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Инвестициите и инфраструктурните проекти 
в община Бургас, които се реализират с европейски 
средства и променят визията на града, и изпълнение-
то на Националната програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС) 
бяха във фокуса на първата по рода си съвместна про-
дукция на в. „Строител“ и БНР – Радио „София“ и Радио 
„Бургас“. Предаването бе излъчено на живо от новия 
модерен спортен комплекс – парк „Арена ОЗК“. То може-
ше да бъде гледано и на сайтовете на в. „Строител“, 
Радио „София“ и Радио „Бургас“. Сред участниците в 
събитието бяха инж. Илиян Терзиев, председател на 
Управителния съвет на Камарата на строителите в 
България (КСБ), инж. Николай Николов, зам.-председа-
тел на УС на Камарата и председател на Областното 
представителство на КСБ в Бургас, инж. Чанка Корал-
ска, зам.-кмет на Бургас по строителство, инвести-

ции и регионално развитие, Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор на в. „Строител“, и граждани. 
В импровизираното студио по телефона се включи и 
кметът на общината Димитър Николов. Водещ на пре-
даването беше Анелия Торошанова.

В началото в радио ефира беше пусната специално 
изготвена анкета с жители на Бургас, в която те спо-
делиха впечатленията си от НПЕЕМЖС и качеството 
на изпълнение на обектите от строителните фирми. 
Общото мнение на анкетираните бе, че качеството 
на строителството е високо, програмата е много по-
лезна и е необходимо да бъде продължена. Гражданите 
на Бургас оцениха високо работата на кмета Димитър 
Николов и неговия екип, като посочиха, че се влагат 
сериозни усилия за развитието на града, изграждат 
се нови пътища и се ремонтират съществуващите, 
строи се спортна инфраструктура. Хората споделиха 
още отличните си впечатления от усилията на общи-
ната да прави туристическия облик на Бургас по-раз-
познаваем и привлекателен. 
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Първата по рода си съвместна продукция на БНР и вестник 
„Строител“ представи развитието на морския град

Третият лъч на 
метрото ще бъде      
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през 2025 г.

С
ни

м
ка

 в
. „

С
т

ро
ит

ел
“

ОБЩИНИ

 стр. 12-13

Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет  
на община Бургас по строителство,                   
инвестиции и регионално развитие:
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Изпълнител е ДЗЗД „Тракия БНБ“ с участници „Калистратов 
Груп“ ООД и „Геострой“ АД
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

С официална церемония по първа 
копка бе дадено начало на строител-
ството на Kасов център на Българ-
ската народна банка (БНБ) в Пловдив. 
Новата сграда се изгражда в жилищен 
район „Тракия“, като целта е да се по-
стигне високо качество, сигурност и 
ефективност на касовите операции 
на територията на Южна България и 
в частност – област Пловдив. Обек-
тът се финансира изцяло от БНБ, а за 
изпълнението му е избрано ДЗЗД „Тракия 
БНБ“ с участници „Калистратов Груп“ 
ООД и „Геострой“ АД, едни от водещите 
компании в строителния бранш.

Специални гости на събитието бяха 
управителят на БНБ Димитър Радев и 
подуправителят Калин Христов, кметът 
на община Пловдив инж. Иван Тотев и на 
жилищен район „Тракия“ Костадин Дими-
тров, Негово Преосвещенство Знеполски-
ят епископ Арсений, инж. Нина Стояно-
ва, представител на Обединение „Тракия 
БНБ“, инж. Павел Калистратов, управител 
на „Калистратов Груп“ ООД, д-р инж. Вла-

димир Вутов, изп. директор на „Геострой“ 
АД, както и други официални лица. 

„Касовото обслужване с банкноти 
и монети е специална дейност, тя пре-
дявява много високи изисквания. Аз съм 
убеден, че нашият Kасов център ще от-
говори на най-високите международни из-
исквания. Гаранцията за това е както в 
проекта, така и в качеството на строи-
телите“, каза на официалната церемония 
Димитър Радев. Той благодари на всички, 
които имат заслуги за проекта. 

Очаква се новият Kасов център на 
БНБ в Пловдив да бъде пуснат в експлоа-
тация до края на 2020 г.

Министърът на околната среда и во-
дите Нено Димов и д-р инж. Сава Савов, 
управител на „Водоснабдяване и кана-
лизация“ ООД – Русе, подписаха договор 
за изграждане на ВиК инфраструктура. 
Общият размер на инвестицията е над 
131,8 млн. лв., като над 95,9 млн. лв. от 
тях са безвъзмездна финансова помощ 
от Оперативна програма „Околна среда 
2014 - 2020“. 

Пo пpoeктa щe бъдe pexaбилитиpaнa, 
peкoнcтpyиpaнa и дoизгpaдeнa oбщo 
123 км BиK мpeжa зa Русе и Тутракан. 
Предвижда се проектиране и изграждане 
на интегрирана географска информацион-
на система и въвеждане на система за 
дистанционен мониторинг нa преливни-

ци и на ниво водно количество в ключови 
точки от главните канализационни колек-
тори. Срокът на реализация е 49 месеца.

C ycпeшнoтo приключване нa дeй-
нocтитe 138 250 житeли щe имaт дocтъп 
дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe, а зaгyбитe 
ще нaмaлeят c 19%.

Управителният съвет на Проект „Краси-
ва България” одобри 15 проектни предложе-
ния на общини за осигуряване на достъпна 
среда на публични сгради. Те са на Белослав, 
Ботевград, Бургас, Враца, Вълчедръм, Вълчи 
дол, Горна Оряховица, Гоце Делчев, Етрополе, 
Пловдив, Правец, Самоков, Самуил, Сапарева 
баня и Троян.

Общата стойност на проектите е 
1 484 855 лв., като от тях 1 242 847 лв. са 
от „Красива България”, а останалите 
242 008 лв. са съфинансиране от стра-
на на кандидатите. С тях се предвижда 
изграждането на асансьори, рампи, по-
демни платформи, помещения за общо 
ползване и санитарно-хигиенни възли, 
достъпни входни и комуникационни прос-
транства. 7 от обектите са в сферата 
на социалните услуги, а 3 – на здравео-
пазването, 4 са свързани с образование 
и обществено-административно об-
служване и 1 е за култура. 

Очакванията са с реализацията на 15-те 
проекта да се осигурят работни места в 
строителството за поне 100 човека, от кои-
то минимум 40 да са регистрирани в Бюрата 
по труда. 

Общият брой на изпълняваните обекти 
през настоящата година по „Красива Бълга-
рия“ е 66. От тях 51 са по традиционните 
мерки и 15 по тази за достъпна среда. С осъ-
ществяването им през 2019 г. ще се осигури 
заетост за над 800 човека, от които поне 
320 безработни.

Снимка Ромео Чолаков
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Премиерът Бойко Борисов в Скопие: Вицепремиерът Томислав Дончев: 

Министър Петя Аврамова: 

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева
 
„През последните две години се 

направиха неща, които десетиле-
тия преди това не можеха да ста-
нат. Със съвместните усилия и на 
правителството на Гърция и на Бъл-
гария, и на Република Северна Маке-
дония се даде огромна перспектива 
на Вашата държава по пътя за Ев-
ропейския съюз и НАТО. Извървяха се 
огромни крачки, които не бяха лесни 
за нито една от трите държави.“ 
Това заяви министър-председате-
лят Бойко Борисов на пресконфе-
ренция в Скопие след разговора си 
с премиера на Република Северна 
Македония Зоран Заев. Основната 
тема на разговора между двамата 
е била свързана с ползите за Бъл-
гария и за Република Северна Маке-
дония от изпълнението на Договора 
за приятелство, добросъседство и 
сътрудничество. Икономическото 
развитие и транспортната свър-
заност също са били във фокуса 
на срещата на двамата премиери. 
Акцент е поставен върху приори-

тетния за двете страни коридор 
номер 8. 

Пред медиите премиерът Бо-
рисов изрази увереност, че стро-
ителството може да се ускори, 
включително като се потърсят 
допълнителни възможности за не-
говото финансиране. Българският 
министър-председател добави, че 
изграждането на коридор номер 8 
ще допринесе за развитието на 
туризма, икономиката и бизнеса не 
само в България и Република Северна 

Македония, а във всички страни от 
региона. Премиерът Борисов изтък-
на още, че предстоящото догодина 
съвместно председателство на 
Берлинския процес на България и Ре-
публика Северна Македония показва, 
че ЕС оценява, когато се върви по 
правилния път. 

След края на пресконференцията 
Бойко Борисов и Зоран Заев участ-
ваха в церемонията по полагане на 
цветя пред гроба на Гоце Делчев в 
църквата „Св. Спас“ в Скопие.

До края на 2020 г. трябва да бъде 
готов Морският пространствен план 
(МПП), обхващащ българските терито-
риални води в Черно море. Той е първа 
стъпка и основополагащ документ за 
изпълнение на морската политика. Това 
е заявила зам.-министърът на регионал-
ното развитие и благоустройството Де-
ница Николова на заседание на Консулта-
тивния съвет по морско пространствено 
планиране към министъра на регионално-
то развитие и благоустройството.

Разработването на плана е възложено 
на „Национален център за териториал-
но развитие“ ЕАД. След приемането му 
страната ни има срок да го предаде на 
Европейската комисия до 31 март 2021 г., 
съгласно действащите европейски ре-

гламенти и действащото европейско и 
национално законодателство. „Морска-
та политика е неминуем елемент от ця-
лостната регионална политика на стра-
ната. МПП ще позволи да се възползваме 
максимално пълноценно от ресурсите, 
които има Черно море, да идентифици-
раме нови потенциали за развитие, да 
надградим изпълнението на политиките 
си към територията с транснационално 
сътрудничество и взаимодействие“, е 
подчертала зам.-министър Николова.

МПП ще действа във времевия пери-
од от 2021 г. до 2035 г. Ще обхваща въ-
трешните морски води, териториалните 
морски води и прилежаща зона, шелфа, из-
ключителната икономическа зона и край-
брежните морски води.

„Варна има голям потенциал за развитието на 
образователна инфраструктура. Само след година и 
половина ние започваме много по-мащабни инвести-
ции в тази сфера – за създаване на съоръжения, лабо-
ратории, центрове за върхови постижения, паркове, 
инкубатори.“ Това е заявил вицепремиерът Томислав 
Дончев на среща с кмета на Варна Иван Портних. „Ра-
достен съм, че във Варна, първо - има интерес, второ 
- има подходящи терени за подобен тип инвестиции, 
и най-важното е, че има потенциал университетите 
тук да работят заедно“, е допълнил той.

В рамките на посещението си в морската сто-
лица вицепремиерът Дончев и кметът Портних са 
огледали на място възможностите за изграждане на 
модерен образователен математико-технологичен 
кампус, част от който ще бъде и новата сграда на 
Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“. Про-
ектът предвижда той да бъде разположен на терен 
от 22 дка в района на техникумите, като за целта 
правителството вече прехвърли на община Варна  
14 дка. Томислав Дончев е заявил, че е готов да съ-
действа за осигуряване на необходимото финанси-
ране за кампуса, което по първоначални данни ще 
надхвърли 10 млн. лв. „Целта ни е да превърнем цяла-
та тази зона в един модерен център за развитие на 
математика, информатика, технологии и техника”, е 
обяснил кметът Иван Портних. Той е добавил, че се 
предвижда и изграждане на модерна спортна база, 
на зали и лаборатории, които да бъдат ползвани от 
учениците в професионалните учебни заведения на 
територията на комплекса.

„Интензивният по-
литически диалог между 
България и Китай през по-
следните години създава 
рамка за ползотворно съ-
трудничество във всички 
сфери. Важно е отличният 
политически диалог да има 
и практическо измерение 
чрез засилването на ико-
номическите връзки меж-
ду двете страни.“ Това е 
заявила министърът на 
регионалното развитие 
и благоустройството 
Петя Аврамова по вре-
ме на среща с делегация 
на инвестиционния фонд 
Touchstone Financial group 
Holdings и на China Railway 
International Group (CRIG).

Министър Аврамова е 
подчертала, че страната 
ни подкрепя инициатива-
та „Един пояс, един път”, 
едно от направленията на 
която е синхронизиране 
на политиките по линия 

на транспортната инфра-
структура. Тя е привет-
ствала намерението за 
създаване на платформа 
за инвестиции и реализи-
ране на стратегически 
проекти приоритетно в 
ключови области, като 
транспортната инфра-
структура, енергетиката, 
технологиите в България, 
на Балканите и в стра-
ните от Инициативата  
17 + 1, както и избора на на-
шата държава като Реги-
онален център за нейното 
разработване и прилагане.

Президентът на CRIG 
Шипинг Чен също е отбе-
лязал доброто сътрудни-
чество и е подчертал, че 
България е една от първи-
те страни, които уста-
новяват такова с Китай. 
Той е заявил готовност за 
неговото задълбочаване 
чрез участие в конкретни 
проекти при спазване на 
българските стандарти.

По време на срещата 
са представени пътните 
обекти, които са стра-
тегически за страната 
ни и биха могли да бъдат 

изградени на принципа на 
публично-частното парт-
ньорство, като автома-
гистрала „Черно море“ и 

тунелите под връх Шипка 
и под прохода Петрохан.

В заключение министър 
Петя Аврамова е изрази-

ла увереност, че посеще-
нието на делегацията на 
инвестиционния фонд в 
страната ни ще бъде пол-
зотворно за сътрудничест-
вото в пътния сектор.
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Десислава 
Бакърджиева 

Правителство-
то отпусна допъл-
нителни средства в 
размер до 89 998 200 
лева по бюджета на 
Министерството 
на регионалното 
развитие и благо-
устройството за 
2019 г. за финанси-
ране на дейността 
на специализирано звено „Национално 
тол управление“ (НТУ) в Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ), съобщиха от 
пресцентъра на МС.

Парите ще бъдат използвани за обез-
печаване на дейностите на специализи-
раното звено НТУ в АПИ през тази го-
дина, което изпълнява всички функции на 
агенцията като лице, събиращо пътни 
такси по чл. 10, ал. 1 и 2 от Закона за 
пътищата (ЗП), по опериране на Елек-
тронната система за събиране на път-
ни такси по чл. 10, ал. 1 от ЗП, админи-

стриране събирането на пътни такси по 
чл. 10, ал. 1 и 2 от ЗП и осъществяване на 
контрол и надзор върху доставчиците на 
услуги за електронно събиране на такси 
за изминато разстояние.

Припомняме, че парламентът прие 
промени в Закона за пътищата, с които 
отложи търговската експлоатация на 
тол системата за 1 март 2020 г. Идея-
та е от тази дата да се стартира тол 
таксуването на пътните превозни сред-
ства с обща допустима техническа маса 
над 3,5 тона. 

Росица Георгиева

Започна ремонтът на север-
ното платно на бул. „България” в 
участъка от бул. „Ив. Евст. Гешов” 
до бул. „Черни връх”. Строителни-
те дейности трябва да завършат 
до края на август, съобщи кметът 
на Столичната община Йорданка 
Фандъкова, която заедно със зам.-
кмета Дончо Барбалов извърши 
проверка на вече обновеното южно 
платно на бул. „България“, където е 
положена и метална мрежа за заз-
дравяване на настилката.

СМР на трасето и в двете посоки се 
извършват от „Трейс Груп Холд“ АД. Дъл-
жината на обекта е около 3 км, а стой-
ността е 2,7 млн. лв. 

„България“ е един от последните не-
ремонтирани основни булеварди в столи-
цата. Движението ще бъде двупосочно в 
южното платно и затова засега няма да 
се поставя постоянната маркировка. Тя 
ще бъде сложена, когато пуснем изцяло 
обекта. Продължава и работата по тро-

тоарите“, каза Фандъкова. Тя обяви, че 
Столичната община е възложила обслед-
ване на подхода от бул. „България“ по по-
сока бул. „Витоша“, който е в много лошо 
състояние. Първоначално ще се извърши  
проверка на хидроизолацията на мосто-
вото съоръжение и ако не е необходимо 
тя да бъде подменена, дейностите, свър-
зани с преасфалтирането на пътното 
трасе, ще бъдат изпълнени до средата 
на септември.

Росица Георгиева

Нов жилищен квартал ще бъде съз-
даден на част от територията на НПЗ 
„Изток”- подзона „Горубляне“, жк „Горуб-
ляне 2“, жк „Горубляне 3“ и кв. „Горубляне“. 
Границите на имота са между Софийския 
околовръстен път, бъдещия Източен 
парк, бул. „Копенхаген” и  кв. „Горубляне” в 
район „Младост”. Столичният общински 
съвет одобри задание и разрешаване на 

изработване на Подробен устройствен 
план. Територията, която ще бъде вклю-
чена в него, е 143 хектара. 

Според Общия устройствен план на 
СО тази част е отредена за жилищно за-
строяване с преобладаващо малоетаж-
но. Планира се да се обособи и зона на за 
паркове и градини, места за озеленяване, 
смесена производствена зона, терито-
рия за малки и средни предприятия и за-
наятчийски услуги и други.

Анна Радева

Започна цялостна реконструкция на  
ДГ 153 „Света Троица“ в столичния район 
„Илинден“. Общата стойност на строи-
телните дейности е 1 918 499,43 лв. без 
ДДС. Те се изпълняват по проект „Из-
граждане, основен ремонт/реконструкция 
на 26 училища и детски градини на тери-
торията на Столична община“, финанси-
ран от Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“. Първата копка на 
обекта направи зам.-кметът на района 
Галя Минчева.

Детската градина ще има изцяло 
нов облик след 14 месеца. Ще бъдат 
изпълнени СМР за увеличаване на капа-
цитета й. Дейностите стартират със 
събарянето на старата едноетажна 
сграда с частичен сутерен, където са 
разположени перално помещение, кухня 
и абонатна станция. Проектът ще бъде 
осъществен на два етапа – изграждане 
на нов едноетажен административно-
учебен корпус и помощни помещения, и 
след това – на двуетажна постройка за 
четири групи. Конструкцията на сгра-
дите ще бъде стоманобетонна, изцяло 
съобразена с функцията, а за фасадите 
е предвидена външна топлоизолация и 
цветна мазилка. Ще бъдат направени 
съоръжения за достъпност на средата и 
ще се внедрят мерки за енергийна ефек-

тивност – монтаж на енергоспестява-
щи осветителни тела. Предвижда се и 
оформление на околното пространство 
– детски площадки, обзавеждане с ударо-
поглъщаща настилка, засаждане на нови 
дървета и растителност.

Десислава Бакърджиева

Завърши рехабилитацията 
на 14,6 км от път II-44 Севлиево 
– Драгановци в област Габрово. 
Проектът лот 11 се финансира 
от Оперативна програма „Реги-
они в растеж“ (ОПРР). Той е на 
обща стойност 12 902 797,30 лв., 
като 10 967 377,71 лв. са от ЕС, 
а националното съфинансиране 
е 1 935 419,59 лв. Второкласният 

път Севлиево – Драгановци – Габро-
во осигурява най-кратката връзка 
между София и Габрово, както и 
между Севлиево и Габрово, а също и 
на населените места от Северна 
България с прохода Шипка и Южна 
България.

Трасето е с подобрено отвод-
няване, нова асфалтова настилка, 
хоризонтална маркировка, ограни-
чителни системи и знаци. Ремон-
тирани са трите моста над реки-

те Видима, Росица и Лопушница. 
Обновени са и връзките на пътния 
възел при пресичането с I-4 Севли-
ево – Велико Търново и на 8 кръсто-
вища. Четири от тях са в Севлиево 
- с ул. „Мармарча“, ул. „Н. Рилски“ и 
ул. „Ал. Верешчагин“, „Марин Попов“ 
и улицата за автогарата. Остана-
лите кръстовища са при пресича-
нето с пътищата за селата Шума-
та, Горна Росица и Яворец.

Изпълнител на строително-

монтажните работи на лот 11 е 
ДЗЗД „Хоталич“, в което участ-
ват „Инфрастроежи“ ООД и „Ав-
томагистрали - Черно море“ АД. 
Стойността на договора им е 
12 501 880,36 лв. Строителният 
надзор е осъществен за 172 800 лв. 
от Обединение „Пътища НРТС“ 
ДЗЗД, в което са „НТСС – Консулт 
инженеринг“ ЕООД, „Рафаилов кон-
султ“ ЕООД, „Т7 Консулт“ ЕООД 
и „Стройнорм“ ЕООД. Авторски-

ят надзор е на „Трансконсулт – 
22“ ООД. Техният контракт е за 
5 800,93 лв.

Тази година по ОПРР основно са 
ремонтирани над 27 км от път II-44 
на територията на област Габрово. 
Освен 14,6 км по лот 11 са обновени 
и 12,6 км в лот 12 - от Драгановци 
до Габрово. Работата на лот 12 за-
върши през април. С изпълнението 
на двата проекта се постига хо-
могенност на участъка, повишава 
се безопасността на движение и 
удобството при пътуване.

Снимка авторът
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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.

До този срок възложителите ще могат да се регистрират и запознаят с процесите

Емил Христов

От 1 ноември Нацио-
налната платформа за 
електронни обществени 
поръчки става задължи-
телна за ползване от 
всички заинтересовани 
лица от възлагателния 
процес, съобщават от 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България (НСОРБ). Плат-
формата ще е публична, 
с денонощен режим на 
работа, а достъпът до 
информацията в нея ще е 
безплатен и свободен.

От тази дата въз-
лагането на всички об-
ществени поръчки, вклю-
чително и чрез рамкови 
споразумения и динамич-
ни системи за покупки, 
трябва да се осъщест-
вява с електронни сред-
ства чрез използването 
на Централизираната 
автоматизирана инфор-
мационна система „Елек-
т р о н н и  о б щ е с т в е н и 
поръчки “  (ЦАИС ЕОП) 
на електронен адрес – 
h t tps : / /app.eop.bg .  От 
НСОРБ поясняват,  че 
задължителното използ-
ване на електронната 
платформа ще бъде въве-
дено постепенно на два 
етапа. Първият е от 1 но-
ември, като ще се прила-
га от откриване на про-
цедурите до получаване и 
отваряне на електронни 
заявления за участие и 
оферти включително. 
Електронната комуника-
ция в хода на възлагане на 
поръчките също ще бъде 
задължителна.

Първоначално в плат-
формата ще са налични 
16 базови модула, като 
сред тях са „Е-регистра-
ция“, „Е-обявяване“, „Е-по-
дател“, „Е-документация“, 
„Единният европейски 
документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП)“, „Обмен 
на информация в хода на 
процедурата“, „Е-офер-
та“, „Отваряне на оферти 

и заявления за участие“, 
„Провеждане на вътрешен 
конкурентен избор по РС“, 
„Е-каталог“, „Доклади и 
статистически отчети“, 
„Е-фактуриране“, „Служе-
бен административен 
модул“, „Служебен модул 
за УРП“, „Служебен модул 
Генератор на образци/ша-
блони“ и „Служебен модул 
Интерпретатор на логи-
чески условия и формули 
за изчисляване“.

Втори ят  етап  ще 
бъде осигурен до края на 
2020 г., като постепенно 
ще бъдат предоставени и 
останалите 16 модула, за 
да се постигне електро-
низация на всички проце-
си. Сред тях ще бъдат 
„Планиране на потреб-
ностите“, „Електронно 
оценяване на офертите“, 
„Е-сключване на договор“, 
„Последващ контрол“ , 
„Електронно разплащане“ 
и поддържане на „Профил 
на купувача“ на отделни-
те възложители и др.

НСОРБ обръщат вни-
мание, че всички общи-
ни като възложители на 
обществени поръчки е 
необходимо да започнат 
подготовка, включваща: 
навременна регистра-
ция в централизираната 
електронна платформа; 
разпределение на роли и 
определяне на едно лице 
(или лица), което придо-
бива права на Админи-
стратор; обучение на 
екипите по обществени-
те поръчки; проверка за 

наличието или закупуване 
на електронни подписи.

Важен момент при 
електронното възла -
гане е, че всички доку-
менти в системата с 
правна сила следва да 
бъдат подписани с Ква-
лифициран електронен 
подпис (КЕП). Позволява 
се използването на КЕП, 
предоставен от всички 
български доставчици, 
както и от всички евро-
пейски, включени в т.нар. 
Trusted list на Европейска-
та комисия. Квалифици-
раният времеви печат 
ще бъде предоставян от 
доставчик на услугата, 
сертифициран от Коми-
сията за регулиране на 
съобщенията. Това дава 
допълнителна сигурност 
на потребителите при 
извършване на определе-
ните действия.

До 1 ноември плат-
формата ще позволява 
регистрация, запознаване 
и симулиране на процеси-
те от всички потреби-
тели. В тестовия пери-
од за потребителите не 
възникват правни после-
дици за извършените от 
тях действия, свързани с 
процеса на възлагане на 
обществените поръчки. 
Единствено действията 
по регистрацията ще 
бъдат запазени, а оста-
налите вписани данни ще 
бъдат изтрити на 31 ок-
томври.

