”
ще бъдат изградени кухненски
асансьори. През 2016 г. отново
със средства от приватизация на СО учебното заведение
е ремонтирано и от предвидената тогава сума не са изразходвани 17 196 лв. Сега се
отпускат още 14 398 лв., за да
се изпълнят съоръженията.

Над 1,2 млн. лв. се отделят
за спортни площадки.

Общо пет спортни площадки ще бъдат обновени на територията на район „Илинден”
с 468 833,40 лв. Три от съоръженията са разположени в жк
„Света Троица”, като едната
площадка е с размер 1000 кв. м
и е разположена зад бл. 150.
Стойността на дейностите,
които ще бъдат извършени, е
126 597 лв. За спортното игрище, което се намира при бл.
298 А в квартала, са отделени 82 424,76 лв., а в третото
при бл. 326, което е с големина

650 кв. м, ще бъдат инвестирани 90 257,61 лв. За ремонт
на съоръжение с големина 750
кв. м в жк „Гевгелийски” при бл.
7 са предвидени 99 822,51 лв. С
близо 70 хил. лв. ще се обнови
площадка с размер 480 кв. м в
жк „Илинден” - зад бл.131 Б и
бл. 131 В.
За изграждане на многофункционално спортно съоръжение в с. Негован и ремонт
на площадка в с. Подгумер са
отпуснати общо 212 000 лв. В
първото населено място многофункционалната площадка,
която ще е с размери 20 м на
40 м, ще възлезе на 116 хил. лв.
Във второто село игрището е
с големина 20 м на 35 м, където се предвижда демонтаж на
старите съоръжения и огради,
възстановяване на конструкцията, доставка и полагане
на настилка, както и на огради и осветление. Планираните
средства са 96 хил. лв.
На територията на столичния район „Овча купел” ще
бъде реконструирана съществуваща спортна площадка.
Осигуреното финансиране е в
размер на 100 хил. лв. С тази
сума е планирано да бъде извършена цялостна подготовка
на терена чрез премахване на
съществуващите съоръжения
и появила се растителност,

ремонтиране на асфалтова
настилка, доставка и полагане на изкуствена трева, нова
ограда и съоръжения за спорт,
осветление и пейки.
Във „Връбница” ще бъде
обособено и оборудвано спортно игрище със 100 хил. лв. Кметът на район „Люлин“ Милко
Младенов е планирал да бъдат изградени две футболни
игрища и стрийт фитнес на
открито, да се обновят две
спортни площадки и да се изградят 8 съоръжения за деца.
Необходимата сума за всички
дейности е 1 млн. лв., като
СОПФ ще осигури половината
от тях.
За изработването на инвестиционни проекти за 6 спортни зали в дворовете на училища са заделени 200 хил. лв.
от приватизация. Избрани са
обекти, в които се обучават
голям брой ученици. Това са 2
СУ „Емилиян Станев” в район
„Витоша”, 51 СУ „Елисавета
Багряна” в „Красно село”, 55 СУ
„Петко Каравелов” в „Студентски”, 56 СУ „Проф. Константин
Иречек” и 79 СУ „Индира Ганди”
- „Люлин”, и 144 СУ „Народни
будители” в „Младост”. В бъдещите съоръжения ще се провеждат часовете по физическо
възпитание, както и културни
и др. мероприятия.

Обновената сграда на Софийската математическа гимназия
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Проектът се изпълнява по „ОПРР 2014 –
2020“ и е на стойност 2,3 млн. лв.
Страницата
подготви
Елица Илчева
Със символична първа
копка в Професионалната
гимназия (ПГ) по строителство, архитектура и
геодезия „Пеньо Пенев“ в
Русе започна обновяването и модернизацията на
три държавни учебни заведения в града. Другите две
са Професионална гимназия
по механотехника „Юрий Гагарин“ и ПГ по икономика и
управление „Елиас Канети“.
Изпълнението на дейностите е по договор на стойност 2 334 426 лв., сключен

по проект „Обновяване и
модернизация на регионалната образователна
инфраструктура чрез подобряване на материалнотехническата база на 17
държавни професионални
гимназии в системата на
МОН в областите Велико
Търново, Габрово, Ловеч,
Русе и Търговище“, по който Министерството на
образованието и науката
е бенефициент. Той се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР
2014 – 2020“).
На тържеството при-

ǲȔȍȚȢȚȕȈǷȓȍȊȍȕȗȖȌȗȐșȈ
ȌȖȋȖȊȖȘȏȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȖȕȍȕȌȢȓȋ

състваха зам. областният
управител на Русе Валентин Колев, директорите
на трите училища и представители на фирмите изпълнители.
„Реализирането на проекта е поредното доказателство за поставянето
на образованието като
един от основните приоритети в държавната политика“, подчерта Колев.
В ПГСАГ „Пеньо Пенев“
се предвижда цялостно обновяване на корпуси А, Б и
Д, включително осъществяване на мерки за енергийна ефективност, подмяна
на отоплителната, елек-

тро- и ВиК инсталация,
основен ремонт на покривите и цялостен вътрешен
на сградите – саниране на
стаи и коридори, поставяне
на нови врати, настилки и
осветителни тела, изграждане на пожароизвес-

ǸȈȏȋȘȈȌȖȚȟȍȚȍȘȍȈȓȐȏȈȞȐȧȚȈ
ȕȈțȓȐȟȕȐȚȍȘȍȔȖȕȚȐ
Общо 1 654 901 лева са вложени в ремонт на улици
във всичките 21 населените места на община Разград,
съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Средствата са отпуснати целево от Министерския съвет. След проведена обществена поръчка за
изпълнител на дейностите е избрано ДЗЗД „Пътстрой
Разград 2018“.
Строителните работи, които вече са успешно приключили, са включили почистване, фрезоване на улиците и асфалтиране на общо 110 855 кв. м. Във всичките
населени места е положен над 11 331 тона асфалт.

оборудване и обзавеждане
на модерна мултифункционална зала с капацитет от
400 души.
Подобни са дейностите, заложени и за цялостните ремонти и в другите
две гимназии.

СОФИЯ

ǬȈȌȖȝȈșȚȈȘȚȕȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍ
ȌȍȑȕȖșȚȐȕȈǭǫÄǹȊȍȚȈǹȖȜȐȧ´
Анна Радева

Община Плевен подписа с Регионалния фонд за градско развитие договор за инвестиционен кредит от
4 850 804 лв. за реконструкция и обновяване на централната градска част и автогарата на Плевен. Заемните
средства са част от финансовия инструмент „Фонд за
градско развитие за Северна България“, съфинансиран
от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.
Проектът включва цялостно обновяване на автогарата и на над 12 хил. кв. м от пешеходната зона в центъра на града. При първия обект е включен основен ремонт
на зоната за движение и престой на автобусите, изграждане на нова навесна конструкция, монтиране на пейки,
кошчета и видео наблюдение. Сградата ще бъде санирана и осигурена с достъпна среда. Включена е и подмяна
на водопровода. В салона за обслужване на пътниците
ще има отопление, климатизация, достъп до безжичен
интернет и модерно информационно табло. Предвиждат
се още помещение за приемане и съхраняване на багаж и
стая за майки с деца.
При ремонта на пл. „Свобода” и пешеходната ул. „Васил Левски” растителните площи ще се увеличат с около
1000 кв. м, като на тях ще бъдат засадени храсти, цветя
и нови 64 дървета, за които ще бъде изградена поливна
система от подземен водоизточник. Проектът включва
още нови осветителни тела, декоративни настилки и
елементи на градския дизайн, съобразени с изискванията
за достъпна среда.

тителна система. Ще се
промени напълно и физкултурният салон. Предвидени
са още дейности за създаване на условия за хора с
увреждания, преасфалтиране на спортна площадка, подмяна на оградата и

Дадоха старт на дейностите по модернизация на 33 ЕГ „Света София“. Общата стойност на
строителните работи на обекта е
720 000 лв., които са осигурени по
проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища
и детски градини на територията
на Столична община“, финансиран
от ОП „Региони в растеж 2014 –
2020“. На първата копка присъства
кметът на столичния район „Илинден“ Иван Божилов.
Изпълнител е „Интерхолд“ ЕООД,
а надзорът е поверен на „СофинСнимка авторът

Росица Георгиева
За втора поредна година стартира проектът на Столичната община
(СО) за отдаване на електрически велосипеди под наем, с които жителите

вест“ ЕООД. В продължение на 120
дни на обекта ще бъде извършен цялостен ремонт, включващ изграждането на външен асансьор, реконструкция на покрива, саниране на
фасадата, подмяна на водопроводната и електрическата инсталация,
монтиране на модерна пожароизвестителна уредба и сигнално-охранителна система и възстановяване на
дворната настилка.
„Строителите ми обещаха така
да планират работата си, че на 15
септември децата да се върнат в
класните стаи въпреки продължаващите довършителни дейности. В
нашия район вече успешно завърши-

ха ремонтите на няколко училища“,
каза Иван Божилов.

ǹǶȗȘȖȊȍȎȌȈȖȚȕȖȊȖȐȕȐȞȐȈȚȐȊȈȚȈȏȈ
ȍȓȍȒȚȘȖȊȍȓȖșȐȗȍȌȐȗȖȌȕȈȍȔ
на София да се качват на Витоша. Те
могат да се наемат от паркинга пред
Националния исторически музей, като
услугата ще бъде достъпна до края на
октомври. Инициативата е на Програма „Зелена София“ на СО и мрежата за
устойчиво развитие „Клийнтех България“ и се осъществява с подкрепата на
EIT Climate-KIC – най-голямото публично-частно партньорство в ЕС, подпомагащо развитието на зелени иновации.
Началото беше обявено в присъствието на кмета на СО Йорданка Фан-

дъкова, кмета на район „Витоша” инж.
Теодор Петков, директора на НИМ доц.
д-р Бони Петрунова и Марияна Ханъмова, изп. директор на „Клийнтех България“, и др.
Йорданка Фандъкова определи проекта като още една стъпка за по-чиста София. „Миналата година стартирахме с 10 електрически велосипеда за
разходка на Витоша. Сега пускаме още
5, които са разработени от българска
иновативна компания”, каза още кметът на СО.