Към момента тестово 
публикувани данни могат 

Десислава Бакърджиева

На публично заседание 
във Фонд на фондовете са 
отворени окончателните 
оферти на участниците в 
процедурата за възлагане на 
обществена поръчка по Фонд 
Мецанин/Растеж (ФМР). Той 
ще управлява публични сред-
ства от 75,3 млн. лв. по Опе-
ративна програма „Иновации 
и конкурентоспособност 
2014 – 2020“. Очаква се ин-
струментът да привлече и 
допълнително частен ресурс 
от минимум 32,3 млн. лв. 

Двама участници са зая-
вили желание да управляват 
ФМР. Това са „Бългериан 
Мецанин Партнърс“ ДЗЗД и 
Обединение „Мейфеър Парт-
нърс“.

От Фонд на фондовете 
поясняват, че целта на ФМР 
е да подкрепя развитието 
на конкурентоспособност-
та на българските малки и 
средни предприятия (МСП) 
в зрял етап на развитие. 
Чрез инструмента ще се 

осигури достъп до алтерна-
тивно финансиране за тези 
МСП, които са с потенциал 
за растеж и подобряване на 
дейността, търсещи въз-
можности за навлизане на 
нови пазари, както и таки-
ва, които разработват нови 
продукти и услуги. Размерът 
на инвестициите във всяко 
предприятие ще бъде в диа-
пазон от 4,9 млн. лв. до 13,7 
млн. лв. Освен към бизнес 
целите ФМР ще бъде на-
сочен и към развитието на 
управленския капацитет и 
корпоративното управление 
на финансираните МСП.

Подкрепата от ФМР ще 
се осъществява чрез дялови 
и квазидялови инвестиции, 
включително под формата 
на мецанин финансиране. Ин-
вестиционният период е 5 г. 
при срок на фонда от 10 г., с 
възможност за удължаване с 
до 2 г.

Предстои оценка на пода-
дените окончателни оферти, 
класиране на участниците и 
избор на изпълнител.

да бъдат видени на елек-
тронен адрес - https://app.
eop.bg/today.

„Предимствата и пол-
зите от Централизира-
ната автоматизирана 
информационна система 
„Електронни обществе-
ни поръчки“ са свързани с 
осигуряване на: по-висока 
ефективност при разход-
ване на обществените 
средства; на публичност 
и прозрачност, по-добър 
мониторинг върху пазара 
на обществените поръч-
ки в страната; проследя-
ване на възлагателните 
процеси; единна точка за 
достъп до цялата налич-
на информация, свързана 
с конкретна процедура; и 
съкращаване на срокове-
те; намаляване на админи-
стративната тежест.
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През тази година ще въведем в експлоатация централния участък от новата линия

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен” ЕАД: 

Росица Георгиева

Проф. Братоев, каква 

степен на изпълнение дос-

тигна третата линия на 

столичното метро? 

Пр е з  т а з и  го ди н а 
трябва да завърши стро-
ителството на централ-
ния участък от третата 
линия на метрото. Това е 
частта от бул. „Владимир 
Вазов” през Орлов мост – 
„Патриарха“ – НДК – бул. 
„България” до „Красно село”, 
която е с дължина 8 км. Ус-
ловно трасето е разделено 
на два подетапа от глед-
на точка на дейността на 
тунелопробивната машина 
(ТПМ), на монтиране на ав-
томатиката и въвеждане 
в експлоатация. За съжа-
ление поради лошите гео-
ложки условия се наложи да 
спираме извънредно ТПМ, 
за да извършваме смяна 
на резци и да инжектира-
ме допълнително бетони 
за заздравяване на почви-
те, за да може успешно тя 
да премине. На две места 
ТПМ попадна в плаващи 
пясъци и имаше опасност 
дори да потъне поради го-
лямото си тегло, ако не 
бяхме подсилили участъка. 
Всичко това наложи заба-
вяне на работата с около 
4 месеца. От натрупано-
то изоставане успяхме да 
компенсираме близо месец 
и половина. Все пак има из-
вестно закъснение, което 
се отразява на дейността 
на изпълнителите, рабо-
тещи след машината, но 
то е по обективни причи-
ни. Около 3,5 км от цялото 
8-километрово трасе е под 
реки през оводнени пясъци, 
където тунело пробивната 
машина мина изключител-
но трудно, но това вече е 
част от историята, защо-
то успяхме да се справим. 

Остават ни дейности 
по вътрешните конструк-
ции на метростанции-
те, които в централния 
участък са общо 8. Най-
напреднали са работите 
по спирките в кв. „Красно 
село” и на бул. „България”, 
тъй като ТПМ мина пър-
во през тях. Условно там 
остава да изпълним около 
1,5% от конструкциите 
и до средата на август 
трябва да бъдем готови. 
От близо два месеца се 
осъществяват и дейнос-
ти по архитектурното 
оформление и монтажа 
на оборудването, което е 
много важно. Поставянето 
на плочките, на окачените 
тавани и другите елемен-
ти изисква много време и 
работна сила. Нещата не 
се случват бързо. Едновре-
менно с това има много 
електрически инсталации 
и оборудване, които трябва 
да се монтират. Метрото 
има 18 системи за управле-

ние и функциониране. Вся-
ка от тях има оборудване, 
което след като се сложи, 
се изпитва поединично и 
накрая се извършват ком-
плексните тестове, те са 
последни. 

Кога да очакваме да 

бъдат пуснати в експло-

атация първите 8 км от 

третата линия?

Строителството на 
участъка от кв. „Красно 
село” до бул. „Владимир 
Вазов” трябва да бъде на-
пълно завършено през ок-
томври. След това ще ни 
остане да осъществим на-
стройките на оборудване-
то и комплексните изпит-
вания. Те ще се извършват 
от фирма „Сименс”, тъй 
като метровлаковете и 

съоръженията са техни. 
Предстоящите тестове 
са различни, такива ще се 
правят за първи път в Со-
фия, защото влаковете са 
с по-високо ниво на авто-
матично управление.

По график трасето 
от кръстовището на бул. 
„Патриарх Евтимий” и ул. 
„Граф Игнатиев” до кв. 
„Красно село”, включително 
и участъкът до депото на 
ул. „Житница”, трябва да 
бъде завършено през вто-
рата половина на август. 
Между 20 - 25 август ще 
имаме готовност за по-
даване на напрежение по 
линията и септември да 
започне изпитването на 
влаковете. Паралелно с 
това ще продължат до-
вършителните дейности 
на ниво вестибюл. В част-
та между кв. „Красно село” 
и бул. „България” вече се 
движат композиции и се 
извършват тестове. 

Всички 20 влака, които 
ще обслужват третата 
линия на метрото, вече са 
доставени, като 8 от тях 
са преминали динамични 
изпитвания. Тестването 
на останалите 12 трябва 
да завърши до края на ав-
густ. Тогава се надяваме, 
че ще приключи и етапът 
между бул. „България” и 
ул. „Граф Игнатиев”, за да 
може и там да започнат 
монтиране, настройки на 
апаратура и проби. 

За първата и втората 
линия на метрото срокът 
за тестване беше строго 
фиксиран, защото имахме 

отработена система. За 
третата линия решихме 
той да е три месеца. От 
„Сименс” подчертаха, че 
определеното време е не-
достатъчно. Въпреки това 
постигнахме споразумение 
сроковете да бъдат макси-
мално кратки.

Как се развиват дей-

ностите на втория етап 

от третата линия?

Участъкът  от  кв. 
„Красно село“ през жк 
„Овча купел“ до жп линията 
София – Перник в долната 
част на кв. „Горна баня“ с 
дължина 4 км и 4 станции е 
с над 60% изпълнение. Най-
напреднало е строител-
ството на спирката при 
„Овча купел 2” . Тази част 
от третата линия ще бъде 
въведена в експлоатация 
до средата на следващата 
година.

Какво показва прогно-

зата на „Метрополитен“ 

ЕАД по отношение на 

пътниците, които използ-

ват подземната железни-

ца? С колко ще се увели-

чат те след пускането на 

третата линия?

Системата ни позволя-
ва да регистрираме път-
ници, а не пътувания. С 
билет отчитаме 24 - 25% 
от всички ползващи ме-
трото, останалите са с 
абонаментни документи. 
Стараем се на базата на 
данните да правим реална 
статистика. Към средата 
на 2019 г. имаме между 350 
- 400 хил. потребители на 

двете линии. След въвеж-
дането в експлоатация на 
третата линия на подзем-
ната железница трябва 
да достигнем до 500 хил. 
пътници на ден. Но това е 
прогноза и очакваното на-
товарване ще се реализира 
във времето.

Например когато пус-
нахме участъка от първа-
та линия до жк „Младост”, 
предричахме да има 110 
хил. пътници на ден. А 
броят им вече достигна 
до 144 хил. души дневно. 
Постепенно се увеличиха, 
защото метроотсечката 
стана атрактивна, а и на 
някои хора им трябва и пси-
хологическо време да запо-
чнат да ползват метрото. 

Когато правим прогно-
зите за дадено трасе, под-
готвяме данни за 30-годи-
шен период. Отново като 
пример мога да посоча 
първата линия – тя вече 
функционира над 20 години. 
Може да кажем, че пълният 
й капацитет е реализиран 
на повече от 90%. Пла-
нира се да се въведе нов 
довеждащ транспорт до 
станциите и това също 
ще повиши броя на потре-
бителите.

Какви са следващите 

етапи от развитието на 

столичната подземна же-

лезница? Как стои въпро-

сът с финансирането? 

Цялата линия 3 е с дъл-
жина от 21 км. Ще припом-
ня, че сме я разделили на 4 
етапа. В момента строим 
първите два с обща дължи-

През февруари приключи прокопаването на тунелите  

в централната градска част от третата линия на метрото
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на 12 км, които вече споме-
нахме. Едното разширение 
от третия лъч на столич-
ната подземна железница 
щe бъде пo бyл. „Bлaдимиp 
Baзoв“ до кв. „Левски Г”. То 
ще е 3 км и с 3 станции. 
Другото отклонение ще 
е от жк „Гeo Mилeв“ дo 
зала „Apeнa Apмeeц“ и бyл. 
„Цapигpaдcкo шoce“ – 6 км 
и 6 метростанции. Стро-
ителството на тези два 
етпа е предвидено за след-
ващия програмен период 
2021 – 2027 г., като наме-
ренията ни са те да бъдат 
завършени през 2025 г. 

В същото време под-
готвяме още два проекта 
за разширяването на ме-
трото. За единия имаме 
готови документи на идей-
но ниво от няколко години. 
Това е направлението от 
Бизнес парка в жк „Мла-
дост 4” до станцията на 
лифт „Симеоново” при Со-
фийския околовръстен път 
(СОП). Тази част ще има 
една междинна спирка на 
СОП, тъй като в района 
се извършва интензивно 
строителство. Там нямаме 
още процедиран регулацио-
нен план, тъй като нямаме 
осигурено финансиране. 

В момента приключ-
ваме работата по проек-
тирането на разширение 
на метрото в жк „Люлин”. 
Там планираме да бъде из-
градена метролиния по бул. 
„Царица Йоана” до СОП. Бу-
левардът е построен само 
до жилищния комплекс и се 
предвижда и неговото до-
вършване от бул. „Панчо 
Владигеров” до СОП. Това 
ще е изцяло ново пътно 
трасе, което ще се обосо-
бява заедно с метрото. Ли-
нията на подземната же-
лезница е с дължина около 
2 км с 2 станции и ще има 
голям буферен паркинг при 
СОП. Идеята ни е присти-
гащите по автомагистра-
ла „Европа” да не влизат с 
колите си в града. На този 
етап имаме финансиране 
само за проектирането. 
Целта ни е, след като има-
ме готови планове, да тър-
сим и средства за строи-
телството. Несериозно е 
да отидеш при институ-
циите и просто да кажеш: 
искам да правя метро. Аз 
лично първо бих попитал 
за проект. Затова ние 
винаги се стремим проек-
тирането да изпреварва 
осигуряването на финан-
сиране. Нашата идея е 
двете трасета – до лифт 
„Симеоново” и в жк „Люлин”, 
да бъдат подготвени и при 
възможност за осигурява-
не на пари веднага да ги 
представим.

Предстои ни също така 
да обособим още 2 буферни 
паркинга в жк „Овча купел” 
за по 200 - 250 автомобила 
всеки от тях, за да може 
допълнително да се огра-
ничи влизането на коли в 
София. 

Може ли вече да се 

прогнозира какви сред-

ства ще бъдат необхо-

дими за последните две 

части на третия лъч?

Малко е рано да съобщя 
конкретни цифри. Планове-
те се подготвят, но те не 
са остойностявани. Ние 
правим съвсем груба прог-
ноза. По време на работа-
та по документацията за 
обществените поръчки ще 
обявим прогнозните стой-
ности. Когато дойде вре-
ме, строителите, които 
ще се включат в търгове-
те, ще дадат конкретните 
цени. 

Ние сме заявили за 
следващия програмен пе-
риод 3-ти и 4-ти етап от 
третата линия. Смятаме, 
че те ще са от порядъка 
на 390 млн. лв. Участъкът 
в жк „Слатина” ще се из-
гражда отново с тунело-
пробивна машина, а това 
оскъпява проектите. Пред-
ставете си, ако трябва да 
разкопаваме в центъра, 
дори не искам да си мисля 
как бихме се справили. А 
ние копахме на няколко мес-
та и никой не разбра, че се 
строи метро в останали-
те участъци.

Каква е визията за раз-

витието на „Метрополи-

тен“ след 2025 г.?

Всеки следващ етап 
за развитие на метрото 
трябва да се обосновава 
главно от гледна точка 
на перспективните нато-
варвания. Към момента 
сме подготвили три та-
кива прогнози. Първата е 
за участъка Бизнес парк - 
лифт „Симеоново”. За него 
предвиждаме 25 - 26 хил. 
пътници дневно, както и за 
частта в жк „Люлин”. Това 
са натоварвания, защити-
ми за метро. Най-напред 
трябва да докажеш, че 
при тези условия услугата 
не може да се извърши от 
друг тип транспорт, или 
ако пък е възможно, то ще 
е с голямо натоварване, с 
няколко паралелни линии. 
Наземният транспорт 

може да поеме от 1000 до 
1500 пътници на 1 км. А 
ние, ако имаме над 5 хил. 
пътници на 1 км от лини-
ята, тогава се приема, че 
тя ще е рентабилна. 

Третото проучване, 
което извършихме, е за 
отклонение на втората 
линия на метрото от спир-
ка „Витоша” до СОП и към 
„Студентски град”. За него 
дължината би била 5 км с 5 
станции. Ще имаме почти 
40 хил. пътници, или около 
7 хил. души на 1 км, което 
е близо до границата, тъй 
като при нас натоварва-
нето е 10 хил. потреби-
тели на 1 км. Това обаче 
е далечната перспектива 
за развитието на подзем-
ната железница. Ако има 
осигурено финансиране, в 
рамките на 1 година ще 
бъдем готови с проекти-
те за него. По принцип не 
подготвяме планове, които 
биха отлежавали 5 - 10 или 
повече години, защото ще 
остареят, а това ще нало-
жи промяната им.

 
Преди време казахте, 

че се предвижда поставя-

нето на прегради на пе-

роните на някои спирки 

на първите две линии на 

метрото. Бихте ли казал 

къде и ще се правят ли 

такива съоръжения и на 

други места?

Над 90% от метролини-
ите в света са от т.нар. 
открит тип. При тях оба-
че има доста голям брой 
нещастни случаи. Напри-
мер в Париж започна пре-
оборудване на метрото с 
такива прегради, защото 
отчитат повишаване на 
инцидентите. В Хонконг 
се прави същото. 

При първата и втора-
та линия на Софийското 
метро имаме 3 различни 
разположения на вратите 
на влаковете. Поради тази 
причина как да направим 
съоръжения, които да се 
отварят хоризонтално, 
както ще бъде при третия 
метродиаметър. Вратите 
на някои влакове ще съв-
паднат с преградите, при 

други обаче това няма да 
се случи. В последните го-
дини в световен мащаб са 
разработени вертикално 
повдигащи се прегради, 
каквито ние планираме да 
монтираме първоначал-
но пилотно на 2 станции. 
Първите ще бъдат поста-
вени на „Опъл ченска” и На-
ционалния стадион „Васил 
Левски”. В момента сме на 
етап отваряне на оферти 
за избор на изпълнител на 
монтирането на съоръже-
нията. След като приклю-
чи процедурата по избор 
на изпълнител и подпишем 
договор с определената 
фирма, тя ще има срок от 
1 година за реализация на 
първите две места. 

Междувременно като 
опция в процедурата пред-
виждаме оборудване на 
още 10 станции с такива 
преградни съоръжения на 
пероните след внедряване 
и одобрение на пилотното 
решение за 2 метростан-
ции. За финансиране ще 
кандидатстваме по Опе-
ративна програма „Транс-
порт и транспортна ин-
фраструктура“. За тези 
10 гари още подготвяме 
документацията и не 
знаем дали ще може да се 
направят прегради едно-
временно или на етапи. 

Ако догодина стартираме 
процедурата, в рамките 
на оставащото време от 
програмния период 2014 
– 2020 г. ще успеем да се 
справим.

 
Подготвяхте проект 

за разделяне на първата 

и втората линия от ме-

трото. Докъде стигна-

хте?

Към момента отчита-
ме сериозен проблем със 
зареждането на двете 
трасета с подвижен със-
тав. По първата линия има-
ме интервал на движение 
от 2 минути между компо-
зициите извън час пик, а 
в натоварената част от 
деня - 3 мин. Трябва за мно-
го кратък период от вре-
ме да вкараме на линиите 
между 35 и 40 влакчета, а 
това от своя страна съз-
дава проблем при експлоа-
тацията. 

Тези две линии от ме-
трото са били предвидени 
като самостоятелни, но 
поради наличието на едно 
депо ние ги направихме 
така, че да са свързани. 
Ако извършим това разде-
ляне, тогава втората ли-
ния ще работи със собст-
вен интервал на движение. 
Правили сме тестове и ако 
второто трасе на подзем-
ната железница функцио-
нира със същия интервал 
като първото, тогава по 
него няма да има натовар-
ване. Според нашите на-
мерения на спирка между 
„Сливница” и „Обеля”, която 
планираме да бъде напра-
вена, ще идват влаковете 
от двете трасета, като 
ще използват един перон, 
от който ще става и пре-
качването, но графиците 
ще са съобразени само с 
пътниците, а зареждане-
то сутрин с влакове ще е 
при по-голям интервал и 
по-малко влакове на всяка 
линия поотделно. 

Тук е мястото да кажа, 
че се предвиждаше в учас-
тъка между спирките „Сли-
вница” и „Обеля” да бъде 
изградена гара с частно 

вложение. Инвеститори-
те договаряха да изкупят 
терени в района и да стро-
ят жилищен комплекс от 
затворен тип и частично 
да финансират изгражда-
нето на метростанция. Но 
доколкото разбрах, не са 
успели да обезпечат имо-
тите, които са им необ-
ходими, и са на път да се 
откажат. Затова ние ре-
шихме първо да направим 
проект за тази станция. 
Някъде напролет ще бъдем 
готови и догодина след 
окончателното решение, 
дали ще има съинвести-
тор, ще започнем изпълне-
нието и на този подобект. 

Как протича парт-

ньорството Ви с Кама-

рата на строителите в 

България?

Работата със стро-
ителите не е лесна, за-
щото капацитетът им 
е различен спрямо този 
отпреди 5 - 6 години – ра-
ботната ръка намалява 
постоянно. Това е проблем 
за някои фирми, но има и 
такива, които се справят 
по-добре. Опитваме се да 
помагаме на компаниите, 
доколкото е възможно. 
Знаете, че всяка седми-
ца имаме работни срещи, 
разрешаваме в движение 
въпроси, които възникват, 
което реализираме от го-
дини. Досега това е било 
печеливша формула. Ще 
препоръчам на строители-
те да се стегнат, защото 
още малко ни остана. По-
сле ще може да излязат и с 
вдигната глава да кажат: 
справихме се! Аз съм опти-
мист, че ще успеят, а ние 
ще им помагаме максимал-
но. В тази връзка искам да 
благодаря на Камарата на 
строителите за дългого-
дишното партньорство и 
пожелавам успехи на ней-
ните членове, в т.ч. и на 
тези от тях, които рабо-
тят на обектите от раз-
ширението на най-големия 
транспортен, екологичен 
и строителен обект – ме-
трото в София.

До средата на август ще завършат дейностите по МС „България”

„Трейс Груп Холд” АД започна бетониране на релсовия път  между МС 6 и МС 8

Снимки в. „Строител“



Бяха дадени примери 
с реновирането на глав-
ната улица, водеща до 
Морската градина, коя-
то е много добре под-
държана.

В предаването по те-
лефона на живо се вклю-
чи кметът Димитър Ни-
колов, който коментира 
анкетата. Той очерта 
визията за развитие на 
града и представи стро-
ително-инвестиционна-
та програма на община-
та. 

Следващият събе-
седник в студиото беше 
инж. Илиян Терзиев, кой-
то отправи благодар-
ност към ген. директор 
на БНР Светослав Кос-
тов и неговия екип от 
Радио „София” и Радио 
„Бургас“ за тази пре-
красна идея за съвмест-
на продукция с в. „Стро-
ител“. 

„Поздравления за из-
бора на място за провеж-
дането на инициатива-
та. Първо, че е изнесено 
в страната, и второ, че 
е в един от най-успешно 
развиващите се градове 
у нас – Бургас. Неслучай-
но той бе обявен за най-
добро място за живеене 
за 2018 г.“, каза предсе-
дателят на УС на КСБ и 
допълни, че браншовата 
организация е в отличен 
диалог с кмета на общи-
ната Димитър Николов, 
както и със зам.-кмета 
по строителство, ин-
вестиции и регионално 
развитие инж. Чанка Ко-
ралска. 

Инж. Терзиев пред-
стави работата на Ка-
марата, както и комен-
тира наболелите теми 
в строителството. Той 
сподели впечатленията 
си от срещите на ръко-
водството на КСБ с ви-
цепремиерите Томислав 
Дончев и Марияна Нико-
лова, на които са обсъ-
дени възможностите за 
подобряване на норма-
тивната база, касаеща 
строително-инвести-
ционния процес. 

„Предизвикателства-
та, пред които бран-
шът е изправен, са от 

различно естество, но 
най-големите се отна-
сят до необходимостта 
от промени в Закона за 
обществените поръчки 
(ЗОП), Закона за устрой-
ство на територията 
(ЗУТ) и проблема с все 
по-засилващата се лип-
са на кадри“, заяви той. 
Инж. Илиян Терзиев по-
сочи още, че по време на 
разговорите с вицепре-
миера Марияна Николова 
са били разисквани въз-
можностите за 

облекчаване на про-

цедурите за внос на 

работна ръка, 

както и за засилване 
на ролята на КСБ в про-
цеса на професионално-
то обучение и подготов-
ката на кадри за бранша. 
„Това беше първата сре-
ща на ръководството 
на Камарата с вицепре-
миера Николова, като 

се разбрахме сътрудни-
чеството ни да продъл-
жи в работен порядък“, 
добави той. 

Инж. Илиян Терзиев 
акцентира и върху ус-
пешното партньорство 
на браншовата организа-
ция с вицепремиера Дон-
чев. „То е дългогодишно, 
а срещите са регулярни, 
като заедно работим 
основно за подобряване 
на законодателството, 
касаещо обществените 
поръчки, търсим вари-

анти за реално ценооб-
разуване в търговете, 
както и за намаляване 
на административната 
тежест“, информира още 
председателят на УС на 
КСБ.

Инж. Терзиев сподели 
също, че по отношение 
на промените в норма-
тивната база трябва 
да се обърне внимание 
на остарелия ЗУТ. „Той е 
променян близо 90 пъти. 
Ка марата  от  доста 
време настоява за раз-

делянето на закона на 
две – на Закон за тери-
ториално устройство и 
Закон за строителство-
то“, подчерта инж. Или-
ян Терзиев.

„Както казах, рабо-
тим и за нормално цено-
образуване по общест-
вените поръчки. Знаете 
например, че подготов-
ката на търговете се 
случва понякога две-три 
години преди обявяване-
то на самата поръчка. 
Като добавим и почти 

задължителните проце-
дури за обжалване, се по-
лучава един доста дълъг 
период, в който цените 
на основни материали и 
суровини се променят в 
пъти нагоре“, коментира 
той и добави, че браншо-
вата организация иска

обществените поръ-

чки да бъдат подгот-

вяни и обявявани след 

пазарно проучване на 

актуалните към мо-

мента на търга цени.

„Освен това считаме, 
че трябва да се промени 
сега съществуващата 
нормативна база, която 
не позволява корекция в 
цените по договорите“, 
каза още инж. Терзиев. 
Според него критерият 
най-ниска цена трябва 
да отпадне, тъй като по 
този начин не се гаран-
тира качество. „Много 
е важно да бъдат ясно 
определени в закона от-
говорностите на всеки 
един участник в стро-
ителния процес“, заяви 
още по време на преда-
ването инж. Терзиев.

Председателят на УС 
на КСБ засегна и тема-
та за контрола на стро-
ителните обекти, като 
акцентира, че инсти-
туциите и обществото 
отправят все по-големи 
очаквания към Камара-
та. В тази връзка КСБ 
е предприела стъпки, 
с които да се засилят 
контролните функции 
на организацията. „Тук 
искам да спомена, че по 
инициатива на вицепре-
миера Томислав Дончев 
бе създадена работна 
група, в която участ-
ват министърът на ре-
гионалното развитие 
и благоустройството, 
изп. директор на Аген-
цията по обществени 
поръчки и началникът на 
Дирекция за национален 
и строителен контрол 

(ДНСК), в рамките на 
която на експертно ниво 
се дискутират актуални 
въпроси“, каза инж. Тер-
зиев. Той съобщи, че е 
била договорена и ини-
циатива между ДНСК и 
КСБ за провеждане на 
съвместни проверки по 
строителни обекти.

„В европейски и све-
товен мащаб тече и друг 
важен процес – на цифро-
визация на сектора. Ние 
все още правим несигур-
ни и плахи първи стъпки 
в тази област“, комен-
тира инж. Терзиев. Пред-
седателят на УС на КСБ 
допълни, че експертите 
в Камарата работят ак-
тивно и в тази насока, 
като сред техните при-
оритети е въвеждането 
на BIM технологиите, 
които са изключително 
важни и по думите му 
до голяма степен ще въ-
ведат яснота и ред при 
реализацията на проек-
тите в бъдеще.

На въпрос на водеща-
та за приоритетите му 
като председател инж. 
Терзиев посочи засилване 
на ролята на КСБ в ико-
номическия и обществе-
ния живот и утвържда-
ването й като основен 
фактор по отношение 
на политиките, касае-
щи строителния сектор 
– от една страна, и от 
друга – привличане и при-
общаване на все повече 
строители към каузите 
на КСБ, включването им 
в дейностите на Кама-
рата и инициативите, 
които тя развива. „Ако 
успея като председател 
да се преборя за това да 
въведем нормалното це-
нообразуване и колегите 
да получават наистина 
реалната стойност за 
строителния продукт, 
ще бъда наистина удо-
влетворен “ ,  с подели 
той. Попитан как оце-
нява партньорството 
на КСБ с държавната и 
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на качеството, вижте, 
аз пътувам доста и бих 
казал, че качеството 
на изпълнените обекти 
не отстъпва по никакъв 
начин на изпълнените в 
другите европейски дър-
жави“, коментира той.

Инж. Илиян Терзиев 
сподели, че Камарата 
работи много сериозно 

и по създаване на стан-
дартизирани  тръжни 
документи. „Такива вече 
изготвихме съвместно 
с Министерството на 
околната среда и водите 
за водните проекти по 
ОП „Околна среда“ и би-
хме искали и за другите 
програми да бъдат на-
правени стандартизира-

ни документи, които до 
голяма степен елимини-
рат субективния фактор 
и неясните критерии“, 
каза той.

На въпрос,  каква е 
цената на успеха, инж. 
Терзиев отговори, че це-
ната за всеки един е 

местната власт инж. 
Терзиев посочи, че диало-
гът е конструктивен, а 
представители на бран-
шовата организация са 
включени в редица коми-
тети за наблюдение по 
оперативните програми, 
в работни групи по подо-
бряване на законодател-
ството. 

„Можем да кажем, че 

мнението и позици-

ята на Камарата се 

търсят от институ-

циите, 

като от наша стра-
на ние сме готови при 
необходимост във всич-
ки сфери, в които можем 
да помогнем да предос-
тавим нашата експер-
тиза“ ,  подчерта инж. 
Терзиев.

В  изказването си 
той засегна и темата 
за промяната на чл. 14, 
ал. 2 в ЗУТ и Закона за 
Камарата на строите-
лите. „Това беше ва-
жна стъпка поради три 
причини“,  посочи той 
и обясни, че на първо 
място с изменението 
Камарата изразява ка-
тегорично своята не-
търпимост към сивия 
сектор и т.нар. нелеги-
тимни бригади и фирми, 
които не са вписани в 
ЦПРС, но изпълняват 
строителни дейности. 
Друг важен момент за 
него е, че по този начин 
се защитават членове-
те на организация-
та от нелоялната 
конкуренция, която 
води до унищожа-
ване на малките 
фирми по места, 
ко и т о  с п а з в а т 
всички видове за-
кони. „И трето – с 
приетата промяна 
законодателят за-
щитава граждан-
ския интерес, за-
щото е известно, 
че имаше редица 
случаи  на  нека -
чествено изпъл-
нени ремонти на 
покриви и други, 
които след това 
пада ха .  Те  б я ха 
извършени точно 
от такива  бри -

гади, които не носят 
никаква отговорност 
за дейностите, които 
осъществяват“, добави 
инж. Терзиев и комен-
тира, че работещите в 
сивия сектор ощетяват 
и държавният бюджет, 
тъй като не плащат 
данъци. „Така се получа-
ва една паралелна ико-
номика, която съсипва 
легитимните компании 
вписани в Регистъра, 
които са задължени да 
доказват своя опит, 
капацитета си и които 
плащат данъци и осигу-
ровки“, каза инж. Илиян 
Терзиев. Той даде пример 
и с Националната ста-
тистика, според която 
над 20 хиляди фирми раз-
виват дейност в сфера-
та на строителството, 
а в ЦПРС в момента са 
вписани 5200 компании. 

„С а м и  н а п р ав е т е 
сметка каква част от 
фирмите, заявили се в 
сектора, работят при 
абсолютно неясни ус-
ловия. Това беше и цел-
та Камарата да поиска 
тази промяна, подкрепи-
ха ни редица организа-
ции – работодателски, 
синдикати, и изменение-
то се прие от НС, като 
законодателят опреде-
ли 100 кв. м максимална 
площ за извършване на 
строителни дейности 
от дружества без регис-
трация в ЦПРС“, обясни 
инж. Терзиев и допълни, 
че това решение не удо-

влетворява напълно Ка-
марата, която настоява 
квадратура да бъде нула, 
защото по този начин, 

каквато и строи-

телна дейност да се 

извършва, ще става 

ясно кой я извършва и 

кой носи отговорност 

за нея. 

„В последните месе-
ци - а може би и година, 
сме свидетели на една 
особено активно комен-
тирана от всевъзможни 
„експерти“, а и от медии-
те тема, която касае ка-
чеството на обектите. 
За съжаление в по-голя-
ма част от изказвани-
ята, които се правят в 
тази сфера, винаги само 
и единствено строите-
лят е виновен и отгово-
рен за проблемите при 
изпълнението“, посочи 
той, като допълни, че 
в строителния процес 
има много участници, 
включително проектан-
ти, възложител, надзор. 
„Интересното е, че ни-
кога не се задава въпрос 
каква е отговорността 
на останалите участни-
ци в процеса. Винаги се 
прехвърля цялата вина 
на строителя. Това не 
е справедливо“, катего-
ричен бе председателят 
на УС. 

„Ние не сме съгласни 
и именно поради тази 
причина искаме да има 
ясно регламентиране в 

Закона за устрой-
ство на терито-
рията на отговор-
ностите на всеки 
един участник в 
строително-ин -
вестиционния про-
цес.Така ще бъде 
ясно при допускане 
на грешка чия е 
вината и кой носи 
отговорността“, 
поясни инж. Тер-
зиев.

„Относно ка-
чеството и цени-
те спрямо Европа, 
мога да кажа само, 
че цените са зна-
чително по-ниски. 
Може би дори най-
ниските в Европа, 
а  по отношение 
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В нашата община се работи непре-
къснато. Вършим това, което изискват 
хората от нас. Преди 4 години, когато 
се кандидатирах за този пост, аз и 
моят екип презентирахме пред всички 
бургазлии програма с конкретни цели. 
Сега в края на мандата можем със за-
доволство да отбележим, че почти 99% 
от ангажиментите, които сме поели по 
отношение на инфраструктурни проек-
ти и други инвестиции, вече са изпъл-
нени или са на финалната права. Ако се 
запази това темпо, Бургас ще продължи 
да се променя към още по-добро успо-
редно с другите градове. Непрекъсна-
тата конкуренция с другите населени 
места ни задължава да ускорим това 
темпо. 

Желанието ни е да открием още 
университети в града, за да развием 
още образователната инфраструкту-
ра и да осигурим кадри за бизнеса. В 
анкетата с хората чухме, че те тър-
сят развитие в града. Всичко това ще 
е възможно, когато привлечем големи 
инвеститори, за които обаче е нужна 
по-висококвалифицирана работна ръка, 
по-знаещи и можещи хора. Няма как да 
искаме високо заплащане, ако не успя-
ваме да привлечем достатъчно профе-
сионалисти. За да дойдат индустрии-
те, които ги осигуряват, е необходимо 
сериозно развитие в образователната 
сфера. Затова тази година акцент в 
инвестиционната ни програма е подо-
бряване на материалната база на учи-
лищата и висшите заведения. 

Съвсем скоро ще отвори новият 
Медицински факултет към Универси-
тет „Проф. д-р Асен Златаров“, което 
е един изключително голям успех за 
Бургас. От есента младите кандидат-
лекари ще могат да се обучават в една 
съвременна и високотехнологична об-
становка. Със съдействието и финан-

совата помощ на община Бургас бяха 
закупени всички нови апарати.

Ние искаме да задържим младите 
хора в града. Към това са насочени на-
шите усилия. През последните години 
направихме много за реализирането на 
нови индустриални територии, които 
да предоставят възможност за рабо-
та. Реновирахме една част от града, 
която беше неизползваема заради бла-
тата там. Говорим за около 400 дка, 
като в момента усвояваме още 600 дка. 
Засипахме този район, отводнихме го и 
в момента там се изграждат пътища, 
автобусни спирки, колектори, канали-
зационна мрежа, включително и ин-
тернет мрежа. Всичко това не става 
светкавично с магическа пръчка, а из-
исква доста усилия, които сме положи-
ли във времето. Със сигурност можем 
да кажем, че Бургас вече ще може да 
бере плодовете на тези инвестиции в 
индустрията. В момента изграждаме 
нови улици в индустриална зона Север. 

На финала искам да подчертая, че 
процесът на сътрудничеството ми с 
Камарата на строителите в България 
е подчертано динамичен. Много често 
се обръщаме към тях за експертиза и 
помощ, защото голяма част от проек-
тите, които се реализират в Бургас, 
се случват за първи път. Ние нямаме 
достатъчно компетентни хора в са-
мата администрация на общината и 
в лицето на КСБ, смея да кажа с удо-
волствие, попаднахме на изключител-
ни партньори. Искам да им благодаря 
за тяхната отзивчивост. Ако за даден 
проект не достигат средства, Кама-
рата финансира проучвания и анализи 
и винаги се отнася ревностно, когато 
става въпрос за подобрения в Бургас. 
КСБ държи на авторитета и имиджа 
си и следи проектите да се случат ка-
чествено и в срок.

Димитър Николов, кмет на община Бургас:

В лицето на КСБ имаме изключителен 
партньор
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Съдебната палата на площад „Тройката“



местната админи-

страция редовно се 

получават запитва-

ния от граждани на 

Бургас, които са в 

списъка с чакащите за 

саниране сгради.

Инж.  Коралска  ко -
ментира качеството 
на обектите в община 
Бургас. Според нея то 
зависи от отговорност-
та на изпълнителя, но и 
от отговорността на 
възложителя. „Ние като 
публичен възложител 
сме длъжни да следим ка-
чеството да е отлично, 
защото парите, които 
се харчат, са публични 
средства. Разбира се, 
това ни коства доста 
усилия, но мисля, че ус-
пяваме до  момента“ , 
подчерта тя и благода-
ри на Областното пред-
ставителство на КСБ в 
Бургас, което активно 
подпомага общината в 
това направление. „Пора-
ди тази причина ние под-

крепяме всяко едно пред-
ложение на Камарата за 
законодателни промени, 
които да осигурят по-до-
бро качество“, каза инж. 
Коралска.

Тя сподели мнението 
на инж. Терзиев за нужда-
та от промени в Закона 
за обществените поръч-
ки, като заяви, че 

критерият най-ниска 

цена трябва да отпад-

не, тъй като това не 

гарантира качество.

Инж.  Коралска ин-

формира още, че община 
Бургас вече е приключи-
ла проектите си по две 
от приоритетните оси 
по Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 
- 2020“ – „Устойчиво и 
интегрирано градско 
развитие“ и „Регионал-
на образователна ин-
фраструктура”. „Всички 
обекти, които бяха за-
ложени, са готови. Пред-
стоят ни още инвести-
ции в социалната сфера 
и в областта на култур-
ната инфраструктура“, 
заяви тя. Зам.-кметът 

допълни, че са в ход дъл-
гоочакваният ремонт 
на Културния  дом на 
нефтохимика, както и 
реконструкцията и пре-
устройството на би-
вшата Немска болница в 
библиотека и културно-
образователен център 
за съвременно изкуство. 

„Успешната реали-
зация на европейските 
проекти е свързана и с 
изграждането на упра-
вленски капацитет в 
общините. Имахме про-
блем в това отношение 
през миналия програмен 

комбинация от знания, 

умения и постоянно 

усъвършенстване. 

След него думата взе 
инж. Чанка Коралска, коя-
то се фокусира върху На-
ционалната програма за 
енергийна ефективност 
на многофамилните жи-
лищни сгради в стра-
ната. Тя акцентира, че 
позитивите от нея са 
много,  като в Бургас 
това се усеща особено 
осезателно. 

„Ние сме първенец по  

НПЕЕМЖС. Успяхме 

да обновим изцяло 187 

сгради“, 

каза инж. Коралска. Тя 
посочи, че всички граж-
дани, които са успели да 
се включат в програма-
та, са останали изклю-
чително доволни и са 
щастливи, че живеят в 
обновени сгради. 

„За съжаление в мо-
мента нямаме  кате-
горичен отговор кога 
НПЕЕМЖС ще продължи. 
Но аз съм оптимист, че 
това ще се случи“, каза 
още тя .  Инж.  Корал -
ска сподели, че още със 
стартирането на Нацио-
налната програма е бил 

създаден специален екип 
в общината, който да ра-
боти с гражданите. „Во-
дихме разяснителна кам-
пания, за да може хората 
да разберат какви ще са 
ползите от НПЕЕМЖС“, 
допълни зам.-кметът и 
информира, че в
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Станимир Стойков, представител на 
сдружение на собствениците на бл. 34, 
к-с  „Славейков“: 

В четири поредни години градът ни беше опреде-
лян като най-добър за живеене и това говори само 
за себе си. Радвам се, че преди време реших да се 
преместя от София в красивия Бургас. Областта се 
развива с изключително бързи темпове – има огромна 
разлика от периода, когато дойдох за първи път през 
2007 г., до сега. Превръщаме се в една отлична ту-
ристическа дестинация и това влияе положително на 
сезонната заетост. Прилагат се добри примери от 
чужбина и се правят различни опити да се привлекат 
туристи за по-дълго време. 

Националната програма за енергийна ефектив-
ност на многофамилните жилищни сгради има сери-
озно отражение за визията на морския град. Тя е из-
ключително полезна и благодарение на нея блоковете, 
които са строени в периода 1970 – 1980 г., имаха въз-
можността да бъдат изцяло обновени и да придоби-
ят различен облик. Освен това всяка една сграда има 
определен жизнен цикъл, а много от нашите здания 
бяха достигнали своя краен предел. Определено сани-
рането е единствената алтернатива – то не само 
удължава живота им и води до по-малко разходи за 
отопление и охлаждане, но и човек има чувството, че 
живее в нова сграда. Щастлив съм, че блокът, в който 
аз живея, беше саниран по НПЕЕМЖС.

Аз живея в центъра на града и виждам колко красив става с 
обновените фасади. Сградата, в която е домът ми, е одобрена 
по Националната програма, но в момента няма свободен ресурс 
за нас. Очакваме тя да продължи, за да се осъществи това, за 
което мечтаем. Искаме и нашият блок да стане красив. 

Гражданите на Бургас сме много активни и често разгова-
ряме с представителите на общината, които отговарят за 
благоустройството и озеленяването, и сме много доволни от 
ангажираността им. Винаги ни се обръща внимание и всичко, за 
което сме помолили, се е случвало.

Не се чувствам добре в сграда, която не е 
санирана. От доста години се опитваме да по-
лучим финансиране, за да ремонтираме блока си, 
в който живея, включително и по Националната 
програма за енергийна ефективност. Вижда-
ме колко е красиво с обновените постройки по 
НПЕЕМЖС. Хората, които живеят там, са много 
доволни. Първото ми впечатление е, че техните 
блокове са с хубава визия, приветливи, няма па-
даща мазилка и със сигурност е по-топло.

Мария Димова, 
председател на сдружение на 
собственици, кандидатствало 
по НПЕЕМЖС:

Христина Боянова, 
учител по литература:

Санирани жилищни блокове

Природоматематическа гимназия 

„Академик Никола Обрешков“



гласно който ние винаги 
се отзоваваме при нужда 
за експертна оценка, за 
помощ във всяка една об-
ласт на строителство-
то“, завърши инж. Нико-
лай Николов.

В  предаването се 
включи и главният ре-
дактор на в. „Строител“ 
Ренета Николова. Воде-
щата Анелия Торошанова 
й благодари за доброто 
партньорство. От своя 
страна Николова благо-
дари на ръководството 
на КСБ и на БНР, на кме-
та на община Бургас и 
екипа на в. „Строител“ за 
възможността да се ре-
ализира инициативата. 
„Това е една наша обща 
идея с Вас, г-жо Тороша-
нова, един формат, който 
днес се реализира за пър-
ви път, и то по толкова 
успешен начин. Тук виж-
даме обединени усилията 
на една от най-автори-
тетните браншови орга-

низации – КСБ, две нацио-
нални медии, естествено 
не мога да пропусна и 
отличното гостоприем-
ство на местната власт 
в лицето на община Бур-
гас и граждани“, заяви 
тя. Николова коментира, 
че чрез подобни предава-
ния може да се придобие 
обективна представа 
как градовете в Бълга-
рия се развиват и колко 
важно е в този процес да 
са активни всички учас-
тници – общини, строи-
тели, медии и граждан-
ски сдружения. „Хубаво е 
да се показват нещата, 
които се случват, и как 
се променят и стават 
по-красиви българските 
градове, както и при-
носът на българските 
строители за това“, каза 
още Николова и подчер-
та, че се планира поре-
дица от такива форма-
ти и от други градове на 
страната.

период, който вече е пре-
одолян“, посочи инж. Ко-
ралска. В тази връзка тя 
добави, че трябва да се 
мисли за уеднаквяване на 
процедурите, по които 
се кандидатства и след 
това се реализират про-
ектите по различните 
програми.

В заключение инж. 
Коралска сподели, че об-
щина Бургас работи за 
създаването на добра 
среда за бизнеса и за 
привличането на инвес-
тиции. „Имаме звено, 
което обслужва крупни-
те инвеститори. Въве-
дени са и такси за облек-
чение, когато те искат 
да направят вложения в 
по-големи проекти, кои-
то осигуряват и допъл-
нителна работна ръка“, 
каза още тя.

В следващата част 
н а  п р е д а в а н е т о  с е 
включиха граждани на 
общината,  които ко-
ментираха ползите от 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилни-
те жилищни сгради. Те 
дадоха конкретни при-
мери за позитивите от 
нея.  В студиото дой-
доха и представители 
на  сдружения ,  които 
са кандидатствали по  
НПЕЕМЖС, но техните 
сгради не са успели да 
получат финансиране.

Съвместната про-
дукция продължи с учас-
тието на инж. Николай 
Николов, зам.-председа-
тел на УС на Камарата 
и председател на ОП на 
КСБ в Бургас. 

„Последните години 

обликът на Бургас се 

промени от промиш-

лен към съвременен 

модерен курортен 

град. 

Мога уверено да зая-
вя, че визията на Бургас 
към морето се отваря“, 

коментира той.  Инж. 
Николов изрази задовол-
ството си и от бързите 
темпове, с които се про-
меня градът. „Виждаме 
красиво санирани сгра-
ди, ремонтирани улици и 
реновирани междублоко-
ви пространства“, каза 
той.

 Зам.-председателят 
на УС на КСБ се съгласи 
с изказаното от други-
те събеседници мнение, 
че НПЕЕМЖС е от ог-
ромна полза за цялата 
страна. „Когато програ-
мата стартира, ние от 
Областното представи-
телство на КСБ в Бургас 
и колеги от общината, 
посещавахме всяко едно 
събрание на сдружения-
та на собственици на 
жилищни сгради и обяс-
нявахме какви ще са пол-
зите от санирането“, 
каза още той. 

По думите му за всич-
ки в Бургас НПЕЕМЖС е 
била нещо ново, но об-
щината и строителни-
те фирми са се справи-
ли отлично. „Близо 2000 
сгради са обновени по 
Националната програма. 
Има и сключени догово-
ри с Българската банка 
за развитие, които из-

чакват“, информира инж. 
Николов. Той сподели, че 
първенци по програмата 
освен Бургас са Благоев-
град и Пазарджик. „Сред 
останалите общини, 
в които има най-много 
сключени договори, са 
Хасково, Стара Загора, 
София, Пловдив и Пер-
ник“, поясни зам.-пред-
седателят на УС на КСБ. 

В изказването си той 
подчерта, 

че НПЕЕМЖС има до-

казан икономически и 

социален ефект, 

като тя предоставя 
повече възможности на 
бизнеса за икономическо 
развитие, допълнителна 
заетост на проектан-
ти, строители, фирми за 
техническо обследване, 
както и за обследване на 
енергийна ефективност, 
производители на мате-
риали. Инж. Николай Ни-
колов заяви, че по нея ос-
новните изпълнители са 
малките и средни фирми. 

„По отношение на по-
зитивите ще цитирам 
данни на Министерство-
то на енергетиката, 
в които се посочва, че 
до края на 2020 г. като 

ефект за домакинства-
та ще бъдат спестени 
над 405 млн. лв.“, спо-
дели още инж. Николов. 
„Облагодетелствани-
те домакинства са над 
500 000, като средно за 
всяко семейство спес-
тените средства са 
около 2000 лв. Тези ико-
номии ще продължат в 
следващите 15 г. Живо-
тът на новите дограми 
и изолации е 25 г. Това 
още веднъж доказва, че 
позитивите от програ-
мата надхвърлят необхо-
димите за въвеждането 
й инвестиции“, каза инж. 
Николай Николов.

Той не пропусна да ко-
ментира и сигналите за 
некачествено изпълнени 
обекти по НПЕЕМЖС, 
като подчерта, че само 
1% от тях са имали ня-
какво основание. „Про-
блемите там бяха от-
странени в рамките на 
гаранционните срокове“, 
посочи инж. Николов.

В края на изказване-
то си той благодари на 
община Бургас за отлич-
ната комуникация, която 
има с Областното пред-
ставителство. „Ние под-
писахме рамков договор 
за сътрудничество, съ-
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Ивелин Ефендиев, управител на парк 
„Арена ОЗК“: 

„Арена ОЗК“ е разположен на 23 дка между два 
големи жилищни комплекса в парк „Света троица“ в 
Бургас. В обекта има плувен басейн, футболен терен, 
тенис кортове, открит фитнес, както и интерактив-
на детска площадка. Разполага с над 170 паркоместа. 
Комплексът отговаря на най-високите изисквания на 
Международната федерация по плувни спортове и на 
Европейската плувна лига. Седящите места в залата 
са 1200. Пригодени са и места за хора с увреждания. На 
територията на парка има и две заведения.

При нас се провеждат състезания от най-висок 
клас по плуване и водна топка. За последната година 
имахме над 20 събития от национален и междунаро-
ден характер. Важно е да се знае, че „Арена ОЗК“ е 
отворена и за гражданите на Бургас, които са добре 
дошли в рамките на работното време. През летни-
те месеци залагаме на спортния туризъм, тъй като 
комплексът отговаря на всички изисквания и е пред-
почитан в региона. 

Освен за воден спорт съоръжението е подходящо и 
за всякакви събития. Бяхме домакин и на наградите на 
„Спортист на година”, които за първи път се проведоха 
на сцена във водата. По време на това мероприятие, 
освен че достигнахме пълния капацитет на обекта, 
имаше и 120 гости. Смея да кажа, че комплексът има 
потенциал да развива рекламни и други атрактивни 
събития, като първото ни изложение за електромобили. 