ǲȊȈȘȚȈȓÄǲȘȍȔȐȒȖȊȞȐ´șȕȖȊȖȜțȚȉȖȓȕȖȐȋȘȐȡȍ
Мирослав Еленков
„За последните 10 години Столичната община е инвестирала над
25 млн. лв. в район „Кремиковци“. Това
каза кметът на София Йорданка
Фандъкова на откриване на спортно игрище в едноименния квартал.
На събитието присъства и кметът
на „Кремиковци“ Иво Панев
,,Изградени са четири нови
детски градини, а всички останали
учебни заведения на територията
на района са ремонтирани. В момента се строят още две фитнес
площадки в кв. „Ботунец“ и в с. До-

лни Богров“, каза Йорданка Фандъкова. Според нея вложените усилия
и средства за подобряване средата
на живот в „Кремиковци“ са го превърнали в един от атрактивните
в София.

Новото съоръжение в кв. „Кремиковци“ е на площ от 2000 кв. м,
разполага със затревено футболно
игрище и фитнес площадка. Кметът
Фандъкова съобщи, че стойността
на инвестицията е близо 200 000 лв.
от бюджета на Столичната община. Тя заяви, че игрището трябва да
се пази и да се поддържа, и добави,
че разчита на местния клуб за стопанисването му.
Йорданка Фандъкова посочи още,
че София като Европейска столица
на спорта трябва да осигурява възможности за физическа активност
на всички.

ЕДНО ВРЕМЕ...
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ǰȏȓRȎȉDȊȢȊ%ȐHȕDȗRȒDȏȊD
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Стефка Георгиева е представена като творец на следвоенния модернизъм у нас
Елица Илчева
Дo 27 ceптeмвpи в зaлa
„Pингтypм“ във Виена може
да бъде видяна излoжбa,
пocвeтeнa нa apx. Cтeфкa
Гeopгиeвa. Eкcпoзициятa
пpeдcтaвя твopбите нa
арх. Георгиева като яpки
пpимepи зa yнивepcaлeн
apxитeктypeн eзик, изпoлзвaн пpeз втopaтa пoлoвинa нa XX в. Събитието
е достойно представено
от Изабела Марбое в найавторитетното австрийско архитектурно списание - Architectur Aktuelle. „За
много хора България е бяло
петно на архитектурната
карта. Страната от Югоизточна Европа, с източна
граница на Черно море има
приблизително същия брой
жители като Австрия и
изключителна регионална
фолклорна традиция, но и
забележителен класически
модернизъм“, пише Марбое.
Тя припомня, че през 2007 г.
България става член на Европейския съюз и скоро след
това изложба в „Pингтypм“,
курирана от Адолф Щилер,
отдава заслуженото на архитектурата ни. Експозицията е наречена „България
– архитектурни фрагменти“ и обхваща широк кръг
сгради - от средновековни
манастири до съвременни, докато сега фокусът
е върху една-единствена
личност – Стефка Георгиева (1923 - 2004).
Изабела Марбое определя българката като

изключителен архитект и
с много всеобхватна и разнообразна работа.
Тя посочва, че като
пpизнaниe зa нeйния
тaлaнт пpeз 1973 г. e нaзнaчeнa зa pъкoвoдитeл
нa гpyпa в „Глaвпpoeкт“, a
oт 1981 г. оглавява oтдeл
в „Coфпpoeкт“. „Пo тoвa
вpeмe тoвa ca двeтe нaйвaжни дъpжaвни cлyжби в
oблacттa нa гpaдcкoтo
пpoeктиpaнe“, съобщава
още Марбое. И допълва, че

на пресконференцията при
откриване на изложбата е
била Анета Булант-Каменова, която лично е познавала
Георгиева. „Не само е интересно какво е изпълнила тя,
но и как го е направила. Тя
работи цял живот сама и
сама решава всичко. Беше
много добра в строителството и имаше изключително силно влияние върху
младите си колеги. Нарекохме я „учителката“. Тя
също така прибягваше до
неконвенционални методи:
изпрати двама технически
чертожници на стаж за
дърводелец и каменоделец,
за да могат да инструктират занаятчиите на място
и да говорят с тях компетентно“, е споделила Ане-

„Използването на материали като камъни от
близка околност на съответната сградата, за да я
направи част от пейзажа,
е трик, който Георгиева
многократно е прилагала: например голяма част
от зидариите на „Воденицата“ (1970 - 1975) в кв.
„Драгалевци“ в София са от
необработени естествени
камъни. Този ресторант е
разположен на склоновете
на Витоша и каменните му
стени го вписват чудесно
в ландшафта. Само покривните ферми, изработени от
видим бетон, които се крият под керемидите в ъгъла, и бетонните греди над
прозорците разкриват, че
това не е народна архитек-

Ресторант „Воденицата“ в кв. „Драгалевци“ в София

Изключитeлният yceт
зa paбoтa c мaтepиaлитe
и дeтaйлитe Гeopгиeвa e
paзвилa пo вpeмe нa cлeдвaнeтo cи в Mюнxeн пpи
имeнития нeмcки apxит e к т X a н c Д ь o лг a c т .
Paбoтeйки в дъpжaвнитe
инcтитyции нa coциaлиcтичecкa Бългapи я, тя
ycпявa дa включи в тях
opигинaлeн пpoчит нa
дpъзкoтo apxитeктypнo
движeниe. Интересно е, че
по времето на социализма
в Бългapия бpyтaлизмът
ce нacъpчaвa oт пpaвитeлcтвoтo, нo зa paзликa
oт cтpaнитe в Зaпaднa
Eвpoпa y нac тoй e изпoлзвaн пpeди вcичкo в
пocтpoявaнeтo нa вaжни
oбщecтвeни cгpaди или жилищни зa нoмeнклaтypaтa.

Покритата тенис зала „София“

та Булант-Каменова.
Марбое подчертава
и факта, че творбите на
българката концептуално
се свързват с теченията
на брутализма и структурализма, но в същото време
имат

елементи, които са типични за архитектурната
традиция в страната.

Хотелският комплекс към резиденция „Бояна”

тура. Всъщност Стефка
Георгиева е категорично
правителствен архитект
(проектирала е хотелския
комплекс на резиденция „Бояна”, резиденции в Евксиноград, частни къщи за членове на Политбюро, жилищни
кооперации за нуждите на
Бюрото за обслужване на
дипломатическия корпус
(БОДК)“, четем в австрийското списание.

Покритата тенис зала
„София“
в Борисовата градина (1965 – 1968) е първият
бруталистичен опит на
Стефка Георгиева и всъщност прави изключение от
горното правило за елитарност. Проектирана е
за нуждите на Деветия
световен фестивал на
младежта и студентите,
който се провежда през
1968 г. в София, и може да
се използва и като универсална спортна зала. В нея
Стефка Георгиева залага
основните принципи, които
стават водещи при проектирането на всички нейни емблематични сгради:
модулът; конструкцията
като база за логично формообразуване и пестелива
декорация; тектоничните
заемки от т.нар. традиционна българска архитектура (обикновено възрожденска); видимият бетон
и откритите материали
като цяло. Осем триъгълни стоманобетонни рамки
действат като оформяща
пространството опорна
конструкция. Между този
могъщ, на пръв поглед грубоват строеж, изработен
от непокрит бетон и стък-

ло, и околната природа се е
получил един привлекателен
контраст. Особено очарование дава стената от
естествени камъни като
основа на входната фасада.
За този елемент Георгиева
прекопава цялата околност,
събира го и го пренася на
строителната площадка.
Следващият бруталистичен проект на арх. Георгиева е още по-самоуверен
и безпардонен в своя размах
и категоричност. Това са
трите жилищни блока, построени през 1973 г. за нуждите на БОДК на ул. „Жолио
Кюри“ в София. Те не само
доминират категорично
в пейзажа в столичния кв.
„Изток“ и до днес, но успяват да разбунят духовете
в архитектурните среди.
Сградите стигат до крайност с преекспонирането
на конструкцията (видими
стоманобетонни греди и
колони, които се пресичат
на кръст и всъщност интерпретират дървената
сглобка в традиционната
българска къща).
Материалите отново
са видим бетон и каменна
облицовка, а ефектът от
мултиплицирането им на
височина от 17 етажа в
три блока е неоспорим. Някои от съвременниците им
ги наричат „щайгите“ заради характерните „сглобки“.
Тази посока на архитектурен експеримент се запазва и при

хотелския комплекс към
резиденция „Бояна”
в София, т.нар. Дом 2,
проектиран между 1972 и
1974 г. Той е организиран
около квадратен модул
като съвременна интерпретация на интимния манастирски/възрожденски
двор, с изведена на фасадата конструкция.
Критиците не подценяват и личната вила на арх.
Георгиева в с. Бистрица
(Софийска област), проектирана и построена между 1970 и 1973 г. Тук видим

бетон няма, мащабът е
малък, а къщата е сред найдобрите примери за така
популярния през социализма съвременен прочит на
възрожденската жилищна
архитектура без театрална „битовост“ и с непринудено използване на най-логичните местни материали
- валчести речни камъни от
съседната Бистришка река
и дъсчена обшивка.
Освен обществените
сгради Георгиева пpoeктиpa и мнoгo бългapcки пaвилиoни нa излoжeния в чyжбинa. B кpaя нa 70-тe гoдини
ce opиeнтиpa пpoфecиoнaлнo към Aфpикa. Зa cъжaлeниe paзpaбoтeнитe oт нeя
пpoeкти зa гoлeми cпopтни зaли, тъpгoвcки цeнтpoвe и xoтeли в Hигepия
ocтaвaт нeocъщecтвeни пopaди нecтaбилнaтa
пoлитичecкa oбcтaнoвкa в
cтpaнaтa.
Стефка Георгиева създава семейство с един от
най-добрите български конструктори, инж. Левчо Маноилов. Въпреки че името
му не присъства в колектива на нито един неин проект, отново е логично да
се предположи (а и спомени
на съвременниците й го потвърждават), че той е бил
ежедневен неин консултант
и вероятно двигателят зад
смелите конструктивни
решения, които определят
работите от най-силния й
период, 1960 – 1976 г.
И з л ож б а т а в з a л a
„Pингтypм“ показва сградите на Георгиева най-вече в
архивни кадри - могат да се
видят красиви исторически
черно-бели снимки на основните й творби и неподправеното им великолепие.
Сред тях са вила „Магнолия“, държавна резиденция
(1960), споменатата новаторска зала за тенис в София (1968), комплексът от
три жилищни високи здания
с апартаменти за нуждите
на чуждестранния дипломатически корпус в столицата (1973), хотелската
група „Фрегата“ в Слънчев
бряг (1972).
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на Република България“,
а през 1977 г. с Указ 1076
от 8 юли му е присвоено
званието „Герой на социалистическия труд“ на НРБ.

Сърдечно поздравяваме ген. Иван Желев със
стогодишния му юбилей и
му пожелаваме здраве, за
да се радва още години на
живота, дъщеря си, зет си
и двете внучки.
Честит празник, генерал Желев!

Ген. инж. Борис Анакиев
На 30 юли 2019 г. генерал Иван Желев навършва
100 години. За него юбилеят със сигурност е добър
повод за равносметка, а
за нас – да го поздравим.
Той е роден през 1919 г. в
старозагорското село Медово. Завършва гимназия в
Мадан. Още като ученик
става член на Работническия младежки съюз, където активно се занимава с
научна, културно-просветна и спортна дейност.
През 1941 г. преминава на
организационна работа в
младежката организация в
Пловдив. В 1947 постъпва
в Строителни войски. Там
Иван Желев работи по обучението и възпитанието
на младите строители с
пагони, а след това е командир на различни поделения в системата на
войските.
От 1959 г. до 1985 г. е
дългогодишен командир на
дивизията на Строителни
войски в Пловдив, изграждаща обекти в Пловдивска, Пазарджишка и Смолянска област. Под негово
ръководство заедно с командирите и инженернотехнически кадри

дивизията се утвърждава
като мощна военностроителна организация в
района.
Усъвършенства се военната структура, организацията и специализа-

цията на строителните
поделения. Развива се солидна материално-техническа и производствена
база, с възможности за
изпълнение на възложените обекти от различните отрасли на народното стопанство. Прави
се нова и се модернизира
съществуващата битова
база – казарми, щабове,
учебни, лечебни и почивни центрове. Успешното
завършване на строителните обекти се гарантира чрез нови технологии,
механизация, транспорт
и производствена база.
Структурата на военните
подразделения се променя,
като се преминава последователно по поделения и
обекти на самостоятелна
стопанска сметка.

Построяват се важни
пътни, жилищни, културнобитови и производствени
обекти
в енергийната и добивна промишленост, в
машиностроенето, отбраната и други отрасли,
като: Баташкия водносилов път; заводите в Карлово, Септември, Сопот;
Ми н н о -о б огат и телн и я
комбинат „Медет“; МОК
„Асарел“; летища Чешнегирово и „Граф Игнатиево”;
път Асеновград – Смолян; отсечката Устово
– Средногорци; мостове
над р. Марица в Пловдив и
Пазарджик; спортна база
„Белмекен“; телевизионна
кула на вр. Христо Ботев;

Склуптурна фигура на Кольо Фичето - творение на Вежди
Рашидов, когато е бил войник в поделението

трасето Кричим – Девин;
напоителна система Кричим – Чешнегирово; жилищни блокове в Карлово и
Пловдив; каскади „Въча“ и
„Сестримо“ и много други
обекти.
Много командири и инженерно-технически кадри се утвърждават като
опитни ръководители и
преминават на отговорни
длъжности в Главно управление на строителните
войски и щабовете на други дивизии.
През годините сериозно се благоустрояват районите на поделенията, а
базата на щаба на дивизията на Асеновградско
шосе се оформя като райско място със собствен
зоокът, спортни обекти
и пр. В поделенията служат като войници видни
музиканти, художници,
скулптори и спортисти.
Така с времето се оформя
картинна галерия с платна на Златю Бояджиев,
Цанко Лавренов и пр., а
по алеите се реализират
40 паметника на видни
български възрожденци,
писатели, учени. Сред
тях е и този на майстор
Кольо Фичето, чиито автор е служилият в района
скулптор Вежди Рашидов.
По инициатива на ген.
Иван Желев

паметникът на героя
Гюро Михайлов и неговите
храбри другари в Пловдив е
съхранен
в района на щаба на
дивизията, след като през
1968 г. е преместен от
центъра на града в покрайнините. Това подпомага процеса монументът
да бъде възстановен през
1992 г. в Цар Симеоновата
градина на Пловдив. Иван
Желев винаги е правел
всичко възможно българската памет и история
да бъдат съхранени и е
работил за патриотичното възпитание на младите строители с пагони, за
служителите в поделението и гостите, посещаващи района.
За цялостната дейност през годините по
обучението, възпитанието, подобряването на битовите условия и строителството ген. Иван
Желев е награждаван многократно с орден „Народ-

PS: Авторът ген. инж.
Борис Анакиев, служи в дивизията на Строителни
войски в Пловдив от март
1958 г. до май 1974 г.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО
ГЕНЕРАЛ ИВАН ЖЕЛЕВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
Уважаеми ген. Желев,
Приемете най-искрени поздравления от нас и от УС на Камарата на строителите в България по повод Вашия 100-годишен юбилей!
За нас е чест да Ви поздравим за богатия професионален път, който сте
изминал, и за всичко направено за бъдещите поколения. Като дългогодишен
командир на Строителни войски в Пловдив имате изключителния принос не
само за изграждането на редица важни обекти в областта, но и в обучението
на специалисти за сектор „Строителство“. Респект към Вашите постижения.
Вие сте пример за нас, съвременните строители на България, и ни вдъхновявате да си поставяме все по-високи професионални цели.
Желаем Ви здраве, лично щастие и късмет!
С уважение,
Инж. Илиян Терзиев,
Председател на УС на КСБ

Инж. Мирослав Мазнев,
Изп. директор на КСБ

30 юли 2019 г.
София

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

по случай 100-годишния юбилей на ген. Иван Желев –
дългогодишен командир на дивизията на Строителни войски – гр. Пловдив

Честит юбилей!
Уважаеми ген. Желев,
От името на Управителния съвет
на Националния клуб на строителите
ветерани и Клуба на ветераните воини
строители приемете нашите сърдечни
поздравления по случай рождения Ви ден
– 30 юли 2019 година!
С признателност Ви приветстваме
по случай 100-годишния юбилей и пожелаваме здраве и повече приятни моменти
на Вас и на семейството Ви!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
С уважение:
ген. инж. Борис Анакиев
Председател на Клуба на
ветераните воини строители
30 юли 2019 г.

инж. Тодор Топалски
Председател на Национален клуб на
строителите ветерани

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Изпълнение на СМР. Пълното наименование на
предмета на поръчката е посочено в раздел II.1.4
Възложител: Община Баните
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 914 916.28 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 05/08/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала
на Община Баните, стая №404, етаж 4

Дата: 06/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Ферад Емин и/или Магдалена
Златанова
Факс: +359 30252270
Адрес: ул. „Стефан Стамболов“ № 3
Адрес на възложителя: www.banite.egov.bg
Телефон: +359 30252220
E-mail: obbanite@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921492&mode=view

3Наименование: Строителни и монтажни работи на общински
сгради и строителни съоръжения, по обособени позиции
Възложител: Община Видин
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 737 942 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 55
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Видин, община
Видин, пл. „Бдинци“ № 2, етаж 6, Заседателна
зала

Дата: 01/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Цветан Асенов - Зам.Кмет УТРИ при Община Видин
Факс: +359 94601132
Адрес: пл. „Бдинци“ № 2
Адрес на възложителя: www.vidin.bg
Телефон: +359 94609414
E-mail: kmet@vidin.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921424&mode=view

3Наименование: Ремонт на водопроводната и канализационна инсталации в дом за стари хора „Надежда“ – гр. София
Възложител: Столична община
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 491 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15/08/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: гр. София, ул. „Париж“ №3, етаж №1, зала №109

Дата: 16/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Божидар Стефанов
Факс: +359 29377561
Адрес: ул. „Московска“ №33
Адрес на възложителя: www.sofia.bg
Телефон: +359 29377311
E-mail: b.stefanov@sofia.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921411&mode=view

3Наименование: Реконструкция на площадно пространство „Средна гора“ и прилежащите му зелени пространства, с. Вакарел, Община
Ихтиман
Възложител: Община Ихтииман
Oсн. предмет: 45212100
Прогнозна стойност: 316 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 60
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31/07/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: В административната сграда на Община Ихтиман, находяща се в гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител”
№ 123, заседателна зала, IV етаж

Дата: 01/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Цветелина Хаджийска
Факс: +359 72482550
Адрес: ул. „Цар Освободител“ № 123
Адрес на възложителя: www.ihtiman-obshtina.
com
Телефон: +359 879242357
E-mail: obshtina_ihtiman@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921404&mode=view

3Наименование: Подмяна на дограма в сгради, собственост на
Община Търговище, разположени на територията на гр. Търговище
Възложител: Община Търговище
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 200 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 15
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/08/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: Община Търговище,
гр. Търговище 7700, пл. „Свобода“, зала 28
Дата: 15/08/2019 Местно време: 14:00

За контакти: Сафка Василева – гл. специалист в отдел ТСУ
Факс: +359 60162212
Адрес: пл. „Свобода“
Адрес на възложителя: http://www.targovishte.
bg
Телефон: +359 60168679
E-mail: vasileva.s@targovishte.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=921076&mode=view

3Наименование: Канализация с. Драгичево, Община Перник
Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45332300
Прогнозна стойност: 1 681 605.83 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13/08/2019 ) Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Перник, пл. „Св.
Иван Рилски“ №1А, Община Перник

Дата: 14/08/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Елка Савова, инж. Людмила
Симеонова
Факс: +359 076603890
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 076684220/+359 076684275
E-mail: poop@pernik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=923700&mode=view
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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