За изграждането и оборудването на парк „Арена 
ОЗК“ са инвестирани близо 18,2 млн. лв., осигурени 
по финансовия инструмент JESSICA и Регионалния 
фонд за градско развитие на община Бургас. Главен 
проектант на спортния комплекс е проф. арх. Бойко 
Кадинов, а изпълнител е консорциум „Бургас Спорт 
2016“, в който участват „Джи Пи Груп“ АД, „Арете 
Строй“ ЕООД и „Алфа Билд Инженеринг“ ЕООД. Парк 
„Арена ОЗК“ е сложно съоръжение, изпълнено с високо 
качество.
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Емил Христов

Инж. Коралска, какви 

дейности реализира об-

щина Бургас в разгара на 

строителния сезон?

Местната администра-
ция продължава работа по 
различни приоритети, кои-
то са свързани с осигуря-
ването на привлекателни 
за гражданите публични 
пространства и на адек-
ватна инфраструктура в 
сферите на образованието, 
културата, социалните ус-
луги, здравеопазването и 
спорта. Дейностите, кои-
то осъществяваме, са във 
всички важни направления. 
За нас е ключово и да оси-
гурим добра транспортна 
инфраструктура. Затова 
през последните години 
изпълнихме много проекти 
в тази посока. Сред основ-
ните ни задачи беше да 
изнесем транзитния тра-
фик, който минаваше през 
центъра на Бургас, по по-
сока Южно Черноморие. За 
целта реализирахме два 
големи проекта – изграж-
дане на нов пътен възел с 
надлез над товарна жп гара 
и пълна реконструкция на 
улица „Крайезерна”, коя-
то вече е четирилентова. 
Сега транзитният трафик, 
който идва от София по ав-
томагистрала „Тракия”, вли-
за в Бургас и още на вход-
ното кръгово кръстовище 
се отклонява и така не се 
затруднява автомобилното 
движение вътре в града. 

Считам, че инвестици-
ите в транспортна инфра-
структура са изключител-
но важни, особено когато 
чрез тях се осигурява бързо 
придвижване на автомо-
билния поток, което от 
своя страна се отразява на 
качеството на въздуха. Ко-
лите са един от основните 
замърсители и ако успеем 
да намалим трафика и да 
изведем транзитния извън 
Бургас, това в голяма сте-
пен ще промени средата, в 
която живеем.

Споменахте два го-

леми инфраструктурни 

обекта, които са успешно 

приключени. По какви дру-

ги важни проекти работи 

общината?

В момента изпълняваме 
реконструкцията на Кул-
турния дом на нефтохими-
ка. С ремонтните работи, 
които започнаха съвсем 
скоро, зданието ще получи 
напълно нова визия, ще е с 
модерно оборудване и ще 
има допълнителни функ-
ции. Сградата е знакова за 
града ни, намира се на мно-
го централно място – на 
площад „Тройката“, който 
беше обновен с пари от ЕС 
в предишния програмен пе-
риод 2007 – 2013 г. Домът 
на нефтохимика е средище 
на културния живот, но е 
с много остаряла инфра-
структура, тъй като не е 

основно ремонтиран от 45 
години, извършвани са само 
частични дейности. Стой-
ността на инвестицията 
е приблизително 9 млн. лв. 
Финансирането е комбини-
рано – 50% от средства-
та са безвъзмездна помощ 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“, а останалите 50% 
са осигурени чрез заем по 
„Фонд за градско развитие“. 

Друг такъв многоо-
чакван от гражданите на 
Бургас проект е за рекон-
струкция и преустройство 
на сградата на бившата 
Немска болница, която ще 
се превърне в библиотека 
и културно-образователен 
център за съвременно изку-
ство. Бургас заслужава да 
има съвременна библиоте-
ка. В момента библиотеч-

ният фонд е разпръснат на 
много места из града. Рад-
ваме се, че най-накрая дойде 
моментът, когато можем 
да променим това.

А как се развива про-

ектът за зала „Арена Бур-

гас”?

Това е също доста очак-
вана придобивка. Реализаци-
ята на спортния комплекс 
трябва да завърши през 
следващата година. Имахме 
известно забавяне, но това 
е голям проект не само за 
Бургас, но и за мащабите 
на България. През 2019 г. 
градът ни ще се сдобие с 
многофункционална сграда, 
която ще има значение за 
развитието и на региона, и 
на страната ни. Зала „Арена 
Бургас” е проектирана и се 
строи, така че в нея да мо-

гат да се провеждат евро-
пейски състезания по лека 
атлетика на закрито. До 
момента в България нямаше 
обект, който дава възмож-
ност за организирането на 
подобни надпревари. Също 
така това, че ще бъде мно-
гофункционална, е важно, 
защото в нея ще могат да 
се провеждат концерти на 
световноизвестни звезди. 
Убедена съм, че „Арена Бур-
гас“ напълно ще обезпечава 
техните изисквания.

 
Предстои провеждане-

то на местни избори през 

есента. За какво не Ви 

стигна времето?

За изминалия период, 
както споменах и в начало-
то, усилията ни бяха насо-
чени към това да осигурим 
адекватна инфраструкту-

ра в различни сфери. Като 
за нас не са важни само 
пътищата и ВиК мрежата. 
Винаги сме се стремили да 
осигуряваме необходимата 
среда в образованието, в 
която да се учат нашите 
деца, в социалната сфера, 
за да предоставяме качест-
вени услуги на нуждаещите 
се, в спорта – така че всич-
ки ние, и малки, и големи, да 
водим по-здравословен на-
чин на живот. 

Надявам се инвести-
циите в образованието да 
продължат и през следва-
щия мандат. Трябва да има-
ме и съответната база за 
това, за да искат младите 
хора да остават в Бургас. 
За тях е важно не само да 
имат високоплатена рабо-
та, но и децата им да се 
учат в добри условия.

Като цяло не ни стигна 
времето да изпълним про-
екти, които да доведат до 
по-бързо и по-успешно раз-
витие на бизнес средата. 
Кметът на община Бургас 
Димитър Николов има много 
идеи в това направление. 

Кой е най-големият 

Ви успех за Вас като зам.-

кмет? С какви предизви-

кателства се сблъскахте 

през изминалите години? 

Всичко, което се случва 
в града, е факт, защото в 
общината работи високо-
квалифициран екип, ръково-
ден от изключително ам-
бициозен и успешен кмет. 
Тоест аз не мога да опре-
деля мое собствено най-го-
лямо постижение, защото 
всеки един добър резултат 
в Бургас е плод на общата 
ни работа. 

Предизвикателство 
беше Националната про-
грама за енергийна ефек-
тивност на многофамил-
ните жилищни сгради 
(НПЕЕМЖС). Когато бе обя-
вено началото й, кметът 
Николов ни събра и каза: 
„Който първи кандидат-
ства, той печели – искам 
Вие да сте първи“. Малко 
страшно ни прозвуча, за-
щото не е лесно да се със-
тезаваш с всички остана-
ли 264 общини. Положихме 
големи усиля, за да могат 
гражданите да се вклю-
чат в НПЕЕМЖС – доста 
безсънни нощи, обикаляне, 
разговори с хората. Най-го-
лямото удоволствие за мен 
сега е, когато собствени-
ците идват при нас, за да 
изкажат своите благодар-
ности и да споделят колко 
са доволни, че сградата им 
е санирана. Смятам, че уси-
лията са си стрували.

Колко блока са обнове-

ни по НПЕЕМЖС и за колко 

предстоят дейности?

На територията на Бур-
гас са подписани 187 дого-
вора за саниране на сгради 
по Националната програма, 
като дейностите по всички 
тях са приключени. В тези 
обекти има 18 хил. апарта-
мента, в които живеят око-
ло 40 хил. души. Това никак 
не е малко. Допълнително по 
НПЕЕМЖС са подадени още 
над 200 заявления. От тях 
сме одобрили 150, които сме 
изпратили към Българската 
банка за развитие. Те чакат 
втори транш на програма-
та. Всички, които не успяха 
да се включат в НПЕЕМЖС, 
могат да изчакат да видят 

Инж. Чанка Коралска, зам.-кмет на община Бургас по строителство,          

Чанка Коралска е завършила техникум по архитектура и строител-

ство в Бургас, а впоследствие Висшия институт по архитектура и 

строителство в София (сега УАСГ). Има специализация по „Европейска 

административна практика“ в Бургаския свободен университет. 

Инж. Коралска е дългогодишен служител в община Бургас. От 

2009 г. тя е директор на дирекция „Строителство“. Като такъв е 

отговаряла за управлението и координацията на дейностите, свър-

зани с възлагането и реализацията на обектите от капиталовата 

програма на местната администрация. Ръководила е и изпълнението 

на проекти по програмите ФАР, САПАРД и ОП „Регионално развитие 

2007 – 2013“. От ноември 2015 г. е зам.-кмет на Бургас по строител-

ство, инвестиции и регионално развитие.

Омъжена е, с две деца.

КСБ е постоянно развиваща 
се структура, отговаряща на 
предизвикателствата на времето, 
и ние сме добри партньори

Снимки в. „Строител“
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         инвестиции и регионално развитие:

какви ще са условията, при 
които евентуално би про-
дължила програмата, и дали 
в обозримо бъдеще имат 
шанс да станат бенефици-
ент по нея.

Можем да кажем, че 

определено в община Бур-

гас има интерес към На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност и 

би било хубаво тя да про-

дължи. 

Смятам, че няма спор по 
този въпрос, не може и да 
има, защото това показват 
резултатите. Санирането 
в града продължава по ОП 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“. За целта сме заде-
лили ресурс. Той е скромен 
и е насочен към по-малки 
жилищни сгради, които не 
са допустими но НПЕЕМЖС. 

Община Бургас разви-
ва и собствена програма, 
която се казва „Нов живот 
на старите фасади”. Тя е 
свързана с обновяването на 
обекти в центъра на града, 
които са знакови паметни-
ци на културата. Модерни-
зирахме много улици в тази 
част на Бургас, по които 
обаче има доста неподдър-
жани фасади. Паметниците 
на културата подлежат на 

по-специален съгласувате-
лен режим с Националния 
институт за недвижимо 
културно наследство. Про-
ведохме доста срещи със 
собствениците в тези 
сгради, Общинският съвет 
одобри средства, с които 
да подготвяме проектите и 
да обновяваме тези обекти.

Как се развива тури-

змът в района?

Известно е, че има лек 
спад при посещенията. В 
сравнение с 2018 г. тази го-
дина е по-слаба, но спрямо 
2017 г. нивата са същите. 
Разбира се, това се дължи 
на различни фактори, които 
не зависят от нас. Те са ге-
ополитически. 

Общината прави всичко 
възможно гостите да се 
чувстват добре на тери-
торията ни, комфортно и да 
искат отново да се върнат. 
През лятото Бургас се пре-

връща в един фестивален 
град. Тук не минава и ден, в 
който да няма културно съ-
битие. Или който предпоче-
те нашия град за почивка, 
със сигурност може да се 
наслади и на доста меро-
приятия.

Има ли интерес от ин-

веститори в града?

Да, макар че този про-
цес върви доста бавно, за-
щото местоположението 
на Бургас го определя като 
туристическа дестинация. 
Тук тежка промишленост 
не може да се развива, но 
смятаме, че може да пре-
доставяме терени и бизнес 
среда на компании, които 
създават висока добавена 
стойност, работят основ-
но в областта на иноваци-
ите и новите технологии, 
IT сектора. Фокусирали сме 
усилията си и в тази посо-
ка, които дават резултат, 
защото вече имаме инвес-
титори, предпочели Бургас. 

С какво им помагаме? С 
това, че в последните годи-
ни инвестираме в изгражда-
нето на инфраструктура до 
терените, където се пози-
ционират – осигуряваме им 
достъп до електричество, 
ВиК, пътища, така че това 

да не представлява допъл-
нителна тежест за ком-
паниите, които искат да 
развиват бизнес в града ни.

Как се развива ВиК ин-

фраструктурата. Изпъл-

няват ли се проекти за ре-

монти и строителство?

През изминалия програ-
мен период община Бургас 

беше бенефициент и от-
говаряше за редица про-
екти във ВиК сектора. С 
изменението в Закона за 
водите и с предоставяне-
то на възможността ВиК 
дружествата да бъдат бе-
нефициент по ОП „Околна 
среда 2014 – 2020“ община-
та е малко по-встрани от 
тези инвестиции. Тоест не 

участва пряко при изработ-
ване на проекти, организи-
ране на обществени поръч-
ки и избора на изпълнители. 

Но работим много до-
бре с ВиК дружеството. 
Очакваме през следващата 
година да стартират го-
лемия воден проект, който 
ще реши доста от нера-
зрешените проблеми, като 
канализацията на кварта-
лите „Крайморие” и на „Са-
рафово”. Те са крайбрежни 
и се разрастват много ин-
тензивно през последните 
години. Там има нужда от 
разширение на ВиК инфра-
структурата, както и да 
се увеличи капацитетът 
на пречиствателната ни 
станция. Бургас расте и 
това е хубаво, защото по-
казва, че сме намерили пра-
вилната посока.

 
Как работите с Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) и Област-

ното представителство 

на организацията в Бур-

гас?

КСБ е постоянно разви-
ваща се структура, отго-
варяща на предизвикател-
ствата на времето. Ние 
сме добри партньори с Ка-
марата и в хубавите, и в ло-
шите моменти. Когато ние 
имаме нужда от помощ – те 
се отзовават, а когато те 
имат нужда от съдействие, 
ние винаги сме насреща. 
Няма как да е по друг начин, 
защото общините са един 
от най-големите възложи-
тели в строителния сек-
тор. Благодарение на стро-
ителния бранш се случват 
всичките ни проекти. 

Виждам, че КСБ работи 
много усилено в посока фир-
мите от бранша, които са 
в сивия сектор, да излязат 
от него и могат да разчи-
тат на сътрудничество от 
наша страна в тази посока. 
Партнираме си и по отно-
шение на подобряването на 
качеството на изпълнение. 
Но това няма да стане без 
законови промени, по които 
също работим заедно. Бор-
бата ни е обща.

А какви законодателни 

промени според Вас са най-

належащи?

Законът за общест-
вените поръчки се изменя 

непрекъснато, но не бих 
казала, че всички нови тек-
стове са най-адекватните. 
Искрено се надявам, че ще 
се намери правилната фор-
мула, по която да може да 
избираме не на най-ниска 
цена, а най-добрия строи-
тел, който да ни даде най-
качествения продукт. Това 
е изключително важно. При 
неадекватна и ниска цена 
няма как да говорим за пер-
фектно изпълнение. 

Нека да си пожелаем 
Бургас да продължи да се 
развива с тази динамика, 
както в момента. След-
ващите 4 години да се 
поздравим с много пости-
жения, особено в сферата 
на привличането на нови 
инвестиции, на образова-
нието – средно и профе-
сионално. Тук е мястото да 
отбележа, че КСБ работи 
в тясно сътрудничество с 
Професионалната гимназия 
по строителство, архитек-
тура и геодезия „Кольо Фи-
чето“ в Бургас. Смятам, че 
обучението на кадрите в 
профилираните училища ще 
доведе до разрешаването 
на един много наболял про-
блем – този с липсата на 
кадри, на добре обучените и 
подготвени, които трябва 
да влязат не само в сектор 
„Строителство”, но и във 
всички останали браншове.
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Емил Христов
Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) прове-
де среща с Областните 
представителства (ОП) 
на браншовата организа-
ция от Югоизточен район, 
която се състоя в Стара 
Загора. Тя беше финалната 
от поредицата дискусии 
на ръководството на КСБ 
с местните структури, 
което преди това проведе 
разговори с ОП от Северо-
източен, Югозападен, Севе-
розападен и Северен Цен-
трален район. Домакин на 
срещата беше инж. Петко 
Балабанов, председател на 
ОП на КСБ – Стара Загора. 
В нея участваха председа-
телят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев, инж. Нико-
лай Николов, зам.-предсе-
дател на УС на Камарата и 
председател на ОП на КСБ 
– Бургас, инж. Любомир Ка-
чамаков, член на ИБ и на УС 
на КСБ, председател на ОП 
на КСБ – София, инж. Бла-
гой Козарев, член на ИБ и 
УС на КСБ, Живко Ангелов и 
Стефан Димитров, членове 
на УС на КСБ, и инж. Миро-
слав Мазнев, изп. директор 
на Камарата. Местните 
структури бяха предста-
вени от Георги Стоянов, 

председател на ОП на КСБ 
– Сливен, инж. Николай Геор-
гиев, председател на ОП на 
КСБ – Ямбол, Пламен Ива-
нов, председател на ОП на 
КСБ – Пловдив, Атанас Кош-
ничаров, член на Контролния 
съвет на КСБ и Областния 
съвет на ОС на ОП на КСБ 
– Сливен, Пламен Михалев, 
член на ОС на ОП на КСБ – 
Стара Загора и други.

В началото на дискуси-
ята инж. Николай Николов 
информира присъстващи-
те как са преминали всички 
проведени срещи между ръ-
ководството на Камарата 
и Областните представи-
телства в страната. Той 
коментира и провеждането 
на предстоящите отчет-
но-изборни събрания. 

След това инж. Петко 

Балабанов направи анализ 
на работата на строител-
ния бранш в областта и 
очерта проблемите и пре-
дизвикателствата пред 
фирмите. Според него си-
туацията в Стара Загора 
не се различава от остана-
лите части в страната. 

„Общинската администра-

ция е сред отличниците по 

отношение усвояването на 

средствата от ЕС 

по всички програми. 
Кметът Живко Тодоров на-
истина се старае да при-
даде европейски облик на 
града ни“, посочи инж. Бала-
банов. „Само по ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“ за 
последните няколко години 
са инвестирани 57 млн. лв.“, 
каза председателят на ОП 
на КСБ – Стара Загора. Той 
допълни, че парите са били 
вложени за обновяването 
на централната част, пар-
ковете и уличната мрежа 
на града. „Сред обектите, 
с които се гордеем, са Ре-
гионалният център за уп-

равление на отпадъците и 
разширението на надлеза 
на бул. „Св. Патриарх Евти-
мий“ над бул. „Славянски“. 
Бяха построени и две нови 
кръгови кръстовища, които 
помогнаха за редуцирането 
на трафика“, информира 
инж. Балабанов.

Той заяви, че е необходи-

мо да има 

приемственост между 

настоящите и бъдещите 

председатели на ОП.

„Това е един от аспекти-
те, по които съм сигурен, 
че всички ние ще работим. 
Нужно е да имаме и по-
тясна връзка с местната 
власт“, сподели още инж. 
Балабанов и допълни, че ОП 
на КСБ – Стара Загора, про-
вежда редовни срещи с кме-
та на града, като посочи, че 
ОП на КСБ – Стара Загора 
заедно с Живко Тодоров ра-
боти за това да се пази до-
брото име на строителния 
бранш. При необходимост 
местната структура под-
помага общината с експер-
тиза при провеждането на 

тръжни процедури. „В мо-
мента вписаните фирми 
в Регистъра за областта 
са 245. След приемането 
на промяната в чл. 14, ал. 2 
вече имаме близо 20 фирми, 
които са подали документи 
да се впишат в ЦПРС“, каза 
още той.

Председателят на ОП 
на КСБ – Стара Загора, 
засегна и темата за кон-
трола на строителните 
обекти и сподели, че Об-
ластното представител-
ство провежда регулярни 
срещи с Регионалната ди-
рекция за национален стро-
ителен контрол и диалогът 
между двете структури е 
отличен. „Трябва да вкараме 
нещата в ред, особено по 
селата. Смятам, че е нуж-
на нулева толерантност и 
всички строителни фирми 
е необходимо да са вписани 
в ЦПРС. Така ще се знае ви-
наги кой за какво отговаря“, 
завърши инж. Балабанов.

Инж. Николай Георги-
ев говори за нуждата от 
икономическо развитие на 
региона. Той сподели с при-
състващите, че ОП на КСБ 
– Ямбол, е поело 

инициатива за развитие 

на икономическите зони в 

Ямбол и Сливен, 

като е обединило усили-
ята си с ОП на Камарата в 
Сливен. „Едно от първите 
неща, които трябва да бъ-
дат направени, е да се из-
върши основен ремонт на 
пътя между двете общини. 
Говорим за около 20 км. Ако 
се изгради един четири-
лентов участък, това ще 
е от голяма полза за всич-
ки“, заяви инж. Георгиев. Той 
подчерта развитието на 
инфраструктурата е един-
ственият начин Югоизточ-
ният район на България да 
продължи да се развива с 
добри темпове. „Ще ини-
циираме среща с всички 
заинтересовани страни, за 
да се реализира тази наша 
идея“, поясни Инж. Николай 

Георгиев. Георги Стоянов 
допълни, че община Сливен 
активно работи по инициа-
тивата за развитие на ико-
номическите и индустриал-
ни зони в областта. 

По време на срещата 
инж. Илиян Терзиев запозна 
присъстващите с резул-
татите от провелите се 
срещи на ръководството 
на КСБ с вицепремиера То-
мислав Дончев и темите, 
които са били дискутирани. 
Той представи и свършено-
то от Камарата по отно-
шение на промените в нор-
мативната база, касаеща 
строително-инвестицион-
ния процес – в Закона за ус-
тройство на територията 
и Закона за обществените 
поръчки, и какво предстои в 
тази посока. 

„За мен най-важното е 
да въведем единна систе-
ма, по която да се ценооб-
разуват проектите и да 
се изготвят процедурите 
за изпълнението им. Ако 
постигнем това, ще бъде 
успех за всички нас“, каза 
инж. Терзиев. Той сподели, 
че ключово за бранша е и 

въвеждането на клаузи в 

договорите за възмож-

ност за корекция в цените 

съобразно инфлацията и 

актуалните стойности на 

суровините, 

от което всички по 
веригата ще са доволни. 
„Мнението ми е, че цената 
на строителния продукт 
трябва да се вдигне“, до-
пълни председателят на 
УС на КСБ.

Инж. Терзиев спомена и 
добри примери от чужбина, 
които могат да се използ-
ват от фирмите в Бълга-
рия. „Ако искаме да бъдем 
като най-развитите стра-
ни, трябва да имаме прави-
ла за всичко“, завърши той. 

Изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев също 
направи равносметка на 
проведените срещи на ръ-
ководството на Камарата 

по райони. Той заяви, че ра-
ботата на КСБ по законода-
телни промени продължава. 

На срещата беше пред-
ставена и информация от-
носно подписания договор 
между Камарата и Българ-
ския институт за стан-
дартизация, съгласно кой-
то членовете на КСБ имат 
достъп до 400 стандарта, 
касаещи отрасъл „Строи-
телство“.

Присъстващите бяха 
единодушни, че това е 
добра възможност за 
строителните фирми да 
се информират за всеки 
стандарт, който засяга 
дейността им.

Цифровизацията на 
строителния бранш също 
беше сред темите, които 
представителите на КСБ 
от Югоизточна България 
обсъдиха. 

„Водещо за Камарата през 

следващата година е да 

обърне повече внимание на 

процеса на цифровизация. 

BIM технологиите все 
повече навлизат в строи-
телството и ние трябва 
да сме готови да работим 
с тях“, сподели инж. Любом-
ир Качамаков и допълни, че 
това е бъдещето. Той под-
черта, че като вицепрези-
дент на FIEC наблюдава, че 
цифровизацията се превръ-
ща в стандарт за държави-
те в Европа. „В Англия вече 
е задължително използване-
то на подобни технологии, 
а в Германия въвеждането 
им е в ход. Ние трябва да 
сме в крак с времето и да 
сме готови за промяната“, 
заяви още инж. Качамаков.

Обсъден бе и проблемът 
с липсата на кадри в отра-
съл „Строителство“. „Тряб-
ва да имаме изключително 
активна постоянна позиция 
и контакт с професионал-
ните гимназии. За съжале-
ние малко от завършващи-
те строителни техникуми 
и университети остават 
в нашия бранш. Важно е да 
помагаме на учебните за-
ведения с привличането на 
ученици към строителните 
специалности. Нужно е да 
се излъчи екип от хора, кои-
то да работят в тази по-
сока“, каза Пламен Иванов.

В края на срещата бe 
дискутирана и Национална-
та програма за енергийна 
ефективност на многофа-
милните жилищни сгради. 
Инж. Николай Николов съ-
общи за предстоящата 
съвместна инициатива на 
в. „Строител“ и БНР за пре-
даване, което ще се излъчи 
от Бургас и в което ще се 
говори за ползите от про-
грамата. Бургас е един от 
градовете отличници с го-
лям брой обновени сгради, 
а зам.-председателят на 
КСБ инж. Николов е приел 
ангажимента, възложен му 
от УС относно продължава-
нето на програмата, като 
своя кауза. 

На срещата бяха засег-
нати и последните промени 
на Закона за горивата.