3Наименование: Реконструкция на компрометирани участъци от
водопроводната мрежа в с. Свaленик, Община Иваново, област Русе –
етап 1
Възложител: Община Иваново
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 452 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12/08/2019 Местно време:
16:45
Отваряне на офертите: в сградата на Община Иваново, заседателна зала, ет. 3, Ад-

рес: с. Иваново, ул. „Олимпийска“ №75
Дата: 13/08/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Ивелина Лозанова
Факс: +359 81162870
Адрес: ул. „Олимпийска“ №75
Адрес на възложителя: www.ivanovo.bg
Телефон: +359 81162253
E-mail: obshtina@ivanovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=923758&mode=view

3Наименование: Реконструкция на улици в населени места на територията на Община Каолиново по 3 (три) обособени позиции
Възложител: Община Каолиново
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 045 354.06 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 15/08/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: административната сграда на Община Каолиново, гр. Каолиново, пл. „Украйна“ №4, Ритуална зала

Дата: 16/08/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Ивайло Иванов - главен юрисконсулт
Факс: +359 053612111
Адрес: пл. „Украйна“ №4
Адрес на възложителя: www.kaolinovo.bg.
Телефон: +359 053612210
E-mail: kaolinovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=923869&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажните работи
по проект „Реконструкция на улици в Община Борово”
Възложител: Община Боворо
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 085 998.70 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 210
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 12/08/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: сграда на Община
Борово, на Адрес: гр. Борово, ул. „Никола Вапцаров” №1а, заседателна зала

Дата: 13/08/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Валерия Борисова, заместниккмет на Община Борово
Факс: +359 081771774
Адрес: ул. „Никола Вапцаров“ №1А
Адрес на възложителя: www.borovo.bg
Телефон: +359 081402253
E-mail: borovo@borovo.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=923741&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи за
обекти: Център за грижа за лица с психични разстройства и Център
за грижа за лица с умствена изостаналост, по две обособени позиции
Възложител: Община Сливен
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 768 500.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270
Срок за получаване на оферти Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: стая №19 в сградата на Община Сливен, гр. Сливен, бул. „Цар
Освободител” №1

Дата: 14/08/2019 Местно време: 10:00 За
контакти: Нели Демирева
Факс: +359 44662350
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=923745&mode=view

3Наименование: Ремонт полета в ЗРУ 20 kV на п/ст Жеравица
Възложител: Електроенергиен системен
оператор ЕАД МЕР Монтана
Oсн. предмет: 45232220
Прогнозна стойност: 320 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 110
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 12/08/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: на адреса на възложителя: гр. Монтана, бул. „Александър Стамболийски” №45, ет. 2

Дата: 14/08/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Красимир Илиев - по процедурни въпроси, тел. 096 391236, Петър Спасов
- по технически въпроси, тел. 096 391213
Факс: +359 96300501
Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №45
Адрес на възложителя: www.eso.bg
Телефон: +359 96391210
E-mail: eso@mn.eso.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=923797&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Gabriel & Guillaume –
ȌȐȏȈȑȕȕȈȊșȐȟȒȐȊȘȍȔȍȕȈ

Елица Илчева
Основателите на Gabriel
& Guillaume – Нанси Габриел и
Гийом Ескофие, ежегодно подготвят изложба от колекционерски предмети, които
представят в аранжирани
интериорни пространства
в ливанска галерия в Бейрут. През 2019 г. те поставиха своята Of Curves and
Concepts с куратор Марион
Винал. Хармоничните интериори заемат няколко площадки, които са оформени
като стаи с повече от 40
уникални вещи за дома, кои-

Основателите на
Gabriel & Guillaume – Нанси
Габриел и Гийом Ескофие

Гата, Джино Сарфати. Не са
пренебрегнати и буржоазните образци на 70-те години
на миналия век - Габриела
Креспи и изисканият японски
вкус на Джордж Накашима.
Към наследството и
иконите на дизайна на ХХ в.
е прибавен и съвременен
ракурс – Нанси и Гийом са
събрали и прекрасни нетривиални творения на съвременниците Мауро Мори
(Италия), Мат Чамбърс (Великобритания), Ерик Астула
(Франция) и Бент Скитгард
(Дания).
„Под слънцето в Рио, където много европейски дизайнери са емигрирали след

Кръглата маса Guanabara, която остава знаково произведение на Хорхе Залзупин

„Рио”, легендарният люлеещ се стол на Оскар Нимайер

Шезлонгът на Жуакин Тенрейру, който твърди, че е заимствал
идеята за щедри овали от „Рио”

нерски предмети
на изложбата:

то поразяват с качеството
на изработката и постигнатите визии.
Основният акцент в последната изложба на Gabriel
& Guillaume е

бразилският модернизъм,
обобщаващ следвоенния
дизайн
и отличаващ се с най-

Предмети от серията керамика
Ceramiche dl lava на Еторе Сотас

скъпите материали. Той е
представен с творби на
Хосе Занини Калдас, класиците Оскар Нимайер, Хорхе
Залзупин и Серхио Родригес.
В експозицията присъства и
европейският дизайн. Франция и Италия са намерили
място с произведения от
Жан Ройер, Жан Перу, Виктор
Роман, Мария Перге, Мартин
Зекели, Джо Понти, Бруно

Шкафът на Джо Понти

Втората световна война,
се е развил специален вид
модернизъм, екзотичен при
избора на материали, по-заоблен и органичен“, казва кураторът Марион Винал.

Ето как тя обосновава
подбора и присъствието
на различните колекцио-

Всичко започва с „Рио”,
легендарния люлеещ се стол
на Оскар Нимайер, който
олицетворява подхода между функционализма, дизайнерското съвършенство и
проблемите на материалния
избор. Проектирана от Нимайер през 1978 г. заедно с
дъщеря му Ана-Мария, конструкцията на шезлонга,
направен от няколко дървени
извивки, е по-добра от всяка
друга, наподобяваща синусоида. Тя олицетворява любовта към бразилския пейзаж и
женското тяло едновременно – две неща, които авторът толкова често рисува.
Съвременникът на Нимайер - Жуакин Тенрейру, създава подобен шезлонг, като
замества с плат решетката от слама.
Друго отражение на
чувствеността, която характеризира бразилския

За Мария Пердж стоманата е толкова ценна, колкото най-скъпото дърво
Нейните лампиони Totem wall lights

дизайн, е кръглата маса
Guanabara, която остава
знаково произведение на Хорхе Залзупин.
В Сао Пауло през 50-те
години на миналия век Карло Аунер и Мартин Айслер
от Hauner & Eisler пресичат
строгата европейска култура на дизайн, наследена
от училището им в Австрия
и Италия, с по-интуитивен
чувствен подход към материалите и това е добре онагледено в Бейрут.
През 50-те години във
Франция друг един ентусиаст и любител на огъването и плавните линии – Жан
Ройер, с озарение и хумор се
възвръща към класическите
линии на декоративното и
приложното изкуство, без
да се смущава от странния
мащаб. Неговите творения
отварят вратата към почти сюрреалистична поезия,
нечувана в историята на
дизайна. Всяка мебел, която
развива, е знак за френската
традиция, като същевременно решително се обръща към
модерността.
50-те години на Ботуша
са десетилетие на творческо изобилие. Джо Понти
проектира кулата Pirelli в
центъра на Милано и разгръща своята концепция за
Casa All'italiana. Той излиза с
мебели, които се комбинират най-добре с архитектурата. Дървеният му шкаф от
1940 г., разпознаван по червената си рамка и наклонените линии, илюстрира желанието на Понти да превърне
една къща в произведение на
изкуството.

В Италия Бруно Гата от
Stilnovo и Джино Сарфати от
Arteluce също черпят вдъхновение от кръгове и криви
за проекти за осветителни
тела.
През 70-те години и
във Франция, и в Италия
се появява ново поколение
дизайнери - жени, които са
различни от своите учители, незаслужено останали в
сянката на майсторите на
50-те години. Мария Пердж
и Габриела Креспи са две
емблеми на това творческо
феминистко освобождение и
неслучайно намират своето
достойно място в ливанската галерия.
За Пердж стоманата
е толкова ценна, колкото
най-скъпото дърво. Нейните лампиони Totem wall lights
от неръждаема стомана и
бронз, произведени в началото на 70-те, илюстрират
чувството й за изтънченост, фина комбинация от
чисти и барокови линии.
Еторе Сотас - архитект, дизайнер и фотограф,
оставя сред многото си шедьоври и своята керамика.
Неговата серия Ceramiche
dl lava, направена от сурова
глина през 1957 г., демонстрира изучаването на цвета и създаването на уникален пластичен речник.
П о д о б н о н а С о т а с,
Garouste & Bonetti нарушават кодексите на формалистичния дизайн. Творбите им
са функционални, но заемат
референции от култури от
цял свят. Двойката дори заявява, че е „против дизайна“
и не позволява творбите им
да бъдат причислявани към
какъвто и да е стил.
Диванът на Заха Хадид,
произведен от Edra. През
1988 г., също отразява съвременното желание да се
стигне до крайност с дизайна. В тази комбинация
от ъгли и криви може да се
намери естетика между левитацията и силата, която
отразява ранната кариера
на иракския архитект. Заха
Хадид проектира цели среди,
а не просто предмети. Взаимодействието на динамични
ъгли и извити линии подчертава нейния уникален почерк.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ

петък, 26 юли 2019
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Гoлямo е кoлкoтo 100 фyтбoлни игpищa
Страницата
подготви
Елица Илчева
Строителството нa
втopoтo мeждyнapoднo
лeтищe в Пeкин – Dахing,
пpиключи в средата на юли
и ce oчaквa портът да заработи от 30 ceптeмвpи.
Сградата ce пpocтиpa нa
700 000 кв. м, a тoвa ce
paвнявa нa 100 фyтбoлни
игpищa. Мeгaпpoeктът е
зa 12,9 млрд. дoлapa и с него
се очаква да се oблeкчи
авиационният трафик в Kитaй. Cпopeд cпeциaлиcти
aзиaтcкaтa cтpaнa e нa
път дa изпpeвapи САЩ
кaтo нaй-гoлям aвиaциoнeн
пaзap дo 2022 г., тъй кaтo

бpoят нa пacaжepитe пpoдължaвa дa нapacтвa. Dахing щe нapeди Пeкин cpeд
гpaдoвeтe c някoлкo мeждyнapoдни лeтищa, кaтo
Hю Йopк, Лoндoн, Пapиж и
Toкиo.
Beчe ca направени и

необходимите пътищa и
жп вpъзки към аерогарата,
като и те тpябвa дa влязaт
в eкcплoaтaция, кoгaтo Dахing зaпoчнe paбoтa. В рамките на проекта е изграден
и пpocтopeн открит тepминaл, реализацията на кой-

то e oтнeла 5 гoдини.
Преди да полетят самолетите, щe имa 6 ocнoвни
тecтa с машини с paзлични
paзмepи oт aвиoкoмпaниитe Аir Сhinа, Сhinа Sоuthеrn,

ǎǴǷǬǮǍǼǬǳǴǷǴȋǴǳǻǺǷǳǮǬǭǴǺǶǷǴǸǬǾǴȃǹǴǾǱ
ǻǼǴǹȂǴǻǴǳǬǸǴǹǴǸǬǷǱǹǱǶǺǺǾǻǱȃǬǾȆǶ
Бразилската фирма
PITTA Arquitetura е създала
къща Casa Modelo, използвайки биоклиматичните
принципи, така че тя да
се захранва от слънчева
енергия и да има минимално въздействие върху околната среда. Casa Modelo,
което ще рече „Къща-модел”, е изградена в отда-

лечения район на Убатуба.
Заобиколена е от буйни
зелени защитени природни
зони, които се простират
до някои от най-красивите плажове в страната.
Невероятното местоположение е определило и тона
на дизайна. Работейки заедно със собственика, архитектите са се постарали да направят модел
за устойчив дом, който да

служи като платформа за
бъдещите конструкции в
района. Местният климат
е белязан от висока влажност, свръхгорещи лета и
значителни валежи, което
е накарало дизайнерите
да създадат устойчива
структура, устояваща на
екстремните природни
сили.

Пасивни, енергоспестяващи функции доминират целия дом. Големите
отвори на сградата и високите тавани позволяват
лесно охлаждане в летния
зной. Всекидневната също
е с отворено разпределение към кухнята и към
двора благодарение на
дълга серия от плъзгащи
се стъклени врати с подвижни дървени екрани от

двете страни на сградата. Вратите могат да бъдат напълно или частично
отворени, за да се осигури
проветрение.
Разположението също
е определено от природните елементи. Двете спални са ориентирани така,
че да прегърнат сутрешната слънчева светлина,
докато навеси засенчват
хола от горещото лятно слънце. През зимните
месеци слънчевата свет-

лина от големите прозорци, гледащи към север, се
абсорбира от бетонните
стени и подове през деня,
за да се освобождава през
нощта.
В дома са инсталирани няколко системи, които
целят да се сведе до минимум потреблението на
енергия. Слънчев панел покрива 100% от електрическите нужди. Самите те
са намалени благодарение
на високоефективното осветление, електрическото оборудване
и интелигентните
домашни устройства. Иновативната система за
събиране на дъждовна вода осигурява потреблението
на жителите.

Сhinа Еаstеrn Аirlinеs и
Хiаmеn Аirlinеs.
Очакванията са Dахing дa oбcлyжвa 72 милиoнa пътници гoдишнo
дo 2025 г. и 100 млн. дo

2040 г. Oбщo Dахing заедно с дpyгoтo мeждyнapoднo лeтищe в китaйcкaтa
cтoлицa щe oбcлyжвaт 170
млн. пacaжepи гoдишнo дo
2025 г.

ǵȖȊȈȜȖȚȖȊȖȓȚȈȐȟȕȈșȐșȚȍȔȈ
ȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȍȌȕȖȊȘȍȔȍȕȕȖȐ
ȗȐȚȍȑȕȈȊȖȌȈȐȍȓȍȒȚȘȐȟȍșȚȊȖ

Факт е, че слънчевата топлина във фотоволтаиката не се използва и дори понякога представлява проблем. В Университета за наука и технологии
„Крал Абдула” в Саудитска Арабия демонстрираха
система, базирана на слънчеви панели, която може да
произвежда и електричество, и чиста питейна вода.
В статия, публикувана в Nature Communications,
учените твърдят, че разработката им използва генерираната топлина за пречистване на вода, без
това да засяга производството на електроенергия
чрез системата. Устройството включва слънчеви клетки Sharp и има многостепенна система за
мембранна дестилация, прикрепена в задната част
на слънчевата клетка. Така топлината от Слънцето се впряга в полезна работа – за дестилация на
вода. Всички страни на продукта са запечатани с
полиуретанова пяна с ниска топлопроводимост с
цел намаляване на топлинните загуби.
Системата добива по 1,64 л вода на квадратен
метър на час. През това време фотоволтаичните
панели продължават да генерират електроенергия
с 11% ефективност.
Анализът на университета в Саудитска Арабия
сочи, че ако всички близо 1 TW слънчеви инсталации,
които се очаква да са в експлоатация до 2025 г., се
оборудват с подобно дестилационно устройство,
теоретично ще могат да се произвеждат по четири
милиарда кубически метра питейна вода годишно –
достатъчно, за да посрещне 10% от потреблението
в света (въз основа на данните за 2017 г.)

ǰȕȚȍȘȐȖȘȕȈȉȖȧșȋȘȈȜȍȕȗȖȍȔȈȊȢȋȓȍȘȖȌȕȐȧȌȐȖȒșȐȌȖȚȊȢȏȌțȝȈ
За чудните свойства на
графена се говори от години,
но сега на пазара на Острова
вече се предлага „въглеродно
неутрална“ графенова боя, която поема въглероден диоксид
от въздуха. Първата поръчка
на този строителен материал
вече е факт. Тя е направена от
фабрика в Норфолк, обяви тези
дни производителят Graphene
Company. Фирмата твърди, че

всеки квадратен метър от нейните бои Graphenstone може да
абсорбира 120 мл въглероден
диоксид от атмосферата през
целия си живот.
Добиван от чист въглерод,
графенът е 200 пъти по-здрав
от конструктивната стомана,
както и силно инертен, нетоксичен и лек. Това го прави годен
да осигури значителни икономии
по отношение на консумация-

та на материали и поддръжката. Освен това боята може да
предложи и термоизолация на
сградите.
Тя е пореста, съставена
от вар и графен, и гарантира,
че стените могат да „дишат“
свободно, като по този начин
се подобрява качеството на
въздуха в помещенията, намалявайки влажността и предпазвайки от натрупване на

конденз. „Смесите съдържат
свръхниски нива на замърсители, като летливи органични съединения, формалдехид, тежки
метали, токсични вещества,
канцерогени и вредни агенти
от типа на биоциди или пластификатори“, обясни директорът
на компанията Патрик Фолке.
Благодарение на това боите
са признати от „зелените“ органи по строителството, като

BREEAM, LEED и др.
Спор е д Патри к Ф ол ке в
следващите години ще сме
свидетели на нарастващо търсене на подобни бои от страна
на професионални строители
и фирмите за управление на
сградни активи, тъй като „собствениците на жилища искат
домовете им да са с по-устойчива и по-здравословна среда за
живеене“.
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Епични химни от Севера с вдъхновение от финеса на „Куийн”

Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева

На 23 ноември сцената на Music Jam ще бъде
безкомпромисно завладяна от могъща приливна
вълна мелодичен и мощен
скандинавски пауър метъл.
Главните виновници са петимата фински воини от
Sonata Arctica, които ще
поемат на голямо европейско турне с най-новия
си албум Talviyo, излизащ
на пазара на 6 септември
2019 г.
Талантливата пауър
метъл банда e основана
преди цели 20 години, като
амбициозните финландци

бързо се издигат сред елита в този все по-популярен
стил, издавайки албум при-

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

близително на всеки две
години. Могъщият им звук
излъчва идващо сякаш от

Далечния север вътрешно
спокойствие, а музиката и
текстовете съчетават

дълбоки емоции и сложни
епични мелодии. Начело
на всичко това е вокалът
Тони Како – харизматичен певец, композитор и
поет, чиито усет за финес и деликатни рефрени
се допълва от смели идеи
и иновативни търсения.
Останалите членове са
Елиас Вилианен, – китара,
Томи Портимо – барабани,
Паси Каупинен – бас китара, и Хенрик Клингенберг
– клавири.
„ Вд ъ х н ове н ието м и
идва от живота около
мен“, казва Тони и не крие,
че най-силното влияние
върху музиката му е оказал гени ят на „Куийн“.
„Има толкова различни

термини, объркващо е. Аз
наричам стила „мелодичен
метъл“, защото ние определено звучим като метъл
група, но за мен и мелодията е много важна. Много
хора споменават „Куийн“
като влияние в нашата
музика. Да, за мен „Куийн“
винаги е била най-великата група“, споделя още
Тони Како.
Sonata Arctica ще водят здрав съпорт от още
две банди - Temple Balls
и Edge of Paradise, което
гарантира на публиката
няколкочасов маратон от
мелодичен скандинавски
пауър метъл, който разказва епични истории и
възвисява бойния дух.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ÄǺȖȗǫȢȕǴȈȊȍȘȐȒ´
ȌȖȓȐȚȈșȝȐȓȧȌȐȒȐȓȖȔȍȚȘȐȊȟȈș