Областните представителства на КСБ от Югоизточен район апелират за:

Снимки в. „Строител“
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Вестник „Строител“ публикува списъка на стро-
ителите с взетите решения от Комисията за во-
денето, поддържането и ползването на ЦПРС за 

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и зали-
чаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание 
на разширения Управителен съвет на Камарата на 
строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

ЦПРС

Протокол № 1253/04.07.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

Протокол № 1257/18.07.2019 г. на 
Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС

ПВп - първоначално вписване в ЦПРС 
РОб - разширяване на обхвата на вписва-
не в ЦПРС 

СОб - свиване на обхвата на вписване 
в ЦПРС 
З - заличаване

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справ-
ки в регистъра“, с изписване на ЕИК или името на строителя се отваря 
индивидуалната страница за конкретния строител.

205485779 ГЕОИНФРАСТРОЙ ПВп
205428478 Строител 10 ПВп
204510636 ЕМ ДЖИ СТРОЙ ГРУП ПВп
201286617 ЕВРО СТРОИНГ ПВп
202490448 Автоцентър Яни ПВп
203975785 РИЧ ХАУС БГ ПВп
119671886 ВЕДА ИНВЕСТ ПВп
104633634 БРАТЯ БАЛЪКОВИ ПВп
201787560 УОТЪР ЕНВАЙРО ПРОДЖЕКТ ПВп
130929923 Респект Комерс ПВп
204677368 МИРАСТРОЙ-Н ПВп
204565344 Костстрой ПВп
202844808 КОЛЕВИ ТРАНС ПВп
201913728 АРТРЕМ ПВп
200653754 МИНКО ЙОНКОВ 09 ПВп
205622296 Есер-1 ПВп
204999077 ПАВЛОВО ИНВЕСТ ПВп
201075310 АРСА БИЛДИНГ ПВп
102920991 ХИТ-Строй ПВп
121021970 МАРТЕР ПВп
201735211 С.К.М-13 ПВп
205419342 Импортстрой Билдинг ПВп
101652309 ИСА ЕВРО КОМЕРС ПВп
205184894 АЛФА 1130 ПВп
200156553 МИСТРОВСКИ - МИХАИЛ МИ-

ХАЛЕВ

ПВп

203027620 Неждет Якубов ПВп
999999150 Макс Стрейчър ПВп
205161194 ТЕХНОСТРОЙ ВТ ПВп
115835078 СИФ ПВп
201335765 БИЛДИНГ ИНВЕСТ 1 ПВп
123752187 БОМЕТ ПВп
205695472 ПРОЕКТО МЕТАЛ СТРОЙ ПВп
200156948 ИНТЕР ЩАЙН ПВп
201867622 МИГСТРОЙ ГК ПВп
204120426 Пърфект Билд ПВп
203512762 ВИТА 2015 ПВп
200538353 ДЕВЕЛ ПРОДЖЕКТС ПВп
205276780 БИЛДАХ ПВп
201629400 АГРИЙС 3 ПВп
200574292 Ник-строй 06 ПВп
999999151 ЕЛЕКТРОМОНТАЖ ПВп
130547859 Веолия Енерджи Сълюшънс 

България

ПВп

203689878 БИО ЕКО БИЛД ПВп
204737559 ИЛЬОВ ПВп
103151439 НАЧЕВ СТУДИО ПВп
202822263 Прима Строй Инвест ПВп
205611047 БИЛДИНГ ИНВЕСТ В.Т. ПВп
203765609 АЙ.ПИ.О.БГ ПВп
999999152 БОНАТИ ПВп
200937523 Трансстрой Еко РОб
104586166 МЕТАЛСТРОЙ Стоянов и Ге-

оргиев

РОб

205491459 Ай Джи Строй РОб
201177379 ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ РОб

200110559 Камусат България РОб
204969130 ТИЕНГРУП  МЕТАЛ РОб
204942521 НАКОСТРОЙ РОб
202707268 ТОГЕДА ГРУП РОб
202516494 ЦСИ-ЦВЕТАНА СТРАХИЛОВА РОб
201405637 Калида Билд РОб
112069083 Братя Пашкулеви РОб
112607315 ТЕЛЕКАБЕЛСТРОЙ РОб
101001608 ХЕРМЕС-Х СОб
130397772 АМИКО - 2000 СОб
131160228 ТОДИМИКС СОб
148009825 АНДРЕЕВ БИЛДИНГ КЪМПА-

НИ

СОб

040156587 ПЕЕВ-РУМЕН ПЕЕВ СОб
131448180 ТЕРНА АКЦИОНЕРНО ТУРИС-

ТИЧЕСКО ТЕХНИЧЕСКО И 

КОРАБОПЛАВАТЕЛНО ДРУ-

ЖЕСТВО

СОб

103328302 СТРОИТЕЛЕН И ТЕХНИЧЕСКИ 

ФЛОТ

СОб

200298584 БИЛДИНГ КОРЕКТ 1 СОб
131271417 ЗИГУРАТ СОб
117606174 МЕДИКОМ СОб
831670832 БЕ 2 СОб
201976454 ЕМ БГСОЛАР СОб
160095915 АГРОСТРОЙ 07 СОб
175323147 ЕМ АЙ ДЖИ ИНЖЕНЕРИНГ СОб
131459305 КЗУ-ЗЛМК СОб

205304895 Семеен Дом ПВп
205639331 БУЧ СТРОЙ ПВп
205398745 НВД- ГАЛАКСИ ПВп
205240528 А и С Строй Инвест ПВп
204804132 Евро Инвест Билд ПВп
204367088 СТРОИТЕЛСТВО ПЛОВДИВ ПВп
204107699 РОМИДО ПВп
205481290 МАКС ГРУП 15 ПВп
204890715 Г и Г инженеринг ПВп
203857826 Кондор 73 ПВп
201358237 ГАМА СТРОЙИНВЕСТ ПВп
201798350 РОСИНЖСТРОЙ ПВп
200751668 ЛИОМАТИК ПВп
205574022 ЦЕКОСТРОЙ-РАКОВСКИ ПВп
205415657 ГМ Груп Строй ПВп
204234390 Маунтин пропърти 1970 ПВп
200496819 АКВАНОЙС ПВп
205673885 ВИ ЕНД ДЖИ БИЛД ПВп
131463664 ДИГОКОРП ПВп
205521849 Н.Т.Г. Инвест ПВп
123760127 БИЛДСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп
202559951 Фердов и Синове ПВп
204076677 Варна Билд 2010 ПВп
204621412 АРИС СТРОЙ ПВп
205137389 КОРУМ ПВп
201449516 Софт Строй Варна ПВп

205075731 СОФИЯ НЮ ПРОПЪРТИС ПВп
200081890 Е СТРОЙ ПВп
204701367 ЛАЗАРОВ БИЛД ПВп
103508147 Електроразпределение Злат-

ни пясъци

ПВп

205308573 КРАФТ ТРЕЙД ПВп
124696300 ИГНАТОВИ КОРЕКТ ПВп
205376987 УРБАН ГРУП ПВп
204900789 Тек Фаб ПВп
103943167 Хубав нов дом ПВп
202491151 АДИСА-76 ПВп
117662493 АКИМ-СТАР ПВп
205736727 СЛЪНЧЕВ ИЗГРЕВ 61 ПВп
203513152 Долна баня строй ПВп
148140778 СТИНЕКС ПВп
202995124 ВИДЖИ ГРУП Г ПВп
148071773 Партнър ПВп
202978006 ЕР КЪНСТРАКШЪНС ПВп
203573950 СТРОЙКОМ 2015 ПВп
201307310 Глобал Кънстръкшън ПВп
205737494 БОБ СТРОЙ ГБ ПВп
202454295 РЕЗ-ГРУП ПВп
200620658 ЕНЕРДЖА БИЛД ПВп
205721515 МАКАРИЕВ БИЛДИНГ ПВп
201409023 НОВ ДОМ СТРОЙ 2017 ПВп
999999153 МЕТРОРАЙ ИНШААТ ЕЛЕК-

ТРОМЕКАНИК САНАЙИ ВЕ 

ТИДЖАРЕТ

ПВп

204006967 СС КЪНСТРАКШЪН ПВп
147068016 Проект Строй РОб
101509115 Глобус РОб
204278312 ТРИ ГРУП ИНВЕСТ РОб
131098488 СИТИ - ЕВРО РОб
115035606 Мултитерм РОб
108692651 БОРИ РОб
200006539 ГЛОБ СТРОЙ РОб
115035645 Изопещ РОб
825287345 ПИРС - Д РОб
204736650 Хидрострой България РОб
200785784 ЕВРОГЕО ГРУП РОб
120609508 ТОМОВ-ТРЕЙД РОб
205305449 ФУТУРА СИСТЕМС РОб
205124477 К БИЛДИНГ 61 РОб
202276782 Дайв Инженеринг РОб
203611408 ТЕХНОБИОМЕД РОб
202542674 ЕМ ЕС ДЖИ ПРОДЖЕКТ РОб
202735602 ББМ ИНЖЕНЕРИНГ РОб
101526851 БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ РОб
175274322 ДЕАЛ-ИНЖЕНЕРИНГ РОб
201859077 Нов Стандарт 2012 РОб
117556629 ПОЛИСТРОЙ-2001 РОб
201593071 КОМУНАЛ ИНЖЕНЕРИНГ РОб
203535191 Смарт Дивелъпмънт 

Тийм

РОб

202593658 СТРОЙ ГРУП 5 РОб
204981086 ЛЪКИ СТРОЙ 2011 РОб
103872738 Елена Йорданова СОб
148064896 Рудва СОб
123753314 НЕДСТРОЙ СОб

128018756 Диана комерс 1 СОб

Легенда:  
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На обновения пл. „Тодор 
Кирков“ в кв. „Вароша“ в 
Ловеч в присъствието на 
кмета Корнелия Марино-
ва, всички зам.-кметове, 
Ловчанския митрополит 
Гавриил, както и на про-
ектанти, изпълнители и 
строителен надзор беше 
финализиран тържестве-

Започнаха ремонтните дейности в детска гради-
на „Зорница” в Разград. Началото на строителните 
работи бе дадено със символичната първа копка на 
кмета д-р Валентин Василев и областния управител 
Гюнай Хюсмен. Обектът е поредният от проекта за 
обновяване на образователни институции, финанси-
ран по Оперативната програма „Региони в растеж 
2014 - 2020”. Той обхваща две ясли, седем детски 
градини, две училища и изграждането на нов физкул-
турен салон. Общата му стойност е 9 897 137 лв.

В ДГ „Зорница” ще бъдат изпълнени мерки за енер-
гийна ефективност, сред които топлинно изолиране 
на външните стени и покрива на сградата. Включено 
е още обновяване на дворното пространство и из-
граждане на общодостъпна и безопасна среда. Пред-
вижда се строителните дейности да приключат в 
края на ноември.

Община Стралджа започна реконструкция на во-
допроводната мрежа в с. Зимница. Това съобщи кме-
тът на града Атанас Киров. Ремонтните дейности 
се извършват по проект, финансиран по Програмата 
за развитие на селските райони. Общата му стой-
ност е над 7 млн. лв.

Планирана е рехабилитация на цялата водопро-
водна мрежа с дължина 34 км, ще бъде извършен и 
основен ремонт на 10 улици. Зимница е най-голямото 
село в община Стралджа, с население над 1700 души.

но проектът за рехабилитация 
и нови пространствени решения 
на пешеходната зона в централ-
на градска част и на площада. 
Той е реализиран по Оператив-
на програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Общата стойност 
на инвестицията е 5 664 239 лв., 
от които 4 763 225 лв. са от ЕС, 
националното съфинансиране 
е 840 569 лв., а община Ловеч е 
осигурила 60 444 лв. По време на 
изпълнението е направена иконо-
мия, с която ще бъде ремонтиран 
и площад „Свобода“.

„Искам да се извиня на граж-
даните на Ловеч за това, че 

в продължение на 30 месеца 
имахме неудобства. Изразявам 
огромната си благодарност 
и давам изключително висока 
оценка и признание към труда 
на екипа, който управлява този 
проект, ръководен от инж. Ни-
колай Стоянов. Благодаря и на 
проектантите от архитектур-
но ателие „Вароша“, на строи-
телите от „Трейс Груп Холд“ АД 
и „ВДХ“ АД и на всички, които 
бяха ангажирани с нашата град-
ска среда, за да се чувстваме 
ние днес още по-добре“, каза 
кметът Корнелия Маринова на 
церемонията.

Вложени са 5,6 млн. лв. по ОП „Региони в растеж“

Ръководството на ЧЕЗ 
откри реновирания Център 
за обслужване на клиенти 
на ул. „Света Петка“ в Пер-
ник. Осъвремененият офис 
ще допринесе за по-голямо 
удобство при обслужване-
то на потребителите. „От 
стъпването си на българ-
ския пазар преди близо 15 
години ЧЕЗ непрекъснато 
инвестира в подобряване 
на работата с клиентите. 
В резултат на това вече 
предлагаме над 150 вида 
услуги, които улесняват 
абонатите ни и им пестят 
време. Вярвам, че обновя-

ването на този център 
е поредната крачка към 
повишаване качеството 
на услугата, като ще ни 

помогне и  по-бързо да удо-
влетворяваме исканията на 
потребителите. Персонал-
ното отношение е част от 

професионалните ни цели“, 
каза Вежен Фотев, дирек-
тор „Обслужване на клиен-
ти“ в ЧЕЗ България. 

Освен характерната 
за съвременните офиси 
система за управление на 
опашките в реновирания 
център вече са създадени 
и отделни помещения за  
индивидуално обслужване. 

Работно време се за-
пазва от 08,30 до 17,00 ч. 
във всеки работен ден от 
седмицата с изключение на 
понеделник, когато е удъл-
жено до 18,00 ч., и сряда, ко-
гато започва в 8,00 ч.

Кампанията „20 kWh подарък“ на „ЧЕЗ Електро 
България“ АД привлече нови 7036 съмишленици на 
екологичната кауза за използване на електронна 
фактура. В периода от 1 до 30 юни всеки клиент, 
който е заявил отказ от хартиен вариант, е получил 
като подарък себестойността на 20 kWh електрое-
нергия. Така потребителите на ЧЕЗ, които оценяват 
удобството, сигурността и екологичните ползи на 
електронната фактура, вече са 431 298.

„С избора си новите 7036 абонати спасиха от 
изсичане 117 дървета и ще спестят използването 
на близо 167 000 листа, с което всяка година ще 
икономисват и по 4 мегаватчаса електроенергия, 
необходима за производството им“, съобщават от 
дружеството.

За всички свои потребители, регистрирали се 
от началото на предоставяне на услугата през 
2011 г. до момента, „ЧЕЗ Електро България“ АД под-
готвя кампания за лоялни потребители.

От ЧЕЗ припомнят, че електронната фактура 
е напълно безплатна. Клиентите могат да следят 
сметките си както в персоналния си електронен 
архив на сайта cez.bg, така и на посочен от тях 
имейл адрес. Защитата на личните данни е гаран-
тирана, а освен това се спестява време и се дава 
възможност за лесно и практично контролиране на 
разходите. Тя е валиден данъчен документ, който е 
напълно идентичен с хартиената версия.

Над 40 студен-
ти се включват 
в лятното ста-
жантско училище 
на компаниите 
от Групата ЧЕЗ 
в България през 
2019 г. Те ще тру-
пат знания и уме-
ния, като ще имат 
възможност да се 
запознаят както с 
бизнеса на отделните компании, така и с новостите в сферата 
на енергетиката, които „ЧЕЗ Разпределение България” внедрява. 

10 наставници ще напътстват обучаващите се в детайлите 
на професията енергетик и ще ги запознават с особеностите 
на сектора.

„Преминаваме през динамични промени в резултат от цифро-
визацията и новите технологии. Работата в ЧЕЗ позволява на 
младите хора да бъдат част от тези промени и дори самите те 
да ги осъществяват“, каза Виктор Станчев, главен оперативен 
директор на „ЧЕЗ Разпределение България“. Той поздрави ста-
жантите за избора на професия и отбеляза, че компанията има 
нужда от млади хора, които са мотивирани и намират смисъл и 
удовлетворение в работата.

За 12-годишната история на стажантската програма до мо-
мента над 800 души са преминали обучение в ЧЕЗ, а 270 са постъ-
пили на работа в компаниите й в България. Традиционно най-голям 
е интересът към звената „Експлоатация и поддържане“ и „Мерене 
и управление на данни“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

Община Балчик възнамерява да поеме дългосрочен 
дълг от Фонд ФЛАГ, за да осигури съфинансиране на 
проект за рехабилитация на пътна инфраструктура, 
съобщават от кметската управа.

Инвестицията в строителните работи надхвър-
ля 6 978 000 лв., като по-голямата част от ресурса 
се осигурява по Програмата за развитие на селските 
райони. Предвижда се да бъдат рехабилитирани от-
сечки от три общински пътя – между селата Одърци, 
Храброво, Бобовец и Стражица, между Балчик и Стра-
жица и Гурково – Царичино.

Предложението на администрацията е за изтег-
ляне на 339 941 лв., срещу които общината ще учреди 
залог върху собствени приходи. Предстои публично 
обсъждане и гласуване в местния парламент.

В Банско беше даден старт на 
проект за рехабилитация на улична 
мрежа, финансиран от Програмата 
за развитие на селските райони. Той 
е на обща стойност 1 955 800 лв., 
от които 1 605 640 лв. са от ЕС, 
283 348 лв. - национално съфинанси-
ране, и 66 811,03 лв. са от общинския 
бюджет. Гост на събитието бе ди-
ректорът на Областна дирекция на 
Държавен фонд „Земеделие” – Благо-
евград, Светлана Сотирова.

Предвидено е да бъдат 
напълно обновени три ули-
ци в общинския център и 
една в Добринище. Край-
ният срок за изпълнение 
на строителните работи 
е ноември, с изключение на 
ул. „Глазне”, където пред-
стои и изграждане на раз-
делна канализация. Част 
от сумата, необходима за 
канализацията, е осигуре-
на от ПУДООС. Другата 
ще бъде заделена от об-
щинския бюджет.
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СМОЛЯН

ТЪРГОВИЩЕ

Интересен пpoeкт зa планирания 
мнoгoeтaжен пapкинг нa yл. „Любeн 
Kapaвeлoв” в Пловдив cпeчeли apxитeк-
тypен кoнкypc, oбявeн oт oбщинaтa. Той 
e нa кoнcopциyм „Xaйпapк” c тpимa вoдe-
щи apxитeкти – apx. Илкo Hикoлoв, apx. 
Pyмeн Пъpвaнoв и apx. Иcкpeн Гaлeв, и 
според авторите му няма aнaлoг в Бъл-
гapия. Предложението е за двe тeлa, в 
кoитo щe имa мexaнични ycтpoйcтвa 
тип „виeнcки кoлeлa” .  Aвтoмaти-
зиpaнaтa cиcтeмa щe пpиeмa 192 aв-
тoмoбилa, кaтo влизaнeтo и излизaнeтo 
oт съоръжението e изключитeлнo 
oпpocтeнo. Aвтoмoбилитe ce пapкиpaт 
в гoндoлитe caмo нa пpизeмнo нивo. Ha 
ocтaнaлитe етажи пpи зaявкa, пoдaдeнa 
нa кoлoнкaта c мaгнит-
ни кapти, cъopъжeниeтo 
ce зaвъpтa и пpeдocтaвя 
пpaзнa гoндoлa или тази c 
кoлaтa, кoятo нaпycкa пap-
кингa.

С и c т e м a т a  м o ж e 
д a  ф y н кци o н и p a  и  б e з 
oгpaждaнe ,  нo  пpeдвид 
мecтoпoлoжeниeтo и кoн-
тeкcтa, проектантите 
пpeдлaгaт oкaчeнa фacaдa 
oт пaнa с вepтикaлнa зeлe-
нинa. Пpи нeя нямa зaмъpcя-
вaнe нa въздyxa и виcoк 
шyм, тъй кaтo движeниeтo 
в пapкингa ce извъpшвa oт 

Поставени са три от колоните от Римския форум
Страницата подготви 
Елица Илчева

Министър-председателят 
Бойко Борисов и кметът на 
Пловдив инж. Иван Тотев ин-
спектираха работата по рекон-
струкция на площад „Централен“ 
и социализацията на западните 
пропилеи на Римския форум на 
Филипопол. На проверката при-
съства и министърът на култу-
рата Боил Банов. Инвестиция-
та в площада е 7 млн. лв., като 
финансирането е съвместно от 

държавата и общината. Общо 
целият проект, който включва 
пълна рехабилитация на подзем-
ното съоръжение на ул. „Глад-
стон“, първата от 40 години 
насам, е 15 млн. лв.

Инж. Тотев показа на премие-
ра Борисов трите поставени ко-
лони от Римския форум, с които 
вече се очертава действител-
ната картина на града от мина-
лото. Колоните са в оригинални 
размери и са с включени в тях 
намерени автентични парчета. 
Работата продължава с изграж-

дане на капителите, които ще 
излизат с метър над нивото на 
площада, за да се покаже цялото 
великолепие на Филипопол. Пред-
стои и довършване на каменните 
градежи, античните магазини, а 
когато се направи озеленяване, 
обектът ще стане и продълже-
ние на градината. В момента 
плочки са поставени около Цен-
тралната поща и от северната 
страна на Цар Симеоновата 
градина. Продължават и изкоп-
ните работи, и премахването на 
пръст в североизточна посока 

Недялка 
Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На заседание на Регио-
налния съвет за развитие 
на Южен Централен район 
в Смолян вицепремиерът 
Томислав Дончев и зам.-ми-
нистърът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Деница Николова 
разясниха параметрите на 
следващия програмен пери-
од. Акцентирано беше върху 
проблемите, които пред-
стоят да бъдат решавани 
с един значителен обем от 
финансови средства. Дис-
кусията засегна предизви-
кателствата пред бизнеса, 
държавните институции и 
общините, които е необ-
ходимо да работят в още 
по-тясно взаимодействие и 
съгласуваност, за да се уве-
личи максимално ефектът 

от реализирането на нови 
проекти в региона.  

Томислав Дончев обърна 
внимание на инвестициите 
в инфраструктура и ефек-
тите от тях. Той коменти-
ра и доколко са приложими 
идеите за създаването на 
иновационни обекти – цен-
трове за трансфер на тех-
нологии, за върхови пости-
жения и др. Вицепремиерът 
изтъкна, че е необходима 
основна промяна в мащаба 
на мислене, за да се достиг-
не до сериозни вложения с 
надобщински и дори надоб-
ластни параметри, като се 
финансират най-смислени-
те проекти. 

Деница Николова под-
черта, че предложенията, 
които ще получат ресурс 
от ЕС, трябва да водят 
до икономическо развитие 
и растеж. Тя каза още, че 
чрез новия подход на инвес-
тициите към територия-

та общините те няма да 
се делят вече на „градски” и 
„селски”, или всички населе-
ни места ще имат достъп 
до еврофондовете.

На втора среща в рамки-
те на деня в залата на об-
ластната управа в Смолян 
се събраха представители 
на общините, местния биз-
нес и неправителствения 
сектор. Те обсъдиха нова-
та концепция за регионално 
развитие и възможните ва-
рианти за структуриране на 
Регионалните съвети за раз-
витие на България. Домакин 

на тази среща бе зам. об-
ластният управител на об-
ласт Смолян Адриан Петров. 
В събитието взе участие и 
представител на ОП на КСБ 
в Смолян – Недялка Марга-
ритова, и двама представи-
тели на фирми - членове на 
Областното представител-
ство на Камарата.

На срещата се разясни 
и спецификата в изпълне-
нието на интегрирани про-
екти от няколко компонен-
та, всеки от които може да 
бъде финансиран от различ-
на оперативна програма.

Над 416 хил. лв. от 
ОП „Региони в растеж“ 
(ОПРР) са инвестирани в 
обновяването на ул. „Зо-
рница” в Смолян. Обек-
тът е част от мащабен 
проект за подобряване 
на градската среда на 
стойност 5 млн. лв. Лен-
тата преряза зам.-министърът на регионалното развитие 
Деница Николова. „Радвам се, че с европейските средства 
имаме възможност да направим населените места още по-
привлекателни за живеене. В града предстоят още значими 
инвестиции в областта на социалните услуги, здравеопаз-
ването, образованието и културната инфраструктура. При 
посещението си успях да разгледам и други обекти, които се 
реализират по ОПРР. Впечатлена съм от новия пешеходен 
надлез между община Смолян и хотел „Смолян“, каза тя. 

Заедно с областния управител Недялко Славов зам.-ми-
нистър Николова откри и новоизградените защитни стени по 
поречието на р. Черна в чертите на града. Обектът е част 
от проекта „Трансгранично планиране и инфраструктурни 
мерки за защита от наводнения – Flood protection“, финансиран 
по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG 
V-A „Гърция – България 2014 – 2020“. Стойността му е почти 
11,5 млн. лв., като инвестицията в Смолян е над 2,1 млн. лв., с 
които се укрепват критични участъци и се почистват кори-
тата на реките Черна в община Смолян, Чепинска (Рудозем) 
и Върбица (Златоград). 