Ларш Кеплер се завръща с нов обсебващ психотрилър, в който главният герой е не по-малко зловещ от самия Ханибал Лектър. „Пясъчния човек“ е
4-тата книга от серията за разследванията на инспектор Юна Лина. Тя притежава интуиция и стратегически гений, но и уязвимост срещу пресметливите врагове.
Новата история за детектива за пореден път
разкрива невероятния талант на творческия тандем Александър и Александра Андорил – съпрузите,
стоящи за псевдонима Ларш Кеплер, да създава
оригинални мрачни сюжети. Те съживяват старата
легенда за Пясъчния човек – митично същество от
скандинавския и западноевропейския фолклор, което
приспива малките деца и ги кара да сънуват само хубави сънища, като впръсква магически пясък в очите
им. Неговият образ се среща както в разказите на
Е. Т. А. Хофман и Ханс-Кристиан Андерсен, така и в
популярната култура, музиката и киното. Но този
път Пясъчния човек не е герой от приказен сън, а
точно обратното – от истински кошмар.
Всичко започва в една студена зимна нощ, когато мъж е открит до железопътен мост в Стокхолм.
Той страда от хипотермия и от легионерска болест.
В болницата, където е хоспитализиран, откриват,
че според регистрите човекът е мъртъв от повече
от 7 г. Смята се, че е бил една от жертвите на
известния сериен убиец Юрек Валтер, арестуван
преди години от инспектор Юна Лина и осъден на доживотна изолация в психиатрична клиника. И докато
Лина разследва къде е бил през всички тези години,
някои неочаквани доказателства принуждават полицията да отвори едно от „студените“ досиета.
Опасността е неизбежна и някой трябва да влезе под кожата и в ума на серийния убиец. И то бързо.
Преди да е станало твърде късно.
Съпрузите Александър и Александра Андорил са
щастливо шведско семейство с три дъщери. В литературата те са избрали псевдонима Ларш Кеплер за своя тандем неслучайно, а като почит към
световноизвестния шведски писател Стиг Ларшон
и големия учен Йохан Кеплер. И двамата имат свои
творчески биографии, но решават да създадат нова
идентичност, с която читателите да свържат
криминалните романи, написани съвместно от тях.
Опитали са се да опазят в тайна кой се крие зад
псевдонима Ларш Кеплер, но успели да устоят на интереса на журналисти и читатели само три месеца.

Ревностните фенове на един от
най-известните филми в кариерата
на Том Круз „Топ Гън“ ще трябва да
почакат още малко, за да гледат
дългоочакваното продължение. „Топ
Гън: Маверик“ форсира към кината
в България на 17 юли 2020 г. Филмът на режисьора Джоузеф Козински отново ще вдига адреналина с
любимите бойни пилоти на няколко
поколения. А Пийт „Маверик“ Мичъл
(Том Круз) пак ще е с авиаторските якета и очила, белязали модата
завинаги, и култовия мотоциклет. В
лентата се завръща и авторът на
музиката Харолд Фалтермейър, който печели награда „Грами“ и номинация за „Златен глобус“ за работата
си по „Топ Гън“.
В свят на дронове, нови оръжия
и постоянно развиващи се технологии ще имат ли какво да научат
новите звезди на авиацията от
безспорните асове на своя випуск

Пийт „Маверик“ Мичъл и Том
„Айсмен“ Казански (Вал Килмър)? Имат ли място изтребителите и въздушният бой в съвременните военни кампании?
При всички случаи нуждата от
високи скорости и адреналин
остава.
Звездният актьорски състав на филма включва още
Дженифър Конъли, Джон Хам, Ед
Харис, Глен Пауъл, Луис Пулман и
Питър Марк Кендъл. Майлс Телър („Дивергенти“, „Камшичен
удар“) ще се превъплъти в сина
на печално загиналия най-добър
приятел и партньор на „Маверик“ - Гуус (Антъни Едуардс).
Телър е избран за ролята в съперничество с Никълъс Холт („Лудият
Макс: Пътят на яростта“) и Глен
Пауъл („Скрити числа“, „Непобедимите 3“). За да получат предварително одобрение от звездата на

филма, тримата летят до имението на Том Круз за прослушване. Пауъл по-късно получава друга роля във
филма, след като впечатлява Круз
и продуцента Джери Брукхаймър с
качествата си.

Лобошки, София Иванова & Янка
Рупкина. Те ще изпълнят вечните
хитове, като „Клоунът“, „Междучасие“, „Накъдето ми видят очите“,
„Джалма“, „Големият кораб минава“,
„Късно е“, „Сбогом“, „Ключ от чужда стая“, „Шопкиня“, „Жена съм аз“,
„В такава нощ“ и др. Събитието
ще бъде заснето от БНТ 1 и ще
се излъчи в най-гледаемото време
около Коледа.
Ж и в ко Кол е в е р о д е н п р е з
1954 г. в София, завършил е право.
Автор е на текстовете на около

1000 популярни, детски и хумористични песни, както и на стотици
сценарии на телевизионни шоупрограми и концерти, като „Мелодия
на годината“, „Телевизионна дискотека“, „С песен из България“. Някои
от песните по негови текстове
са „Джалма“, „Накъдето ми видят
очите“, „Болка от любов“, „Сбогом“,
„Междучасие“, „Клоунът“, „Големият кораб минава“, „Бързаш, няма
време“, „Ех, Канада“, „Адвокате“ и
мн. др. Той е продуцент на над 30
албума на наши изпълнители. Режисьор е на многобройни вариететни
програми и концерти, а в периода
1994 - 1999 г. е главен консултант
на фестивала „Златният Орфей”.
Колев е известен и като един
от създателите на трио НЛО и автор на 107 от техните песни. Написал е и 4 книги с поезия – „Бурята
в сърцето ми“, „Забранен за ученици“, „Жирайфелова кула“, „Не плачи
за мен, България“. През 1987 г. „Балкантон“ издава малка плоча с две
песни, изпълнени от Живко Колев.
През 2004 г. излиза антология в
пет диска със 100 песни.
Живко Колев е носител на десетки призове от най-престижните наши конкурси в областта на
музикалното и литературно творчество, между които големите награди на „Златен Орфей“ и „Мелодия на годината“.

ПРЕДСТОЯЩО

На 23 юли поетът и автор на
песни Живко Колев, сценарист, режисьор и продуцент, навърши 65
години. По този повод на 19 ноември в зала 1 на НДК ще се проведе
грандиозен концерт с участието
на най-популярните български певци и групи. На сцената ще излязат Васил Найденов, Силвия Кацарова, дует „Ритон“, „Сигнал“,
Илия Ангелов, Маргарита Хранова,
„Трик“, Панайот Панайотов, „Тангра“, „Тамвай №5“, „Тоника Домини”, Васил Чергов & Светослав
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ǵȈȑȋȖȓȧȔȖȚȖ
șȖȓȕȖȍȏȍȘȖȊșȊȍȚȈ
Анна Радева
В Югозападна Боливия,
провинция Даниел Кампос, има вълшебно кътче
– там се намира най-голямото солно езеро в света
- Салар де Уюни, което не
може да бъде подминато
от любителите на пътешествия. То е разположено в подножието на
Андите на площ от 10 582
кв. км и всяка година мястото се посещава от близо 60 000 туристи. Името
му в превод означава „солена оградена плоскост“.
Запасите на сол в езерото се изчисляват на 10
милиарда тона, или това
е най-големият резервоар
на сол в света.
С алар де Уюни е на
3656 м надморска височина в платото Апликано,
което го прави и най-високото езеро на Земята.
Самото плато се е образувало през годините при
бавното и продължително
издигане на Андите. Безотточното езеро прилича
на пустиня, но вместо пясък там сякаш са изсипани
тонове сол. Разтворът е
наситен с литиев, натриев и магнезиев хлорид. Когато времето е сухо, бялата покривка достига от 2
до 8 м дебелина и платото
прилича на мистериозен
полигон с причудливи образувания, някои от които
със съвършени геометрични форми. Единствените представители на
флората тук са кактусите. Всяка година те растат с по 1 см, достигайки
внушаващите респект 10
-12 м.
През дъждовния период, който продължава от
ноември до март, Салар
де Уюни са превръща в
плитко езеро, като водата е дълбока не повече от
20 см и хората спокойно
могат да се разхождат по
него.

го, различни по размери и
цвят.
От северната страна на Салар де Уюни се
простира вулканът Тунупа
на 5321 м надморска височина. Той не е активен,
което позволява на много алпинисти и по-смели
туристи да го разгледат
отблизо и даже да достигнат до върха му. От там
се открива уникална гледка към цялото езеро.

Около Салар де Уюни витае
легенда.

Според древното предание планините Тунупа,
Куску и Кусина, които заобикалят солницата, някога са били великани. Тунупа и Куску били щастливо
женени, но любовта им
продължила само година,
защото Куску избягал с
Кусина. Скърбящата Тунупа толкова много плакала,
че от солените й сълзи се
образувало езерото.
Отправна точка за
маршрута до този феномен е малкото градче
Уюти, което може да се
похвали с 11 000 жители.
Необичайното тук е, че

Създава се неповторим
огледален ефект,

хотели от сол посрещат
гостите.

който отразява движещите се облаци до линията на хоризонта. Уникалната гледка се допълва
от долитащите по това
време три вида фламин-

Ежегодно мястото се
посещава от хиляди туристи. Тъй като районът
е беден на строителни
материали, за множеството атрактивни хотели са

åôÿôĄøùçĒāü
че в него няма електричество и питейна вода, но
от всички стаи се открива невероятно красивата
гледка към соленото езеро. Туристите имат възможност да се настанят
и в по-скромни хотели,
като „Сал Луна Салада“ и
„Сал Кристал Саманя“, където и цената за престоя
е в пъти по-ниска.
А тези от тях, избрали дестинацията Салар
де Уюни, могат да разгледат и

Хотел „Паласио де Сал“

старите железници.

Всичко в хотел „Паласио де Сал“ е направено от сол

използвани солни блокове.
От фасадата до обзавеждането всичко е от сол.
Затова навсякъде по стените висят табели, забраняващи на гостите да
опитват вкуса на масите,
леглата, столовете.
П ъ р ви я т хо т ел о т
сол в Салар де Уюни се
нарича „Паласио де Сал“

и се намира на 25 км от
най-близкия град Колчани.
Построен е на площ от
4500 кв. м. За градежа му
са използвани 10 500 тона
сол. Капацитетът му е 50
гости, за които разполага с 12 стаи. Обектът
предлага удобства като
б ас ей н и, с ау н а, парн а
баня, джакузи и, разбира
се, солна стая. За развлечение на посетителите
има постоянен интернет
достъп, билярд, шахмат
и дартс от сол. Цената
на нощувка със закуска е
130 долара, като тя не се
променя, независимо дали
се посещава в делник или
празник. „Паласио де Сал“
е достъпен за туристите само в сухия сезон на
годината. Когато в Боливия завалят дъждовете,
той започва да се руши,
а вътре е изключително
студено.
Друго интересно място за отсядане е „Плая
Бланка“. Хотелът е предпочитан от любителите
на спокойствието и тишината. Необичайното е,

Още в края на XIX в.
на територията на цяла
Боливия е била изградена
мрежа от железопътни
линии. През малкия град
Уюни също минавали влакове. За съжаление и на
местните, и на тури стите те били само товарни и превозвали руда,
въглища и други ресурси.
По-късно-към средата на
XX в. работата в голяма
част от мините в района
била преустановена и железопътните линии престанали да функционират.
Влаковете в околностите
на Уюни били изоставени.
Днес те са истинска атракция и гидовете срещу

скромно заплащане препоръчват на пътешествениците в района да ги разгледат. Правителството
на Боливия имало идея да
построи голям музей на
влаковете, който да обхване различни места от
територията на страната, но поради липса на
средства това останало
само на проект.
В района на Салар де
Уюни могат да се видят
още горещи езера и гейзери. Местните хора съветват гостите си задължително да си осигурят
екскурзовод, тъй като
разходките покрай езерото никак не са безопасни
и неведнъж се случвало хората да се изгубят.
Любителите на природата могат да се насладят на прекрасните
гледки най-вече рано сутрин при изгрев слънце,
но трябва да са облечени
с топли дрехи, защото
температурите са ниски.
За довиждане от това
приказно кътче, където
небето и земята сякаш се
сливат, туристите имат
възможност да посетят
неголям базар със сувенири, които да им оставят
неповторим спомен за цял
живот.

През дъждовния период до Салар де Уюни долитат розови
фламинга
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The management of the Chamber held a meeting with the Deputy Prime Minister for Economic
icy targeted at resolving the which to be discussed by
and Demographic Policy Mariyana Nikolova

T h e m a n age m e nt o f
the Bulgarian Construction
Chamber (BCC) and the
Deputy Prime Minister in
charge of Economic and Demographic Policy Mariyana
Nikolova held a work meeting. The first topic, submitted
by the Chairman of the MB
of BCC Eng. Iliyan Terziev
for discussion, was about
the increasing shortage of
skilled workers in the Branch
and the need to alleviate the
import of foreign workers
procedures. „The process
of issuance of the required
documents for foreigners to
work in Bulgaria is very complicated and takes long time“,
pointed out Eng. Terziev. The

Chairman of the MB of BCC
outlied that the Branch ur-

'HSXW\3ULPH0LQLVWHU7RPLVODY
'RQFKHYZDVDZDUGHGD
KRQRUDU\GLSORPDDQGDSODTXH
IURPÅ6WURLWHOµ1HZVSDSHU

In acknowledgement of the support, the long-standing
good partnership and the successfully implemented joint
initiatives, the member of the Board of Directors of „Stroitel
Newspaper“ EAD Eng. Blagoy Kozarev and the Editor-in-Chief
of the BCC''s edition bestowed a honorary diploma and plaque
on the Deputy Prime Minister Tomislav Donchev on the occasion of the 10th anniversary of the media. „We sincerely
thank you for the salutary and extremely beneficial dialogue
for the industry. The upheld by you style of communication
with media is a model of transparency, responsibility and professionalism“, said Kozarev.
Reneta Nikolova presented to Tomislav Donchev with a
copy of the Almanac „10 Years Stroitel Newspaper“, which
includes both his interviews, published on the pages of the
edition over the past 10 years, and the held by BCC events
with his participation. On behalf of the Board of Directors and
the team of the edition, the Deputy Prime Minister Donchev
received wishes for many new successes in his highly responsible and significant for the society work.

gently needs workers of full
range with construction pro-

fessional qualification.
„We need a national pol-

issue with work force deficit,
which already turned into a
considerable challenge for
the business in general, not
only the construction one“,
stated Eng. Terziev.
The Vice-premier Nikolova commented on her behalf
the regulatory framework in
this area, as well as the work
done by the government in
respect to simplification of
workers import procedures.
„The import of work force from
third countries is a ticklish
question, the requirements
related to safety are quite
restrictive“, she explained.
Nikolova appealed to the BCC
to prepare written proposals
in relation to alleviation of the
work force import process,

the institutions. She pointed
out that one of the main reasons for the deficit of skilled
workers is the lagging behind
of our country in respect to
vocational training. „In the
previous years there was a
professional training, now all
schools oriented to humanities, while we are looking for
professional with secondary
vocational education, which
are key to the business. The
broken connection between
education and practice must
be reestablished“, Nikolova
said. Hristina Hristova, Pariamentary Secretary and Manoela Georgieva, Head of the
Vice-premier’s political cabinet took part in the meeting
as well.

Tomislav Donchev, Deputy Prime Minister:

The EU funds absorption during the current
period is proceeding at a faster pace
Mr. Donchev, you held a
meeting with representatives
of the Bulgarian Construction Chamber (BCC). What
were the main topics you discussed?
We have considered a
number of issues mainly related to the implementation
of the funded by operational
programs projects, such as the
awarding of public procurement, assurance of quality
implementation, imposing financial corrections, improving
the interaction with executive
bodies, etc. The opportunities
for public-private partnerships
were also discussed, such as
in the water sector, for example. In general, the promotion of
digital business transformation
and the accelerated development of eGovernment remain a
national priority for the coming
years as well.
Have you laid down specific steps for collaboration
with BCC, and in your opinion,
which are the issues and the
opportunities where common

solutions could be applied?
There will be joint actions
on each of the topics discussed - there is what to be
done to improve the quality of
projects, the optimization of
the procurement system and
the digitization of the sector.
As a start point, I will launch
a conversation with the Public
Procurement Agency (PPA), as
the hard work on preparation of
the future operational programs
will be commenced in the autumn, when we will also rely on

the expertise of the Construction Chamber.
By the middle of 2019,
how is the absorption of EU
funds going on - the data is
publicly available, but what is
the analysis of the figures you
make. Can we talk about excellent performance in some
programmes and are there
others that cause worries at
the moment?
When analyzing, we compare the data to the same stage

of the previous programming
period. If the rate of contracting now is over 70%, the rate
in the sixth year of the previous
period then was only 50%. In
respect to the disbursements
the rate is near 34% for the current period, compared to 26%
for 2007 - 2013. The rates are
different for each program. Infrastructure programs are usually slower, but in this particular
period both the Transport and
Transport Infrastructure OP
and the „Regions in growth“
OP perform very well (83% and
87% respectively contracted,
34% and 45% respectively disbursed) . The pace is high as
well in the „Human Resources
Development“ OP and „Innovation and Competitiveness“ OP.
There is currently no program
whose performance faces
overwhelming obstacles. Each
year we have to take into account the purposes of the automatic decommitment, so risk
analysis in this area is a routine activity and lets us see the
problems at an early stage and
find timely solutions.

7KH6RÀD%HOJUDGH0RWRUZD\ZLOOEHFRPSOHWHGE\WKHHQGRI
„By the end of 2021 the
Bulgarian section of the
Slivnitsa - Dragoman - Serbian border highway will be
successfully completed“,
said the Minister of Transport, Information Technology
and Communications Rossen
Jeliazkov during his visit to
Serbia. Together with Deputy Prime Minister of Serbia
and Minister of Construction,
Transport and Infrastructure
Zorana Mihajlovic, he inspected the activities on the
construction of the highway

in Serbia in the direction from Nis to
the Bulgarian border. After their meeting, they had a media briefing. The Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of Bulgaria to
the Republic of Serbia Radko Vlaykov
took part in it as well.
„We will very soon boast of a
completely built Corridor 10 - from
the Black Sea to the UK, without traffic lights and without any hindrances.
Only the issue of border crossing will
remain, but having in mind the Republic
of Serbia's aspirations to become a full
member of the EU and our drive to enter the Schengen area, I hope that very

soon the administrative barriers will be
reduced and the connectivity will be
improved, which will lead to better development and prosperity of our peoples“ said Minister Rossen Jeliazkov.
In his words, there are no unresolved
issues between the two countries, both
in transport operations and in the implementation of infrastructure projects.
The construction of the almost
32-kilometer long section of the highway on the Bulgarian side will amount
to over BGN 282 Million.
Превод Радостина Иванова

СПОРТ

Бокс

петък, 26 юли 2019
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Спортната комисия на Калифорния
премахна забраната на Кубрат Пулев
да се боксира професионално на територията на щата. Това се случи
на насроченото събиране, на което
Кобрата отговори на няколко въпроса. Изслушана беше и репортерката
Дженифър Равало (Джени Суши), след
което членовете на журито с пълно

Конен спорт
Министърът на младежта и спорта Красен
Кралев награди с почетен
плакет на ММС Ая Митева, която завоюва първи
медал от европейски първенства в 105-годишната
история на българския
конен спорт. На срещата
в ММС присъстваха още
председателят на БФКС
Тодор Гергов и треньорът
на Ая – Стоица Аргилашки, който също получи почетен плакет от Кралев.
Нашата състезателка
и нейният кон Сиек каро
Ас спечелиха бронзовото
отличие от Европейско-

Тенис

единодушие отсъдиха в полза на Кобрата, но с условието, че при следващо провинение лицензът на българина
ще бъде отнет доживот.
Щабът на Кубрат определи успеха като „победа с технически нокаут
за по-малко от 20 минути“, тъй като
приблизително толкова време продължило заседанието на комисията.
„Победихме, защото това сме
ние. Защото сме силни и правим нещата със сърце и с душа. И с много
любов!“, бяха първите думи на Пулев

след заседанието. „Очаквам IBF да се
активизира и да направим мач за световната титла, защото аз съм официален претендент вече една година“,
коментира още Кобрата. Според него
това може да стане, след като се подготви достатъчно добре през октомври или ноември. „Искрено се надявам
този мач да бъде в България. Това е
нещо, което българите заслужават.
Нещо, което не е правено до момента
и ще ме изпълни с гордост“, завърши
Кубрат Пулев.