плaтфopмитe, въpxy кoитo ca кoлитe. 
Bлизaнeтo щe cтaвa oт eднoпocoч-
нaтa yл. „Йopдaн Йoвкoв”, a изxoдът e 
към yл. „Любeн Kapaвeлoв” нaдяcнo към 
бyл. „Pycки”. 

Bпeчaтлявaщo peшeниe e нaмepeнo 
и зa пpocтpaнcтвoтo мeждy двaтa 
кopпyca .  Там щe бъдe  oбocoбeнa 
пapкoвa зoнa oт 450 кв. м, в кoятo 
щe имa дeтcкa плoщaдкa и места зa 
peлaкc. 

Стpoитeлcтвoто мoжe дa зaпoчнe 
нaй-paнo дoгoдинa, кaтo пъpвo тpяб-
вa дa ce ocвoбoди изцялo тepeнът. B 
мoмeнтa тaм e cитyиpaнo ДKЦ VI, кaтo 
тo щe бъдe пpeмecтeнo в cгpaдaтa нa 
MБAЛ „Cв. Mинa”.

Снежана Гечева, ОП на КСБ – Търговище

В следващия програмен период 2021 – 
2027 г. се предвиждат повече европейски 
средства и подкрепа от всички оперативни 
програми за развитие на регионите. Ще се 
търсят възможности за намаляване на меж-
дурегионалните и вътрешнорегионалните 
дисбаланси и увеличаване на икономическа-
та активност, пряко обвързана с повишаване 
стандарта на живот на хората. Това стана 
ясно в Търговище по време на стратегическа 
консултация на представители на Междуна-
родната банка за възстановяване и разви-
тие (МБВР), организирана от Регионалния 
съвет за развитие на Североизточния район 
и неговия председател - зам. областния упра-

Снежана Гечева, ОП на КСБ – Търговище

Ремонти на покривни конструкции, подмя-
на на дограма и освежаване на помещенията 
в 7 детски и учебни заведения са предвидени 
в капиталовата програма на община Търго-
вище за 2019 г. Общо 180 000 лв. е сумата, 
заложена в бюджета. 

В ход вече е работата по училищата в 
две села. Там се предвижда полагане на ди-
шаща мембрана на конструкцията, смяна 

до Одеона, където археологът Мая 
Мартинова ще ръководи разкопки-
те на място.

Очаква се всички дейности да 
приключат до началото на сеп-
тември.

на керемиди и 
др. Предстои да 
бъдат обновени 
още покривите 
на II ОУ „Никола 
Йонков Вапцаров“ 
и детска ясла №5 
в Търговище, къде-

то ще бъде ремонтирана и отоплителната 
инсталация. Нова дограма ще има и вторият 
етаж на III ОУ „Петко Р. Славейков“, както и 
детска ясла №2, а за ДГ №3 „Здравец“ са пла-
нирани вътрешни СМР и освежаване.

вител Панайот Димитров.
На срещата се обсъдиха възможности за 

ефективно структуриране на регионалните 
съвети за развитие, които ще бъдат нато-
варени с нови, по-широки функции. Дискути-
рани бяха и възможностите за по-активно 
участие на бизнеса, неправителствения сек-
тор и гражданското общество в изготвяне-
то и изпълнението на проекти в следващия 
програмен период на ниво регион.

Снимка авторът

Снимка авторът

Снимка авторът



тори. Лично аз търся и създавам 
контакти с лица, институции и 
стопански субекти, поставям за-
трудненията ни на национални и 
международни форуми, организи-
рам кръгли маси и т.н. Отговорно 
мога да заявя, че приоритет ми е 
развитието на област Кюстен-
дил.

По какви проекти работи Об-

ластната администрация?

Изпълняваме редица проекти и 
голяма част от тях вече успяхме 
да завършим. Като един от значи-
мите мога да определя „Промоция 
на туристически забележително-
сти в 3D – TAP 3D”, финансиран 
по Програмата за трансгранично 
сътрудничество INTERREG – ИПП 
„България – Македония“. Водещ 
партньор по проекта е Област-
ната администрация Кюстендил. 
Неговата цел е да се промотират 
регионални туристически атрак-
ции, които са природно, историче-
ско и културно наследство.

Друг важен проект е този за 
развитие на системата за плани-
ране и предоставяне на социални 
услуги на регионално равнище. 
Областната администрация успя 
да осъществи и няколко по-малки 
проекта като „Гроу Мобайл“, кой-
то е за прилагане на иновативни 
мобилни приложения и стимулира-
не на развитието на иновацион-
ни услуги в сектора на туризма. 
Той бе приключен с помощта на 
Главна дирекция „Предприятия и 
промишленост“ на Европейската 
комисия, като водещ партньор 
ни беше AWL Aufbauwerk Лайпциг 
– Германия. Реализирахме и проек-
та „Съвместно разработване на 
общо усъвършенствани решения 
за виртуална достъпност в под-
крепа на обществените услуги в 
Югоизточна Европа“ по Оператив-
на програма за транснационално 
сътрудничество „Югоизточна 
Европа 2007 – 2013“, Приоритет-
на ос 3: „Подобряване на достъп-
ността“, област на интервенция 
3.2: Разработване на стратегии 
за преодоляване на „цифровото 
разделение“. Водещ партньор по 
него беше „Лепида“ ООД, Италия, 
а главната му цел – да се разпрос-
транят взаимно развити, усъвър-
шенствани електронни решения, 
които концентрират в себе си 
ползите от технологията „изчис-
ления в облак”, за да се подкрепи 
достъпът до споделени електрон-
ни услуги, ресурси и инфраструк-
тури, както и да се преодолее 
дигиталното разделение на стра-
ните от Югоизточна Европа. 

И з п ъ л н и х м е 
и важен проект 
по  Оперативна 
програма „Адми-
нистративен ка-
пацитет 2007 - 
2013“ – „Областна 
администраци я 
Кюстендил – ком-
петентност, ефек-
тивност и ефи-
касност“. С негова 
помощ успяхме да 
повишим капаците-
та на служителите 

в Областната администрация 
чрез обучение за по-ефективно и 
по-ефикасно изпълнение на задъл-
женията. 

Сред другите завършени от 
нас проекти са още „Югоизточна 
европейска мрежа на Балканите“ 
и „Усъвършенстване на капаците-
та за съвместно икономическо 
сътрудничество между регион 
Кюстендил, България, и Североиз-
точен планов район, Македония“.

Как се развива пътната ин-

фраструктура в областта?

През територията на област 
Кюстендил преминава новопос-
троената в нашия участък авто-
магистрала „Струма“. Също така 
първокласните пътища Е 79 – Ви-
дин – Кулата и Е 871 – Кюстендил 
– Бургас, които в големи участъ-
ци са в отлично състояние. Много 
приличен е и второкласният път 

62 – Дупница - Кюстендил, а за 
отсечката Сапарево – Клисура 
тече цялостна реконструкция. 
Като отличен може да се спомене 
и третокласният път 107 – Коче-
риново – Рилски манастир. Макар 
че в района на обителта има свла-
чища, се предприеха кардинални 
действия за цялостно решаване 
на проблема. 

Масовият клас пътища на 
територията на областта са 
третокласните, но повечето са 
в лошо състояние. Като пример е 
стратегическото третокласно 
трасе 104 – Бобошево – Невести-
но, който е най-краткият преход 
между Сърбия, част от Северна 
Македония, Кюстендилския край 
и Благоевградска област и Гърция. 
Този път многократно е предла-
ган за реконструкция, но досега 
неуспешно.

Кои са по-важните ин-

фраструктурни проекти в 

областта, които са планирани 

за изпълнение?

След изграждането на авто-
магистрала „Струма“ са необходи-
ми сериозни строителни дейнос-
ти за осигуряване на безопасни 
условия за движение на редица 
пътища в областта. Сред тях 
е I-6 граница Македония – Гърля-
но – о.п. Кюстендил – Радомир 
– Перник – София в участъка от 
км. 33+180 до км. 42+480, където 
е необходима рехабилитация. Съ-
щото се отнася за отсечката 
от II-62 Дупница – Самоков между 
км. 42+260 до км. 59+071, както и 
по трасето от км. 59+071 до км. 
59+200, където се налага преван-
тивен ремонт.

За реновиране са още III-104 
Бобошево – Четирци от км. 4+810 
до км. 25+530,720, Коняво – Горна 
Гращица – Горна Козница от км. 
0+000 до км. 12+900, Големо село 
– Мало село – Бобов дол от км. 
0+000 до км. 11+250, Бобов дол - 
граница ОПУ-Перник от км. 14+500 
до км. 14+800 и от км. 15+550 до 
км. 17+490. За превантивен ре-
монт са път III-601 Кюстендил 
– Соволяно – Драговищица – Гора-
новци от км. 0+000 до км. 13+000 
и участък Долно Уйно – граница 
Република Сърбия от км. 19+000 
до км. 27+051, III-6204 о.п. Дупни-
ца – Ресилово – Овчарци – Сапа-
рева баня – /о.п. Дупница – Клису-
ра/, с. Ресилово от км. 5+085 до 
км. 6+450, Невестино – Катрище 
от км. 0+000 до км. 6+600, /о.п. 

Кюстендил – Радомир/ – Ябъл-
ково – Копиловци – Шишковци – 
Драговищица, участък Шишковци 
– Драговищица от км. 6+585 до 
км. 7+720 и от км. 11+250 до км. 
13+250.

В плановете ни влизат още 
да обновим път III-622 Четирци - 
Друмохар – Ваксево – Църварица 
от км. 3+630 до км. 27+000, Сло-
кощица – Богослов – хижа „Три 
буки“ от км. 4+000 до км. 21+500 
и III-6222 Ваксево – Смоличано от 
км. 4+000 до км. 7+970, който е за 
реконструкция.

Колко са реализираните про-

екти по Националната програ-

ма за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищни 

сгради в областта? Какви са 

мненията на хората?

В община Кюстендил са сани-
рани 36 многофамилни жилищни 
сгради, в Дупница – 24, и в Бобов 
дол – 3. Хората са много доволни, 
програмата е полезна, както за 

тях, така и за общината и за ико-
номиката.

Една от ключовите теми за 

България е развитието на ВиК 

реформата. Как протича тя в 

района?

Въпросът за водните асоци-
ации и невъзможността на този 
етап да заработят, както искаме, 
е ключов. Това е така, защото жи-
телите на общините с ВиК дру-
жества, които доставят питейна 
вода на ниски цени, не желаят да 
влизат в асоциациите, в които ще 
им се повишат сметките. Такава 
е и ситуацията в нашата област. 
Тук е мястото на законодателна-
та власт за реакция.

Привлича ли инвестиции 

областта? 

Като цяло инвеститорският 
интерес е в средните стойности 
за страната. В някои общини е по-
завишен от други, това е въпрос 
на обективни обстоятелства, но 
и на мениджмънт. Добър пример в 
нашата област е Сапарева баня 
с обширната земеделска равнина, 
горещата минерална вода и висо-
ката планина, където интересът 
на инвеститорите е постоянен.

Как се развива туризмът в 

района?

От години настоявам за 
устойчиво развитие на малките 
общини чрез изпълняването на 
качествени проекти и осигурява-
нето на трайни работни места. 
Именно туризмът може да гаран-
тира екологично чистото им и 
природосъобразно устойчиво раз-
витие и да им даде възможност да 
се появят на картата на света. 
Необходимо е администрациите 
и местните общности да проя-
вят активност и да предлагат 
идеи, проекти, продукти, обекти 
и т.н. Бях избран в Контролния съ-
вет на Софийския туристически 
район, което е не само оценка за 
дейността ни, но е и полезно за 
област Кюстендил.

Има повишаване на броя но-
щувки в сравнение с предходни-
те години, особено по време на 
фестивали или празници. Терито-
рията ни предразполага и е по-
сещавана целогодишно от много 
туристи от страната и чужбина. 
Това се дължи на развитието на 
по-голямата част от видовете 
туризъм, предлагани у нас. Съ-
ществува вероятност същите 
посетители да се върнат дого-
дина отново заради прекрасните 
условия, добрата организация и 
обслужване. 

Как протича взаимодейст-

вието Ви с ОП на КСБ - Кюстен-

дил? Предвиждате ли съвмест-

ни инициативи?

Партньорството ни с Об-
ластното представителство 
на Камарата на строителите в 
България е изключително полезно. 
Лично аз ще инициирам съвмест-
ното организиране на кръгли маси 
и други подобни форуми, на които 
да поставяме проблемите на 
строителния бранш в региона.
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Райчо Цветин, зам. областен управител на Кюстендил:

Ще инициирам редица събития по проблемите 
на строителния бранш в региона

Емил Христов

Г-н Цветин, наскоро се про-

веде работна среща на ръковод-

ството на Камарата на строи-

телите в България с ОП на КСБ 

– Кюстендил, и местните вла-

сти, в която участвахте. Какви 

са основните изводи от нея?

Както в останалите стопан-
ски сфери, така и в строител-
ството има много натрупани в 
годините на прехода неразрешени 
проблеми. Но преобладават пози-
тивни индикации, а именно жела-
нието на всички участници те да 
се разрешават в дискусии. По вре-
ме на нашата среща с КСБ беше 
коментирана темата относно 
мерките на изпълнение на проме-
ните в Закона за устройство на 
територията (ЗУТ) и Закона за 
обществените поръчки (ЗОП). За-
сегнахме и това, че в справочника 
за остойностяване на поръчките 
са фиксирани цени, които според 
общинските администрации не са 
реални, но те трябва да се съобра-
зяват с тях, тъй като съответни-
ят Управляващ орган ще им нало-
жи корекция, ако не са определили 
стойностите по този наръчник. 
Управляващите органи не считат 
за доказателство реалната цена 
на пазара.

Един от изводите беше, че 
е необходимо специалисти към 
Областното представителство 
на Камарата на строителите в 
Кюстендил да оказват експертна 
помощ по отношение на прилагане 
на ЗУТ. Също така се предложи при 
реализирането на големи проекти 
да има експертен състав с пред-
ставител от общината. Той ще 
помага при изпълнението на усло-
вията на обществената поръчка. 
Належаща се оказва и нуждата 
от оптимизиране на някои сроко-
ве, процедури и параметри за ос-
вобождаване на строителите от 
бюрокрация, за да се фокусират 
върху същинската си дейност.

Всяка една от общините в 

област Кюстендил има своите 

предимства, но и предизвика-

телства. Как ги преодолявате?

От Областната администра-
ция се стремим да хармонизираме 
условията на цялата ни терито-
рия в консенсус със съставните 
общини. В диалог, съгласуване, 
убеждаване, настоятелност сме 
се справили с редица трудности. 
Съвместната работа продължава 
по конкретиките в различните по 
големина и характер общини.

Какви са приоритетите Ви 

като зам. областен управител 

на Кюстендил?

Едно от основните ми жела-
ния е държавата да предприеме 
действия относно спецификата 
на малките и погранични общи-
ни. Властта да обърне внимание 
на субсидиите за училищата, 
читалищата, потребителните 
кооперации, капиталното строи-
телство и автобусните превоз-
вачи по междуселищните линии в 
тези населени места. Мога да дам 
пример с нуждата от подобрява-
не и поддръжка на транспортните 
връзки между малките общински 
центрове и областния в Кюстен-
дилска област, както и със съсед-
ните области. Фундаментални 
проблеми на малките общини са 
липсата на трайни работни мес-
та и стратегически инвести-

Снимка Румен Добрев
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Георги Сотиров

Проф. Рибарова, Вие не само 

преподавате в Университета 

по архитектура, строител-

ство и геодезия (УАСГ), но има-

те и значителен опит в процеса 

на проектирането и изгражда-

нето или реконструкцията на 

пречиствателни станции за 

отпадни вода (ПСОВ). 

Нашата специалност „Водо-
снабдяване, канализация и пре-
чистване на водите“ изисква 
преподавателите да имат не 
само академични и научни пости-
жения, а да са активно включени 
в процесите на проектиране и 
строителство, в нещата, кои-
то се случват в реалния живот 
извън лекционните зали и лабо-
раториите, за да могат впослед-
ствие да предадат адекватни 
знания на студентите. 

Преди България да стане член 
на ЕС, в страната имаше малко 
селищни канализационни мрежи 
и ПСОВ и по това време нашата 
професия не се развиваше дина-
мично. Нямаше много проекти, 
строителство, знания и инте-
рес. Проектирането, изгражда-
нето и експлоатацията на ПСОВ 
изискват много финансови сред-
ства. Те също така увеличават 
разходите на хората, които 
ползват услугата „пречиства-
не и отвеждане на отпадните 
води”. Така е с всички дейности 
по опазване на околната среда 
– те са допълнителни към ос-
новната икономическа дейност 
и като такива увеличават себе-
стойността на продукта.

След като страната ни се 
присъедини към ЕС, страната 
вече беше длъжна да изпълня-
ва европейските директиви, в 
частност тези за опазване на 
околната среда, като Директива 
91/271. Тя задължава всички дър-
жави в ЕС да имат пречиства-
телни станции във всички насе-

лени места с над 2000 е.ж. Така 
в нашата област настъпи силно 
раздвижване - бум на създаване 
на специалисти, построиха се 
много ПСОВ. 

През настоящия програмен 
период по ОП „Околна среда“ 
(ОПОС) не се проектира ка-
нализация или ПСОВ за дадено 
населено място, а се изготвя 
концептуално решение, което 
е икономически по-изгодно – ня-
колко населени места да бъдат 
обслужвани от една обща пре-
чиствателна станция. Този ре-
гионален подход касае, разбира 
се, и водопроводните системи, 
които много често така или 
иначе вече са изградени като 
групови. Съответно тяхната 
реконструкция изисква именно 
регионален, а не селищен подход. 

В момента се изготвят ре-
гионални прединвестиционни 
проучвания, както и идейни и ра-
ботни проекти към тях. Докол-
кото знам, вече има подписани 
договори за изпълнение на някои 
от завършилите проекти - с ВиК 
операторите на Смолян, Русе, 
Стара Загора и други градове. 
Настоящата ОПОС предвижда 
строителството на ПСОВ и ка-
нализационни системи, както и 
мерки за рехабилитация на водо-
снабдителните мрежи за населе-
ни места над 10 000 е.ж. В Бълга-
рия има над 200 по-малки селища 
без канализационни системи и 
ПСОВ, които очакват следващо-
то поколение инженери.

Надявам се, нуждата от ка-
дри в този особено важен отра-
съл на икономиката да привлича 
все повече млади хора към спе-
циалностите, които се препо-
дават в нашия Хидротехнически 
факултет.

Експертизата Ви в област-

та на водите се използва и от 

Министерството на околната 

среда и водите (МОСВ) за пре-

глед на проекти по ОПОС. 

Когато започвах работа 
като млад инженер, един от пър-
вите проекти, който направи-
хме за ПСОВ, трябваше да бъде 
представен на експертен съвет 
в Столичната община. Той се 
състоеше от високообразовани 
професионалисти, които позна-
ваха материята, както и проек-
та и на практика се получи една 
задълбочена защита и размяна 
на мнения. 

Сега практиката е малко 
по-различна. Законът за устрой-
ство на територията (ЗУТ) 
въведе изискване за оценка на 
съответствието с основните 
изисквания към строежите, кое-
то се извършва от специализи-
рани фирми. Експертните съве-
ти разчитат на тези оценки и 
вече реално не съществува об-
съждане на проекта от специа-
листи. Моето мнение е, че така 
се изгуби един много ценен етап 
в процеса, тъй като вярвам, че 
различните гледни точки вина-
ги водят до по-добро решение. 
Вероятно поради липсата на по-
добен контрол за качеството на 
проектите МОСВ създаде про-
цес за одобряване на проектите 
по ОПОС от експертни групи. 
Участвала съм в някои от тях, за 
което съм благодарна, тъй като 
това ми дава друга гледна точка 
за случващото се в страната в 
нашата област. 

Участва ли катедрата „Во-

доснабдяване, канализация и 

пречистване на водите” в меж-

дународни програми или иници-

ативи в областта?

Да, работим по множество 
международни научни проекти, в 
които активно се включват и на-
шите студенти и докторанти. 
През годините натрупахме опит 
и сега сме търсен партньор. Има 
различни възможности – по про-
грами на Европейската комисия, 
на МОН или към центъра за науч-
ни изследвания на УАСГ. 

Катедрата спечели конкурси 
и беше включена в научни проек-
ти във всички рамкови програми 
на ЕК от 1998 г. до сега. Занима-
вали сме се с интересни и разно-
образни научни тематики, като 
биоремедиационни техники за де-
токсикация на замърсители във 
води и утайки; оценка и подобря-
ване на моделите за качество на 
водите в пресъхващи реки; об-
лекчаване на водния стрес чрез 
съвременни интегрални подходи 
и техники; оценка на екоефек-
тивността на ВиК системите 
и др. Имахме и научен проект по 
Българо-швейцарската програ-
ма за сътрудничество, по който 
изследвахме възможностите за 
възстановяване на фосфор от 
утайките от ПСОВ. Работили 
сме и с престижни научни цен-
трове в повечето европейски 
страни, като Франция, Англия, 
Германия, Швеция, Италия, Пор-
тугалия, Испания, Гърция и т.н.

Най-големият ни проект в мо-
мента е по ОП „Наука и образова-

ние за интелигентен растеж” - 
„Чисти технологии за устойчива 
околна среда – води, отпадъци, 
енергия за кръгова икономика“. 
Той е на обща стойност от бли-
зо 24 млн. лв. По този проект ще 
бъде изграден Център за компе-
тентност за управление и пре-
чистване на води и рециклиране 
на твърди отпадъци, използване 
на възобновяеми и алтернатив-
ни източници на енергия и ре-
сурси и развитие на иновациите 
в кръговата икономика. Водещ 
партньор е Софийският универ-
ситет „Св. Климент Охридски“, 
а от УАСГ са включени два фа-
култета - Хидротехническият 
и Строителният. Участват и 
научни центрове на БАН и други 
университети (общо 9 партньо-
ра), както и няколко асоциирани 
партньора - Столичната общи-
на, „Софийска вода” АД, „Интер-
пласт БГ“ ЕООД, Енергийна Аген-
ция - Пловдив, Университетът в 
Модена - Италия.

В този Център за компе-
тентност ние се опитваме да 
подпомогнем внедряването на 
изискванията на политиките за 
кръгова икономика в страната. В 
катедрата разработваме SWOT 
анализ на ВиК системи в Бълга-
рия, за да се оцени състоянието 
им и необходимите стъпки за 
осъвременяването им. Техноло-
гиите, които изследваме, са с 
различна степен на готовност 
за внедряване в практиката. Ня-
кои от тях веднага биха могли 
да се приложат, като например 
събирането на дъждовна вода и 
повторното й използване. Други 
са на ниво лабораторни експе-
рименти, като тази, която сега 
разработваме за пречистване 
на отпадни води с алги. Техноло-
гиите с алги са обещаващи, тъй 
като се основават на естестве-
ната жизнена дейност на синьо-
зелените водорасли, които ус-
вояват азота и фосфора и така 
пречистват водите. Иначе оби-
чайният начин за отстраняване 
на фосфор от отпадните води е 
с употребата на химикали, кое-
то е некръгово решение, тъй 
като е свързано с използване на 

изчерпаеми суровини и отделяне 
на утайка, трудна за оползотво-
ряване.

Друга интересна техноло-
гия, която предстои да разра-
ботим, е използването на отпа-
дъци от селското стопанство 
за пречистване на води. Става 
дума за черупките от орехи, 
които са порьозни и имат добър 
сорбционен капацитет за поглъ-
щане на замърсителите. Вече 
има подобни – известна фирма 
е патентовала филтър, който 
задържа масла от бензинос-
танциите. България е на шесто 
място в света по производство 
на орехи, така че суровината я 
имаме.

Завърши поредната канди-

датстудентска кампания. УАСГ 

традиционно добре е припо-

знат от младежите, най-вече 

със специалности като „Архи-

тектура”, „Геодезия”, „Строи-

телно инженерство”. В също-

то време в Хидротехническия 

факултет има защитени специ-

алности. 

През 2019 г. МОН прие наше-
то предложение „Хидротехниче-
ско строителство” и „Хидроме-
лиорации” да бъдат защитени 
специалности. Това е тревожен 
факт, защото по цял свят тези 
специалности са изключително 
важни и търсени, но не и в Бъл-
гария. Изграждането, експло-
атацията и поддържането на 
язовирните стени и съоръжени-
ята за управление на риска от 
наводнения е приоритет на вся-
ка държава. Хидромелиорациите 
са пряко свързани с изхранване-
то на хората. Една от целите 
за устойчиво развитие на ООН 
в програмата до 2030 г. е именно 
„премахване на глада, постигане 
на продоволствена сигурност, 
подобряване на храненето и на-
сърчаване на устойчиво земе-
делие“. За да се постигне тя, се 
предполага адекватно използва-
не на земеделската земя, която 
имаме. За съжаление подготве-
ните специалисти, които да уп-
равляват съвременни напоител-
ни системи, намаляват.