ǴȐȕȐșȚȢȘǲȘȈșȍȕǲȘȈȓȍȊȖȚȓȐȟȐǨȧǴȐȚȍȊȈ
ȏȈȐșȚȖȘȐȟȍșȒȐȧțșȗȍȝȊȉȢȓȋȈȘșȒȐȧȒȖȕȍȕșȗȖȘȚ
то първенство по прескачане на препятствия за юноши
и девойки в холандския град
Зуидволде, като преди нея
останаха само шампионката
Тиара Блайхер (Германия) и
завършилата на второ място
Ема Бокен (Холандия). 14-годишната Митева е едно от
трите деца от общо 120-те,
които не допуснаха грешка по
трасето на тридневния шампионат.
„Поздравявам те за историческия успех и за това,
че прославяш цветовете на

ǫȘȐȋȖȘǬȐȔȐȚȘȖȊȏȈȗȐșȈ
ȗȖȘȈȎȍȕȐȍȖȚșȊȍȚȖȊȕȐȧȹ

Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров загуби с 5:7, 4:6 от квалификанта Кевин Кинг още в първия кръг
на турнира BB&T Atlanta Open и приключи
набързо участието си в надпреварата.
Същото се случи през 2011 г. при първото представяне на Гришо в Атланта,
когато записа поражение на старта от
Раджийв Рам.

Лошата игра в първи кръг на Димитров
вероятно се дължи на
състоянието на дясното му рамо, което му
създава проблеми от
нача лото на сезона.
Българинът на няколко пъти се хващаше за
него по време на мача, а
в паузата между сетовете дори получи помощ
от физиотерапевт на
корта.
Димитров и Кинг не
бяха играли досега помежду си. Успехът на местния тенисист,
който е 405-и в света, над бившия №3 е
може би най-голямата победа в кариерата му.
В следващия кръг младият американец ще се изправи срещу сънародника си
Тейлър Фриц, докато Григор ще насочи
мислите си или към Лос Кабос, или към
решаване на проблемите с рамото.

Футбол

България. Сигурен съм, че те
чакат още по-големи успехи“,
заяви Красен Кралев.
Ая Митева запозна спортния министър с бъдещите си
планове и предизвикателствата пред нея. В момента тя се подготвя за предстоящото през септември в
Истанбул Балканско първенство, където ще преследва
още успехи. Малката състезателка благодари на министър Кралев за уважението и
му подари своя снимка с послание и автограф.

ÄǹȍȓȚȐȒ´ȐÄǼȍȘȍȕȞȊȈȘȖȠ´
ȕȍȌȖȗțșȕȈȝȈȐȏȕȍȕȈȌȐ

Естонският „Номме
Калиу“ се оказа твърде
лесно препятствие за
„Селтик“, който е устремен към класиране
в групите на Шампионската лига. „Детелините“ разгромиха скромния си съперник с 5:0 в
Глазгоу и чакат реванша през следващата седмица.
Началото на головото шоу постави
Кристофър Айер с глава след центриране
на Райън Кристи. В края на полувремето
шотландците забиха още две попадения,
с които на практика се загуби интригата. В 44-тата минута се разписа Кристи
от дузпа, а в добавеното време на първата част Лий Графитс прати топката в
мрежата от пряк свободен удар.
В същото време и „Ференцварош“ продължава безпроблемно кампанията си в
евротурнирите. След двете победи над
„Лудогорец“ в първия предварителен кръг
унгарският шампион се наложи с 3:1 над
малтийския „Ла Валета“ и е малко веро-

ятно да допусне грешка в реванша. Над
всички за „Фради“ беше звездата на тима
Давиде Ландзафаме. Именно той откри
резултата за домакините с глава в 19ата минута. Защитникът се разписа
след центриране от корнер. В 36-ата мин.
Двали бе задържан в наказателното поле,
а Ландзафаме реализира дузпата.
Опитният италианец качи резултата
на 3:0 след час игра, когато Зубков го изведе с хитър пас, а завършващият удар
не остави никакви шансове на вратаря
на гостите Хенри Бонело.
„Ла Валета“ все пак стигна до почетен гол, дело на резервата Юри. Той вкара в 85-ата минута и запази минималните шансове на тима си за реванша.

ǰÄǺȖȚȕȢȔ´șȍȖȗȐȚȊȈȌȈȗȘȐȊȓȍȟȍǬȐȉȈȓȈ
ǼȐȕȈȓȕȐȧȚȚțȘȕȐȘȕȈ:7$
Няколко издания на
„Тотнъм“ е поредниОстрова твърдят, че
клуб, който ще се
ȟțȗȐȘȍȒȖȘȌȈșȕȈȋȘȈȌȕȐȧșȐȜȖȕȌ ят
„шпорите“ са готоопита да отмъкне ПаПобедителката във финалния турнир
на WТА ще получи рекордна премия, съобщиха от пресслужбата на организацията.
Наградният фонд през тази година ще
бъде в размер на 14 млн. долара, докато
през миналата беше 7 млн. долара. Ако
една тенисистка няма загуба и спечели
финалния турнир на WТА, тя ще вземе
4,75 млн. долара. При положение, че шампионката се провали на един мач по пътя
до титлата, то сумата става 4,42 млн.
долара. А в случай, че премине напред след
две поражения, парите й ще бъдат 4,115
млн. долара. Така се оказва, че цифрата за
крайна победа в турнира е рекордна, независимо как е постигната.
На турнирите от Големия шлем победителката в женската надпревара може
да получи максимално 3,85 млн. долара -

ако спечели Откритото първенство на
САЩ. Възнаграждението на най-добрата
на Откритото първенство на Австралия
е 3,050 млн. долара, а на „Уимбълдън” - 3,041
млн. долара. Най-малко взима шампионката на „Ролан Гарос” - 2,649 млн. долара.
Финалният турнир на WТА се провежда от 1972 г., когато победителката е
прибрала скромните 25 хил. долара. Заключителният турнир при дамите обичайно
събира осемте най-добри за изминалия
сезон.
През 2018 г. титлата вдигна Елина
Свитолина (Украйна), а на двойки триумфираха Кристина Младенович (Франция) и
Тимя Бабош (Унгария).
Турнирът на WТА през тази година ще
се състои от 27-и октомври до 3-ти ноември в китайския град Шънчжън.

уло Дибала от „Ювентус“. Интересът на
„Манчестър Юнайтед“
и „Пари Сен Жермен“
към 25-годишния нападател отдавна не е
тайна, но появата на
„Тотнъм“ сред кандидатите за подписа му може да доведе до
сериозно разбъркване на картите.

Сумо

ви да платят 90 млн.
евро, за да си осигурят
услугите на Дибала.
Евентуалното привличане на аржентинеца
е свързано и с провала
на преговорите за неговия сънародник Джовани Ло Селсо, за когото „Бетис“ поиска
дори още по-голяма сума.

ǨȖȐȧȔȈȗȘȐȒȓȦȟȐșȗȖȉȍȌȈȊǵȈȋȖȧ

Даниел Иванов завърши с успех участието си в Големия летен турнир по сумо
в Нагоя. Българинът, който е с ранг „маегашира-2“, победи „маегашира-3“ Тойоношима чрез „цукитаоши“. Балансът на Аои-

яма след 15-ия и последен ден от турнира
е 8 успеха и 7 поражения. Най-добрият в
надпреварата „йокодзуна“ Какурю е с баланс от 14-1. В 15-ия кръг Какурю победи
„йокодзуна“ Хакухо, прилагайки „йорикири“.
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Елица Илчева
От всички произведени от Ford коли Mustang е
една от най-емблематичните. Автомобилът за
първи път стъпва на пътя
в средата на 60-те години и десетилетия по-късно
продължава да се произвежда. Някои от най-популярните мустанги са версиите от 1969 и 1970 г.,
които са използвани в доста филми, като класиката
на Стив Маккуин „Булит“ и
екшъна „Да изчезнеш за 60
секунди“ с Никълъс Кейдж
и Анджелина Джоли. Съвсем скоро лондонската
компания Charge Automotive
привлече вниманието на
любителите на класически автомобили с проект
на впечатляващ спортен
модел, който съчетава две
обичани неща

- електрическо задвижване
и ретро дизайн.
Прототипът направи своя дебют в началото на юли на фестивала Goodwood. Черни ят
Mustang с визия от 1967 г.
има електрическа трансмиси я с мощност от
536 к.с. Макар и с някои
лек и мо ди ф и каци и, от
Charge Automotive са за-

логия, като същевременно
запазваме техния ембле-

ложили на класически я
облик на Mustang, под който обаче се крие модерна
вътрешност. Колата има
електрически мотор на
всяко колело и развива от
0 до 100 км/ч за четири
секунди. Максималната
скорост е 240 километра
в час.

Акумулаторната батерия с
капацитет 64 kWh осигурява пробег до 323 км.

матичен дизайн. Вярваме
в бъдещето без емисии,

като в същото време даваме максимална производителност на великите
автолегенди”, казва производителят.
Компан и я т а C h a rge
Automotive е решила, че
този красив автомобил
ще има не повече от 499
клиенти. Цената тръгва
от 300 000 евро. Дос тавките за желаещите
ще започнат през септември.

Интериорът е прероден в модерната епоха с
дизайн в черно и бяло, лъскава тапицерия, както и
напълно дигитален интерфейс – с овален екран с инструменти и централен
дисплей с функционалност
на таблет. Вместо тесни
задни седалки има просторно багажно отделение.
„Ние предефинираме
големите класически автомобили с усъвършенствана електрическа техно-
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц

Диета
за отслабване
по Фън шуй:
- Завъртете
хладилника с
вратата към
стената.

Бисери от кухнята

Кириакос
Мицотакис
ще положи
клетка като
нов премиер на
Гърция

Забавен кадър

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

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

Обем
Цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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

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