 Аз  не разбирам 
това нежелание или 
може би - непознаване 
на възможностите на 
нашите деца да учат 
тези две специалности 
на УАСГ. Те са не само 
великолепна възмож-
ност за бъдеща профе-
сионална реализация, а 
дават и страхотното 
усещане, че правиш 
нещо полезно за обще-
ството.

Проф. д-р инж. Ирина Рибарова, преподавател в УАСГ:

Правим SWOT анализ на ВиК системи у нас, за да се 
оцени състоянието им и необходимите стъпки за 
осъвременяването им

Лабораторна установка 

за отстраняване на 

фосфор от отпадни 

води с алги - една от 

научните разработки на 

катедрата по проект 

„Чисти технологии 

за устойчива околна 

среда – води, отпадъци, 

енергия за кръгова 

икономика“

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

?През 2019 г. изданието на КСБ – вестник „Строител“, отбелязва 10 години от създаването си. Основна цел на 
вестника е да бъде максимално полезен на строителния бранш – да информира обективно и професионално Вас, както и 
всички институции на държавната власт – министерства, агенции, комисии в НС, общини, браншови, бизнес и синдикални 
организации, всички участници в строително-инвестиционния процес, за работата и дейностите, реализирани от ръко-
водството на КСБ, за проблемите и предизвикателствата пред бранша, за постиженията и успехите на българските 
строители, както и за държавната политика в сектора, изпълнението на оперативните програми, обявени обществени 
поръчки, стартиращи или реализирани проекти.

За екипа на изданието от основно значение е доколко успяваме да сме полезни и дали съответстваме на очакванията 
и нуждите Ви. Затова ще Ви бъдем много благодарни, ако отговорите на няколко въпроса в нашата анкета. Тя е изпратена 
на всички регистрирани в ЦПРС фирми, както и до всички общини, институции и организации, с които работим. Получените 
резултати ще бъдат обобщени и представени на страниците на изданието.

Анкетата е качена и на уебсайта на медията 

www.vestnikstroitel.bg 

и на Фейсбук страницата 

https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/ 

и може да бъде попълнена онлайн

Очакваме отговорите Ви до 31 август 2019 г. Вашето мнение е ценно за нас! 

В интернет платформите на в. „Строител” може да следите и най-важните новини от страната и всички водещи 
международни теми. В сайта на изданието ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обяв-
ления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи 
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, еко-
логията, информация за българските общини, както и преглед на печата. 

www.vestnikstroitel.bg има и функция за излъчване на видео „На живо“ в реално време. Чрез интернет изданието си 
в. „Строител“ много често пръв от всички български медии съобщава новини от света и у нас. Публикациите от уебсайта 
се качват и на Фейсбук страницата на медията, където събитията от деня също се излъчват на живо.

ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

И ВЪВ ФЕЙСБУК
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ШЕСТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2019

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

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

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®
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Елица Илчева

Ген. Анакиев, в предишния 

брой на в. „Строител“ Вие бяхте 

в ролята на автор на материал 

за колегата Ви ген. Иван Желев, 

който на 1 август имаше 100-го-

дишен юбилей. Това ни подсети, 

че имате доста неща, които биха 

били интересни за нашите чита-

тели, но първо ще Ви попитам – 

какво не написахте за ген. Желев 

в статията за него. 

Може би това, че той е един из-
ключително точен, скромен, прин-
ципен и честен човек. Работили 
сме заедно 12 г. в Пловдивската ди-
визия на Строителни войски. Всич-
ки около него знаеха, че не бива и с 
едно колче да се злоупотреби в ра-
ботата. Освен организация и ред, 
той налагаше на хората около себе 
си и патриотично възпитание. При 
това го правеше с действия, а не с 
думи. След като обнови изцяло ба-
зата на самата дивизия, той пре-
върна пространството около нея 
в парк, в който монтира близо 40 
паметника на български учени, ре-
волюционери, видни личности. При 
нас служеше като войник и Вежди 
Рашидов, който извая образа на Ко-
льо Фичето. 

Вие сте потомствен строи-

тел, коренът Ви е от район с тра-

диции в тази професия – Трънския, 

това ли предопредели избора Ви? 

Да, не е случайно, че станах 
строител, но случайно влязох в 
Строителни войски, където всъщ-
ност е цялата ми трудова кариера 
- 41 г. След гимназията завърших 
Народното военно строително учи-
лище „Ген. Благой Иванов” (сега ВСУ 
„Любен Каравелов”), което беше по-
лувисше, а след него и настоящия 
УАСГ. Оттам започнах работа в 
Пловдивската дивизия на Стро-
ителни войски като технически 
ръководител и водех изграждане-
то на културните домове в Перу-
щица и с. Брестовица. Когато се 
взе решение да се построи летище 
Чешнегирово, ме прехвърлиха там. 
Може и да изглежда лесно да се 
направи една писта, но всъщност 
това беше изключително сложен 
обект. Само войниците, които бяха 
командировани, надхвърляха 1000. 
Започнахме от нулата. Изградихме 
казарми, щабове, битови комбина-
ти, командни пунктове, правехме 
ВиК и електроинсталациите. През 
1963 г. работих и на летището на 
Граф Игнатиево, където вече бях 
главен инженер на батальон. Там 
заданието беше за реконструкция и 
модернизация на целия комплекс. По-
сле имахме обекти в Сопот, Карло-
во и Пловдив. Сред трудните беше 
реконструкцията на пътя Асенов-
град – Бачково – Чепеларе – Смолян 
с всички тунели и мостове в доста 
сложен за работа пресечен терен.

И как един млад човек се спра-

вя с управлението на 1000 души 

на подобни строителни площад-

ки, още повече като знаем, че в 

Строителни войски отиваха най-

необразованите младежи? 

Ние бяхме колектив – командир, 

инженер и технически ръководител. 
Винаги съм ценял това, че нашата 
професия е екипна. А опитът ми ме 
научи, че всеки човек може да бъде 
полезен, стига този, който го ръ-
ководи, да му намери подходящото 
място, да подходи към него, оценя-
вайки личните му достойнства. 

С какви чувства си спомняте 

днес за Строителни войски?

Знаете ли, и сега, като се сетя, 
сам се удивявам колко мощна, добре 
организирана и изпипана от начало 
до край система беше това. Ние 
имахме училище, създавахме кадри, 
сами си произвеждахме и висшисти 
в наш институт, всичката ни тех-
ника беше от Австрия и Германия. 
И най-важното, ние бяхме хранилка 
на строителни кадри за други орга-
низации. Имахме специални школи 
за обучение и след казарма някои ос-
таваха при нас, други продължаваха 
по своя си път.

Години след реформите минавах 
край един обект в Русия цивилен и 
там десетина момчета ме спряха 
и се обърнаха с „Г-н генерал“. Оказа 
се, че това са наши възпитаници, 
отишли с турска фирма да работят 
в Русия. Те ми казаха, че благода-
рение на Строителни войски сега 
имат реализация – печелят за себе 
си и семействата си. 

Тежко ли Ви беше, когато се 

ликвидира организацията?

Да, по това време - 2000 г., аз 
вече бях излязъл в пенсия. Позна-
вах организацията отвътре и не 
можех да разбера защо, вместо да 
се помисли как да се реформира, за 
да се приспособи към новите усло-
вия, тя се ликвидира заедно с не-
вероятната база. Но аз по принцип 
съм много чувствителен, когато 
се разрушава. Строителни войски 
се структурират по предложение 
на Александър Стамболийски като 
министър-председател. На 14 юни 
1920 г. е обнародван указ за създа-
ването на Трудова повинност. След 
Първата световна война, когато ни 
забраняват редовната наборна вой-
ска, а има ежегодно 60 000 младежи 
за казарма, той решава да ги при-
влече към възраждане на икономи-
ката. С т.нар. трудова повинност 
се изграждат пътища, жп линии, 
ВиК мрежи, помага се на селското 
стопанство, като се пресушават 
блата, но най-важното – ограмотя-
ват се много млади мъже, които по-
степенно получават квалификация. 

В днешни дни браншът изпит-

ва сериозни затруднения с това да 

намира и задържа специализирани 

кадри. Къде ли се къса нишката?

В нашите бригади имаше май-
стори и майстор ръководител, 
около когото се прикрепяха млади 
момчета, т.е. ние си квалифици-
рахме хората вътре в системата. 
Те знаеха, че получават професия, 
която ще им е полезна в бъдеще, и 
даваха всичко от себе си. Както 
споменах, имахме и най-високо об-
разовани и всякакви специалисти, 
включително при нас служеха ху-
дожници, скулптури, певци, музи-
канти, спортисти. 

Сега  все 
се говори за 
интеграция – 
е, ние тогава 
по естествен 
път с работа-
та директно 
в казармата 
и на обекта 
интегрирахме 
роми, българи, 
етнически тур-
ци. И досега, 
като имам нужда от нещо дребно 
за ремонт, се обаждам на две мои 
момчета от „Факултета“, които са 
много добри майстори.

Казахте, че сте чувствите-

лен, когато се разрушава, и ме под-

сетихте, че именно Строителни 

войски изграждат за рекордните 6 

дни мавзолея на Георги Димитров, 

който бе съборен 1999 г. като 

символ на тоталитаризма.

Факт е, че нашата организация 
изгражда мавзолея за около седми-
ца заедно с проектирането, а преди 
около 15 г. гледах как от терасата 
на бившия Партиен дом отговорни 
държавници наблюдаваха 10 дни оп-
итите да го бутнат. Сградата си 
стоеше добре пред градската гра-
дина и можеше да се ползва за всич-
ко, но това е положението, свършен 
факт. Чудя се сега и когато слушам 
архитекти, които искат да съба-
рят паметници. Най-лесно е да се 
руши, но аз вярвам, че историята 
ще запази преди всичко имената на 
съзидателите. 

Интересна част от Вашата 

биография е работата Ви в Куба. 

Какво може да ни разкажете за го-

дините, прекарани там?

През 1967 г. ме изтеглиха в 
щаба на дивизията. Малко след 
това постъпи молба от кубинска 
страна да се изпратят български 
инженери с опит в изграждането 
на различни обекти, в това число 
и летища, и така аз се оказах сред 
хората, които можеха да помогнат. 
Заминах 1969 г. за две години, но ос-
танах четири. 

Започнах в най-източната про-
винция Ориенте, след 8 месеца ме 
прехвърлиха в националната дирек-
ция в Хавана и отговарях за обекти 
в цялата страна, а това означава-
ше да пътувам много. И днес мисля, 
че познавам Куба дори по-добре от 
България. Научих езика и беше голя-
мо предимство да мога да общувам 
и обяснявам проблемите на мест-
ните кадри. 

С отлични впечатления съм и 
от кубинските строители. Когато 
възложех на някого някаква работа, 
тя се свършваше точно и винаги 
чакаха да приема направеното. И 
всичко се изпълняваше както е за-
дадено. Силно впечатление ми пра-
веше и това, че хората са много за-
дружни, те изобщо не знаеха какво 
е да завиждаш на другия. А когато 
там те припознаят за съмишленик 
и специалист, по всяко време те 
търсят и обсъждат всичко с теб.

Друго, което съм запомнил, е 
как строяха училищата. Изпълня-
ваха ги извън населените места 

като интернати, които почваха да 
градят на гола поляна първо с ин-
фраструктурата и после с всичко 
необходимо за живот и обучение. 
Превръщаха пространствата около 
сградите в паркове, като пренася-
ха огромни дървета, но едва когато 
всичко беше изпипано до последния 
детайл, тогава ги въвеждаха в екс-
плоатация. 

Може би е малко известно и 
това, че през 1978 г. ръководство-
то на кубинската държава реши по 
български модел да създаде техни 
Младежки строителни войски, за 
които отново потърсиха помощ от 
страната ни. Така за втори път бях 
поканен и заминах заедно с колега. 

Вие сте Почетен гражданин 

на София. За какви заслуги носи-

те званието?

80-а година ме назначиха за гл. 
инженер на дивизията, която отго-
варяше за жилищното строител-
ство в столицата. За това време 
имаме отчетени около 43 000 
апартамента, поликлиниката в жк 
„Надежда“, училището в кв. „Красно 
село“, участвахме и в изграждане-
то на метрото от жк „Обеля“ до ул. 
„Опълченска“. Но званието получих 
за строителството на зоопарка. 
Този проект беше започнат преди 
мен и спрян. Когато заех длъжност-
та, видях, че го има като проект, 
амбицирахме се с колегите да го 
съживим и отидохме при кмета. 
Това съвпадна и с годината на 40-
те юбилейни обекта, които тряб-
ваше да се завършат през 1984 г. 
Прецених, че ще е престижно за 
войските. И така и стана, получи-
хме национална признателност. 

Тежат ли генералските паго-

ни? 

Станах генерал през 1990 г. 
Всяко звание има смисъл, ако се 
носи с отговорност. Всеки, който 
има такова отличие, трябва да съз-
нава, че то е дълг пред общество-
то и с поведението си, и с култура-
та си притежателят му трябва да 
респектира.

А вкъщи строявате ли домаш-

ните?

Вкъщи съм баща и съпруг, не 
съм генерал. Знаете ли, аз 40 г. съм 
служил в казарма и никога не съм на-
казвал човек. Показвам, изисквам и 
когато някой не си свърши съвест-
но работата, просто знам докъде 
да се простирам, когато възлагам 
задачи. Според мен личният пример 
възпитава, а не наказанията.

Наследи ли някое от децата Ви 

Вашата професия?

Имам син и дъщеря, и двамата 
са прависти, така ги завъртя живо-
тът, че не тръгнаха по моя път. Но 
според мен отливът от техниче-
ските специалности в годините на 
прехода се отрази зле на нацията. 

От позицията на Вашите мъд-

ри години как виждате бъдещето 

на страната ни?

България е била и ще бъде, но е 
крайно време да се разбере, че не 
може всеки да е готов да заеме 
висок пост, без да се съобразява с 
образованието и професионалния си 
опит. Не визирам нито настоящо-
то, нито предходни правителства, 
а говоря по принцип. Не може един и 
същи човек днес да е министър на 
един отрасъл, утре на друг. Но най-
страшното е, че народът изчезна, 
децата ги няма, енергията излиза 
навън. Трябва да се мисли да се дава 
път на младите и трябва да се про-
грамира бъдещето, колкото и да се 
гледа с насмешка на някогашните 
петилетки. 

Всяко време има своите грешки 
и положителни неща и когато дойде 
нова система, власт, човек, трябва 
да се надгражда, а не да се отри-
ча направеното и всеки път да се 
почва отново и отново. Историята 
трябва да се анализира, за да се из-
вличат поуки от нея. Отмъщение-
то никога не е градивно. 

Вие сте сред активните 

членове на Националния клуб на 

строителите ветерани (НКСВ). 

С какво според Вас структурата 

може да е по-полезна на Камарата 

на строителите в България?

Аз участвах в учредяването. 
НКСВ е полезен на първо място за 
самите нас – ветераните. Клубът 
ни дава възможност да водим со-
циален живот, да поддържаме кон-
такти помежду си. Нашата секция 
- „Строители воини“, се събираме 
4-5 пъти в годината и хората с не-
търпение чакат тези срещи. Има-
ме 83 редовни членове само в София 
и работата в НКСВ ни поддържа в 
добра форма. А колкото до това 
дали можем да сме по-полезни на 
Камарата, там според мен трябва 
да даваме съвети само ако изрично 
ни ги потърсят. 

КСБ като браншова организа-
ция стои много добре в държавата 
и аз съм горд, че я има. Политика-
та, която води ръководството за 
решаването на важни за сектора 
въпроси, е много ценна не само за 
строителите, но и за самата дър-
жава. Експертният потенциал е на 
много добро ниво и е чудесно това, 
че КСБ е желан и уважаван парт-
ньор на МРРБ. 

Ген. Борис Анакиев, председател на секция „Строители воини“:

КСБ като браншова организация стои много 
добре в държавата и аз съм горд, че я има

Снимка Мирослав Еленков
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Изпълнение на строителство по проект 3RS31002–
01 – Осигуряване на зона за разполагане на хора, товари, паркинг и 
склад, във в.ф. 26 030 – Безмер

Наименование: Реконструкциш на външен етернитов водопровод 
от планинско водохващане на р. Адиларска до ПСПВ на с. Ягодина, Об-
щина Борино, област Смолян

Наименование: Рехабилитация на уличната мрежа на територия-
та на гр. Пирдоп, Община Пирдоп

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

public_orders/

ОФЕРТА
ОФ

ЕРТА

М о я т а 
О Ф ЕРТА

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

Възложител: Министерство на отбраната
Oсн. предмет: 45220000
Прогнозна стойност: 5 800 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/09/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: 

Дата: 10/09/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Милена Иванова
Факс: +359 29880611
Адрес: ул. „Дякон Игнатий” №3
Адрес на възложителя: https://www.mod.bg/bg/
Телефон: +359 29220703/ +359 29220720
E-mail: m.d.ivanova@mod.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=924901&mode=view

Възложител: Община Борино
Oсн. предмет: 45231000
Прогнозна стойност: 1 889 085 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 20/08/2019    Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на третия етаж на административна-
та сграда на Община Борино, находяща се в 

с. Борино на ул. „Христо Ботев“ №1
Дата: 21/08/2019 Местно време: 15:00 
За контакти: Теодора Ангелова
Факс: +359 30422144
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №1
Адрес на възложителя: www.borino.bg
Телефон: +359 30422040
E-mail: obshtina_borino@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925174&mode=view

Възложител: Община Придоп
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 1 025 077.05 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност 
в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 09/09/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Пирдоп, пл. „То-
дор Влайков“ №2, ет. 3, заседателна зала

Дата: 10/09/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Мариана Стоянова
Факс: +359 71815701
Адрес: пл. „Тодор Влайков“ №2
Адрес на възложителя: www.pirdop.bg
Телефон: +359 71815242
E-mail: obstina_pirdop05@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925064&mode=view

Наименование: Изпълнение на СМР на обект: Рехабилитация и 
реконструкция на улична мрежа в Община Девня, част 2. бул. „Съедине-
ние” - кв. „Повеляново”

Наименование: Избор на изпълнител на СМР за обект: Рекон-
струкция и рехабилитация на участъци от улици и тротоари в Крумов-
град, по обособени позиции №1, 2, 3, 4, 5 и 6

Възложител: Община Крумовград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 106 322.90 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/08/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на двъз-
ложителя, намираща се в Крумовград, пл. 
„България“ №5, залата на ет. 1

Дата: 20/08/2019   Местно време: 09:00
За контакти: инж. Асен Хаджиев - зам.-кмет 
на Община Крумовград Факс: +359 36417024
Адрес: пл. „България“ №5
Адрес на възложителя:  h t tps : / /www.
krumovgrad.bg/
Телефон: +359 36412004
E-mail: minkrum@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=924946&mode=view

Възложител: Община Девня
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 934 662.16 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 19/08/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Девня, бул. „Съ-
единение“ №78, сградата на Община Девня, 
етаж 3, заседателна зала
Дата: 20/08/2019  Местно време: 09:00 
За контакти: инж. Галина Георгиева
Факс: +359 51947012
Адрес: бул. „Съединение“ №165
Адрес на възложителя: www.devnya.bg

Телефон: +359 51947011
E-mail: kmet@devnya.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925156&mode=view

В разгара на лятото все по-често пося-
гаме към дистанционното на климатика – 
най-предпочитания, комфортен и ефективен 
начин за охлаждане на дома или офиса. За да 
си осигурите бързо охлаждане при намалена 
консумация и по-високи нива на енергийна 
ефективност при по-ниски месечни сметки 
за електроенергия, е необходимо да се съо-
бразите с няколко препоръки при избор и екс-
плоатация.

Преди да закупите климатик, определе-
те подходящата му мощност в зависимост 
от спецификата на помещението, което ще 
охлаждате: вид (дневна, спалня, кухня, офис); 
височина на тавана; наличие на външна или 
вътрешна изолация; вид на стъклопакета и 
дограмата; големина на прозорците; нали-
чие на ел. уреди, отдаващи топлина (печки, 
хладилници); изложение и местоположение на 
помещението (първи, среден или последен 
етаж); наличност и обитаемост на съседни 
помещения.

При избор на тип климатик предвари-
телно се запознайте със спецификата на 
различните системи (сплит системите са 
подходящи за отопление и охлаждане на едно 
помещение в дома, като можете да избирате 
между конвенционални и инверторни/хиперин-
верторни системи; мултисплит системите 
са подходящи за отопление или охлаждане 
на няколко помещения; професионалните 
системи, като касетъчни, канални, колонни, 
таванни, термопомпи и други, са подходящи 
за къщи, търговски, индустриални или произ-
водствени помещения).

Информирайте се предварително с какъв 
хладилен агент е зареден климатикът. Все по-
вече производители се съобразяват със стро-
гите екологични регламенти и внедряват в 
битови климатични системи хладилни агенти 
с изключително нисък потенциал на глобално 
затопляне (GWP) и с нулев озоноразрушаващ 
потенциал (ODP), като по този начин допри-
насят за опазване на околната среда

При избор на модел климатик/климатична 
система е изключително важно да се съобра-
зите с нивото на енергийна ефективност 
на продукта. Ако използвате климатика за 
охлаждане през лятото и искате да си оси-
гурите оптимален комфорт, като запазите 
повишени нива на енергийна ефективност, 
без да повишавате сметките си за ток, Ви 

съветваме да спазвате няколко лесни и прос-
ти правила:

 Изберете климатик с висок клас енер-
гийна ефективност – А/А++ 

 Ако искате да охлаждате стая и ко-
ридор, изберете климатик с по-голяма мощ-
ност. Така ще охлаждате по-бързо и ефек-
тивно, като ще запазите компресора на 
климатика за по-дълго време, а и сметките 
Ви за ток ще останат ниски. Температура-
та при охлаждане трябва да е около 23-260С 
(през лятото въздухът е по-сух и по-бързо 
усещате охлаждането от климатика). 

 Не настройвайте климатика на много 
ниска температура (като например 150С), 
за да охлади по-бързо. Най-добрият начин 
за охлаждане е поддържането на постоянна 
температура. 

 Ако моделът позволява, използвайте 
опциите за нощен режим на климатиците, а 
не ги спирайте, така ще се понижи шумът на 
външните тела и няма да усещате течение 
или прекалено охлаждане.

 Позиционирайте клапите на климати-
ка нагоре. По този начин студеният въздух 
от климатика ще измести топлия в стаята 
от тавана плавно към пода и ефективно ще 
охладите цялото помещение. 

 Не инсталирайте допълнително топ-
лоотдаващи уреди в помещението и не оч-
аквайте от климатика да охлажда по-голямо 
по обем помещение, несъобразено с неговата 
охлаждаща мощност.

 Почиствайте редовно вътрешните 
филтри. Това ще спести до 30% от консу-
мацията на електроенергия от климатика. 
Достатъчно е поне веднъж в месеца да ги 
измиете – без препарат, само на течаща 
вода. Това ще осигури по-чист и свеж въздух, 
ще облекчи работата на компресора и ще 
увеличи енергийната ефективност. 

 При възможност контролирайте кли-
матика си от разстояние. Не е нужно да го 
изключвате, когато Ви няма. Може да го на-
строите на подходящ режим, да използвате 
wi-fi устройство за контрол и да увеличите 
мощността му точно преди да се приберете. 
Така няма да има нужда да наваксва темпе-
ратурните амплитуди през деня, много по-
бързо ще достигне желаната от Вас тем-
пература и ще работи много по-икономично, 
което ще Ви спести средства. 
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Популярният ресторант за 
морска храна Scott’s в лондон-
ския район „Мейфеър“ отвори 
зала за частни вечери. Тя е на-
речена „Платинената арована“ в 
чест на една от най-уникалните 
и редки риби на планетата. Само 
няколко дни след като започна да 
приема изисканите си посети-
тели, заведението бе обявено 
за място с най-скъпия интерио-

рен дизайн в света. Това, което 
вкарва ресторанта в класации-
те, е не че посетителите могат 
да пробват лобстер или краб в 
сос, а че са заобиколени от твор-
би на Емил Бернар, Марк Ша-
гал, Пиер Огюст Реноар и Хуан  
Миро.

Помещението е предвидено 
за от 6 до 9 души, като общата 
му площ е само 9 кв. м. На сте-

ните обаче има 18 шедьовъра 
на световното изкуство и раз-
кошни предмети. Дизайнът на 
помещението включва още ос-
ветление от ексклузивни лампи 
марка Lalique, които хармонично 
се вписват в атмосферата на ан-
тиквариат, подчертана от един-
ствената тежка маса, обиколена 
от 9 стола със зелена тапицерия 
и масивно дърво. 

Елица Илчева

Паоло Ферари, осно-
вателят на интердисци-
плинарното студио Paolo 
Ferrari, е канадски дизай-
нер от Торонто, който е 
превърнал естетиката 
на мекия минимализъм в 
своя визитка. Мебелите 
му са приятни с излъч-
ваща простота и изис-
каност, но привличат 
клиенти най-вече заради 
уникалните си удобства 
и това, че са създадени с 
мисъл за ползата от тях. 
Като бивш директор на 
дизайна в канадския офис 
на Yabu Pushelberg той е 
автор на много престиж-
ни проекти, включително 
е ръководил екип, който 
преобразува интериора 
на хотели от веригите 
Four Seasons и Viceroy.

Докато работи в Yabu 
Pushelberg, Ферари пер-
фектно усвоява всички 
нужни му уроци, сред кои-
то и 

умението да борави с 

дърво, камък и месинг, 

и когато вече усеща, 
че е натрупал достатъч-
но опит, започва собст-
вен бизнес.

„ И м а м  с тр а хо т е н 
произход. От една стра-
на, живея в Канада и от 
детството си поглъщам 
англосаксонска култура. 
От друга, родителите ми 
са италиански имигранти 
и те вдъхнаха у мен вкус 
към тази култура и днес 
тя представлява голяма 
част от моя мироглед. 
Всичките ми колекции съ-
ществуват в този микс 
от елементи и свобода на 
двете култури“, обяснява 
Ферари.

Той признава, че кога-
то става въпрос за вдъх-
новение, го привличат 

много неща. Едновремен-
но в главата му нахлуват 
представи 

и за чистотата на япон-

ския минимализъм, и за 

силата на италианския 

рационализъм. 

„Двойствеността и 
равновесието означават 
много за мен. Харесва ми 
идеята, че дизайнът по 
същество е празник на 
човешкия опит“, разказва 
още канадецът.

На стила на предме-
тите му обаче влияят 
не толкова различните 
култури, колкото архи-
тектурните форми. Са-
мият той признава, че 
извитите повърхности и 

ъгловите линии на творе-
нията му надникват в ар-
хитектурата. „Всичките 
ми експерименти са опит 

да намеря баланс между 
формалния и скулптурния 
принцип в мебелите. Вся-
ко мое нещо е диалог меж-
ду темата и същността 
на материала, от който 
е направено, като най-
често това са твърдите 
текстури на дъб, мра-
мор, месинг. (В неговите 
обекти често присъст-
ват елементи, подобни 
на огънати тръби, които 
са облегалки на дивани и 
фотьойли.) Обичам да из-
ползвам контрастни ком-
бинации, например в един 
стол слагам и кожени въз-
главници, и подлакътници 
от мохер. Щом добавите 

мохер,  това  е 
един от любими-
те ми матери-
али, получавате 
артикул, който 
ръцете ще гла-

дят. Казвам това, за да 
бъде осъзнато, че винаги 
обмислям взаимодейст-
вието и напрежението, 
което се създава меж-
ду обектите и техните 
притежатели“, казва още 
Паоло. 

Международната му 
слава идва през 2016 г., 
когато се появява пър-
вата от общо трите до 
момента серия мебелни 
изделия. Това е поредица 
от двадесет предмета, 

изпълнени изцяло ръчно от 

занаятчии в Канада.

Още от дебютната 
си колекция той настоява 
за простота и изтънче-
ност, но като споменах-
ме, в комбинация с полез-
ност и скулптурни форми, 
а също и с изключителна 
ергономия, която напосле-
дък силно се пренебрегва 
тъкмо от творците на 

минималистични мебели. 
„Много ми харесва, 

когато всяка мисъл при 
изработката на опреде-
лен предмет се проявява, 
когато човек започне да 
общува с него. Например 
стол с висок гръб на кон-
тура разкрива предназна-
чението си само когато 
се седи на него – в този 
случай облегалката се 
превръща в рамка за чо-
века. Перфориран шкаф 
показва своята функцио-
налност единствено ако 
го приближите и разбере-
те, че трябва да го хва-
нете за тези дупки, за да 
го отворите, и няма дру-
га възможност. И в край-
на сметка предметите 
за бита като цяло ста-
ват полезни, ако заемат 
своето място в интери-
орните проекти. Това не 
са музейни артефакти, 
които съществуват зад 
стъклото, или поне не 
бива да бъдат такива“, 
продължава да разкрива 
Ферари.

Според автора тво-
ренията му са замисле-
ни като експеримент за 
„отпускане на формите“. 
Дивани, фотьойли, маси, 
столове от неговите ко-
лекции често са направе-
ни в неутрална палитра, 
линиите им са гладки, 
ъглите заоблени. Дизай-
нерът комбинира меки 
форми с елементи от 
дърво (най-често това 
е дъб в различни обли-
цовки),  защото вярва, 
че само така може да се 
постигне колекция, коя-
то да е балансирана и да 
излъчва характерното за 
всеки минимализъм спо-
койствие. 

Канадецът съчетава в мебелите си чистота на формите и удобство, защото 
вярва, че смисълът им е в това да служат на притежателите си
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Проектът на архитектурното бюро Vincent Callebaut Architectures Paris предизвика сериозен интерес
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Парламентът на Фран-
ция гласува в средата на 
юли закон за възстановя-
ване на Нотр Дам, горяла 
на 15 април. Според реше-
нието катедралата тряб-
ва да бъде реставрирана 
така, както изглеждаше 
точно преди пожара, и 
ако строителят иска да 
промени дори само мате-
риалите, използвани пре-
ди него, това трябва да 
бъде съобщено и одобрено. 
Очак вано гласуването не 
премина без спорове, тъй 
като политиците месеци 
обсъждат подробностите 
по проекта. Президентът 
Емануел Макрон и негова-
та центристка партия En 
Marche подкрепиха изграж-
дането на модерен нов по-
крив. Докато в проучване 
на общественото мнение, 
публикувано след трагич-
ния инцидент, повечето 
респонденти са заявили, 
че искат катедралата да 
бъде такава, каквато беше 
преди пожара.

Приетият закон не е 
окончателен и реално пре-
говорите продължават, за 
да се види дали може да 
се постигне компромис, и 
естествено се появяват 
нови и нови идеи за модер-
на реставрация.

А р х и т е к т у р н о т о 
бюро Vincent Callebaut 
Architectures Paris например 
наскоро представи проек-
та си Palingenesis („въз-
раждане“/„регенерация“). В 
него авторите предлагат 
да се направи покрив от 
стъкло, дъб и въглеродни 

влакна и да се инсталира 
петелът на камбанарията, 
който по чудо е оцелял при 
пожара. Основната идея 
е превръщането на кате-
дралата в „сграда, носе-
ща положителна енергия, 
която повече произвежда, 
отколкото потребява“. 
Концепцията предлага из-
граждането на нов шпил 
и дървена рамка от CLT 
греди (напречно ламини-
рано дърво) с ламели от 
въглеродни влакна. Друга 
интересна идея е кате-
дралата да бъде покрита 

със сложен остъклен по-
крив, който да пропуска 
вътре много естествена 
светлина, като е включена 
вентилация. Той ще разпо-
лага с модерна технология 
и ще бъде като слънчев па-
нел, който ще произвежда 
електричество. За целта 
кристалната стъклена об-
вивка е разделена на фасе-
тирани елементи с форма-
та на диамант с органичен 
активен слой, съставен от 
въглерод, водород, азот и 
кислород, който абсорбира 
светлината и я превръща 

в енергия. Последната, 
съхранявана във водородни 
горивни клетки, ще бъде 
директно преразпределена 
в цялата катедрала.

На покрива й ще има го-
ляма градина за съзерцание 
и медитация, както и фер-
ма с интегрирана система 
за аквапоника и пермакул-
тури. Фермата ще може да 
произвежда до 25 кг плодо-
ве и зеленчуци на кв. м на 
година, т.е. добив на до 21 
тона храна годишно, която 
да бъде раздавана на най-
нуждаещите се парижани.

Както авторите заявя-
ват, реконструкцията ще 
заложи на възможностите 
на кръговата икономика, 
възобновяемите енергий-
ни източници, инклузив-
ните социални иновации, 
градското земеделие, за-
щитата на биологичното 
разнообразие и не на по-
следно място - на красота-
та и духовното издигане. 
Проектът съответства 
на времето си и избягва 
стилистичната архитек-
тура, като превръща града 
в музей на открито.

Датската архитектур-
на фирма COBE разкри про-
екта си за въглеродно не-
утралната сграда на нов 
научен музей в шведския 
университетски град Лунд. 
Тя ще се захранва не само 
със слънчева енергия от со-
ларен масив на покрива, но и 
с електричество от върте-
не на педали. Посетителите на музея ще 
бъдат поканени да помогнат за производ-
ството, като покарат „енергийни велоси-
педи“ на покрива. Изградена предимно от 
сглобяеми панели дървесина, екологична-
та сграда ще бъде устойчива забележи-
телност и ще помогне за затвърждава-
нето на позицията на Лунд като град на 
науката на международната сцена.

Предложението на COBE за научния 
музей предвижда той да бъде разположен 
в сърцето на новия квартал – Science Villa 
Scandinavia между високотехнологични-
те институции ESS (European Spallation 
Source) и MAX IV, които в момента са в 
процес на изграждане и се очаква да ста-
нат най-мощните и модерни изследова-
телски центрове в света в областта на 
неутронното и рентгеновото изследване. 

Сградата ще е с обща площ от 3500 
кв. м  на два етажа. Ще има изложбени 
зали, галерия, рецепция, работилници, 

музеен магазин, ресторант, офиси и лек-
ционна аудитория. Енергийните велоси-
педи ще са на покрив на 1600 кв. м, къде-
то ще има и соларен масив, и платформа 
за наблюдение, както и вътрешен двор. 
Голям атриум в сърцето на зданието ще 
помага за абсорбирането на въглероден 
диоксид благодарение на буйната рас-
тителност в него. Ще има резервоар за 
вода и преливник в случай на екстремни 
валежи. Излишната топлина ще бъде из-
ползвана за отопление на музея.

„Надеждата ни като архитекти е, че 
можем да продължим да насочваме фоку-
са върху създаването на устойчива архи-
тектура в полза на бъдещите поколения 
и опазването на планетата”, коментира 
Дан Щубергаард, основател на COBE.

Проектът е победител в междунаро-
ден конкурс. Очаква се строителство-
то на дървената сграда да приключи до 
2024 г.

Точно след година в Токио ще бъдат 
открити Летните олимпийски игри, кои-
то Япония обещава да бъдат изключи-
телно впечатляващи. Стадионът, кой-
то се реализира за този случай, трябва 
да бъде готов до края на ноември тази 
година, но вече го определят като ис-
тинско чудо на архитектурата. Кенго 
Кума, един от авторите на проекта, по-
знава мощта на технологиите, но вярва 
в магията и особената сила, която носи 
в себе си дървото. Той разгледал много 
сгради, предназначени за провеждане на 
олимпийски игри, но не намерил такава 
от естествени материали, и решил да 
експериментира. Сега се надява творе-
нието му да покаже нов модел на строи-
телство на спортни обекти.

„Преди хората искаха да изграждат 

високи монументални сгради, 
сякаш откъснати от средата 
на самия град. Сега предпо-
читат да се върнат обратно 
към по-близкото до човека 
пространство, към пешеход-
ните улици. Трябва да попра-
вим предишните грешки и да 
намерим по-добри решения в 
сътрудничество с инженери, 
учени и дизайнери, които да ра-
ботят заедно за постигане на 
естествена среда“, казва арх. 

Кенго Кума.
Голяма част от материалите за 

строежа на националния стадион са еко-
логични. За изграждането му е използван 
много дървен материал, като съоръже-
нието е заобиколено от парк и изглежда 
като част от гората. 

Грижата за околната среда е във 
фокуса на организацията на Игрите. 
Залага се на спестяването на енергия, 
използването на възобновяеми източни-
ци, рециклирането на отпадъци. За първи 
път почетните стълбички за награжда-
ване на победителите ще бъдат напра-
вени от рециклирана пластмаса, събра-
на от обикновените японци и предадена 
на специални места. Всички медали за 
победителите ще са от рециклирани 
метали.

Инвестициите в биз-
нес имоти в 12-те месеца 
до първото тримесечие на 
2019 г. са достигнали близо 
1 трлн. долара, като почти 
една трета от тях са били 
трансгранични. Това показ-
ва докладът Active Capital 
на консултантската ком-
пания Knight Frank.

През първото триме-
сечие на 2019 г. Конти-
нентален Китай и Хонконг 
са привлекли над 5 млрд. 
долара от международния 
капитал на фондовете за 
частни инвестиции. През 
същия период в Япония са 
вложени 1,3 млрд. долара в 
офиси и търговски площи. 

В Норвегия и Финландия 
са били инвестирани 1,7 
млрд. долара от фондове 
за частни капиталови ин-
вестиции спрямо 706 млн. 
долара през цялата минала 
година. Благодарение на 
притока на туристи и сил-
ната икономика на градо-
вете й Италия е привлякла 

510 млн. долара, вложени в 
хотели и офиси.

Докладът на Knight 
Frank прогнозира промяна 
на фокуса на инвеститори-
те от офиси и търговски 
площи към индустриални 
имоти и специализирани 
активи. До 2023 г. индус-
триалните активи може 

да съставляват до 20% от 
портфейлите на инвести-
торите, а специализирани-
те сектори, в които вли-
зат студентски жилища, 
пространства за съжител-
ство и обекти за здравни 
грижи, може да имат дял 
до 50%.

Active Capital обобщава 

десетте най-вероятни из-
точника на трансграничен 
капитал през 2019 г., като 
отбелязва, че основните 
фактори при определянето 
им са били богатството, 
финансовата свобода, ино-
вациите, данъчното бреме 
и безработицата в съот-
ветните страни. 
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Две години след пър-
вата си поява в България 
двукратните носите-
ли на наградата „Грами“ 
Evanescence се завръщат 
у нас с грандиозно шоу 
и първи самостоятелен 
концерт. На 11 септември 
родните фенове ще мо-
гат да чуят най-големите 
хитове на американска-
та банда, като Bring me 
to Life, My Immortal, Going 
Under и много други, в ха-
рактерното им рок звуче-
не. Събитието ще се про-
веде в зала „Арена Армеец“ 
в София. Evanescence обе-
щават 90-минутен спек-

такъл, като те ще бъ-
дат в оригинален състав 
– Ейми Лий (вокал, пиано), 

Тим Маккорд (бас китара), 
Уил Хънт (барабани), Трой 
Маклохорн (китара, бек-
вокали) и Джен Маджура 
(китара, беквокали). 

Първият досег с бъл-
гарската публика на банда-
та беше на 30 юни 2017 г. 
в рамките на фестивала 
Hills of Rock в Пловдив. Това 
е годината, в която изле-
зе и последният албум на 
Evanescence, озаглавен 
Synthesis. Той се появи на 
пазара след шестгодиш-
на творческа пауза за 
групата и предложи нов 
прочит и аранжименти на 

най-популярните й песни. 
Различното в него е ком-
бинацията от акустичен 
и електронен звук, както и 
виртуозни вокални и пиано 
изпълнения от Ейми Лий. 
Всички нови аранжименти 
на песните в Synthesis са 
направени с дългогодиш-
ния творчески партньор на 
бандата – прочутия компо-
зитор Дейвид Кембъл.

Сега музикантите пла-
нират да създадат албум 
с изцяло нови песни, който 
ще е наследник на еднои-
менния Evanescence от 
2011 г.

Номинираната 
за награда „Грами“, 
а мери кан с кат а 
рок банда blink-182 
обяви световната 
премиера на своя 
дългоочакван сту-
диен албум NINE. 
Той излиза на 20 
септември в раз-
лични формати, 
включително спе-
циални лимитира-
ни версии – цветен 
винил, касета и CD. 
Първият сингъл Darkside 
вече направи своята пре-
миера на 31 юли в аудио и 

видео формат. 
От старта на  му-

зикалната си кариера 

през 1992 г. в Сан Диего 
blink-182 са продали пове-
че от 50 милиона копия от 

албуми и продължа-
ват да препълват 
зали и стадиони 
в цял свят. Така 
blink-182 в състав 
Марк Копъс (вокал/
бас китара), Тра-
вис Баркър (бара-
бани) и Мат Скиба 
(вокал/китара) се 
превръща в една 
от най-значимите 
и  вдъхновяващи 
рок банди от своя-
та генерация. В мо-

мента групата е на турне 
със световноизвестния 
рапър Лил Уейн. 
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Новият роман на големия британски писател, 
киносценарист и интелектуалец Иън Макюън е по-
редната му предизвикателна творба, която задава 
привидно абсурдни въпроси: една машина може ли да 
разбере човешкото сърце и дали ние не сме онези, на 
които липсва разбиране?

„Машини като мен“ ни пренася в Лондон през осем-
десетте години на XX век – времето на Маргарет 
Тачър и Фолкландската война, но това е една алтер-
нативна английска столица със събития, по-различни 
от познатите ни. Чарли е 32-годишен мъж, лишен от 
всякакви амбиции. Прехранва се, като играе на бор-
сата, но без особен успех. Влюбен е в Миранда, умна 
и амбициозна студентка, негова съседка, която крие 
ужасна тайна. 

Когато един ден съвсем неочаквано Чарли насле-
дява пари от починалата си майка, той, без да се за-
мисли, ги изхарчва, за да си купи Адам – екземпляр от 
първата серия човешки роботи. Изработени са само 
25 броя – 13 Адамовци и 12 Еви, в различни етниче-
ски разновидности. Двамата с Миранда внимателно 
избират качествата, които искат да има неговата 
личност. Почти съвършеният човек, който създават 
по този начин, е красив, силен, атлетичен и инте-
лигентен. Не след дълго обаче между тях се оформя 
любовен триъгълник и тогава тези три същества се 
изправят пред сериозна морала дилема.

Иън Макюън се нарежда сред колосите на съвре-
менната европейска литература. Носител на мно-
жество национални и международни отличия, той се 
превърна в емблема на постмодернизма и хуманизма 
с романи, като „Изкупление”, „На плажа Чезъл”, „Дете 
във времето“, „Амстердам”. „Невинният“ притежава 
характеристиките на образцов трилър, а „Черните 
кучета” третира универсалната тема за човешките 
взаимоотношения, за вечното надбягване на доброто 
и злото в самите нас. Повечето романи на Макюън 
имат филмови версии по негов сценарий. У нас са 
издадени и съдебната драма „Законът за детето”, 
романът мистификация „Операция „Сладкоугодник” 
и безподобният римейк на „Хамлет”, озаглавен „В 
черупката”. Освен че е един от най-интересните 
съвременни разказвачи, Иън Макюън е известен и с 
непримиримостта си към всякакви форми на дискри-
минация, екстремизъм и ограничаване на човешките 
свободи.

Групата ще изпълни най-големите си хитове през септември 
в зала „Арена Армеец“

Тази есен Уил Смит и… 
Уил Смит ще завихрят ис-
тински дуел с мотори по 
улиците на Картахена, 
Колумбия. Но има ли как 
да победиш, когато се из-
правяш срещу самия себе 
си? Това ще разберем на 
11 октомври, когато в ки-
ната връхлита новият ек-
шън трилър „Близнакът“ на 
всепризнатия режисьор и 
носител на „Оскар“ Анг Лий 
(„Животът на Пи“, „Плани-
ната Броукбек“, „Тигър и 
дракон“). Суперзвездата 
Уил Смит влиза в ролята 
на елитния наемен уби-
ец Хенри Броган, който 
става мишена на мисте-

риозен млад таен агент 
– негово собствено копие. 
Образът на 23-годишния 
близнак е изцяло дигитал-
но създаден на 100% от 
актьорското изпълнение 
на Смит. Благодарение на 
революционна нова техно-
логия двамата участват в 
ръкопашен бой един срещу 
друг в невероятно изпълне-
ние. В „Близнакът“ участва 
и Клайв Оуен, който влиза 
в ролята на Клей Варис 
– безскрупулния шеф на 
програмата за клониране. 
Той стои зад създаване-
то на Младши. Бенедикт 
Уонг е Барън, бивш колега 
и близък приятел на Хенри. 

Мери Елизабет Уинстед 
е младата агентка Дани, 
чиято задача е да следи 
Хенри, но става негов съ-
юзник.

Филмът е продуциран 
от Джери Брукхаймър, Дей-
вид Елисън, Дейна Голдбърг 
и Дон Грейнджър, а негови 
сценаристи са Дейвид Бе-
ниоф („Игра на тронове“), 
Били Рей („Игрите на гла-
да“) и Дарън Лемке („Шрек 
завинаги“, „Шазам“).

„Гледаме Уил, който се 
изправя сам срещу себе си 
отпреди 30 години“, комен-
тира Джери Брукхаймър. 
„Това не е подмладяване 
или лицево проследяване, 

а изцяло дигитално тво-
рение. Всяка сълза, всеки 
удар, всичко, което вижда-
те, е Уил Смит,“ допълва 
специалистът по визуал-
ните ефекти Бил Уестен-
хофер. 

Самият Уил Смит също 
коментира своето истори-
ческо двойно изпълнение. 
„Когато го видях за първи 
път, беше много особе-
но. Това бях АЗ. Взирах се 
в идеалната 23-годишна 
версия на самия себе си. 
Сякаш някой беше премах-
нал всички недостатъци. 
Това ще промени начина, по 
който се гледат и правят 
филми“, разказва той.
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Мауи е вторият по го-
лемина и един от най-по-
сещаваните от туристи 
острови на Хаваите. На-
мира се в Тихия океан, а 
площта му е 1883,5 кв. км. 
Наричат това приказно 
красиво кътче от света 
Магическия остров или 
Острова долина заради 
неповторимата природа, 
която няма как да не спре 
дъха на пътешественика. 
Мястото е магическо и 
заради живописните си 
плажове, уникалните ак-
вариуми, музеите, бота-
ническите и зоологиче-
ските градини, които се 
допълват от модерните 
СПА центрове. 

Тропичният климат е 
доста приятен със сред-
ни температури между 
23.8- 29.4 градуса по Цел-
зий, а местните жители 
са изключително госто-
приемни и всяка година 
посрещат над 2 милиона 
посетители. След задъл-
жителния им поздрав He 
Mana'o Aloha (Силата на 
Алоха), който е за любов, 
доброта и състрадание, 

те няма да се поколеба-
ят да кажат и мотото 
на острова Maui no ka oil 
(Мауи е най-добрият).

Най-големият град на 
острова е Уайлуко, който 
предлага и много заба-
вления. Не е за пропуска-
не и пристанищният Ла-
хайна, който притежава 
художествени галерии, 

екзотични ресторанти и 
уникални магазини. 

Една от интересни-
те забележителности 
на Мауи е

най-големият спящ 

вулкан в света Хале-

акала, или Домът на 

Слънцето.

Той се намира в едно-
именния национален парк 
и не е изригвал от 1790 г. 
Кратерът му е разполо-
жен на внушителните 
3055  м  височина  над 
морското ниво. Диаме-
търът му е цели 12 км, 
а дълбочината му дос-
тига 800 м. Обиколката 
на вулканичната чаша е 
34 км и на територия-
та му може да се побере 

о. Манхатън (Ню Йорк, 
САЩ). В района на вулка-
на за туристите рабо-
тят три хижи, в които 
могат да намерят под-
слон, преди да поемат 
на поход към най-висо-
ката му част, но тряб-
ва предварително да си 
запазят места, защото 
интересът към Халеака-
ла е огромен. Местните 
власти разрешават на 
посетителите да прека-
рат нощта и в собстве-
на палатка, но за целта 
трябва специално раз-
решително, за което се 
чака с месеци. Пътят с 
кола до билото е живо-
писен и изпъстрен със 
завои. Той държи светов-
ния рекорд за изкачване 
на най-високо надморско 
равнище по най-крат-
ко разстояние, което е 
около 38 мили. Минава се 
през цели пет различни 
климатични зони и кога-
то се стигне до върха, 
изведнъж температура-
та може да падне с око-
ло 30 градуса в сравне-
ние с останалата част 
от острова. При изгрев 
слънце гледката отго-
ре е най-впечатляваща, 
откъдето идва и назва-
нието му Дом на Слънце-
то. Затова и повечето 
любители на природата 
предпочитат да са там, 
преди първите лъчи да 
се появят на хоризонта, 
но кратерът привлича 
посетители и през но-
щта, защото някои хора 
идват специално да на-
блюдават вечер небето 
с телескопи.

В националния парк 
„Халеакала“ 

има шанс да се види и 

растението сребърен 

меч. 

То е застрашено от 
изчезване, вирее на висо-
чина само над 6000 фута 
и може да живее до около 
50 г. Цъфти веднъж, точ-
но преди да умре.

В западната част на 
острова туристите мо-
гат да посетят мест-
ността Каанапали, къ-
дето се намира Черната 
скала. Тя се води като 
свещено място, описа-
но в хавайската мито-
логия, където душите 
на мъртвите се пре-
насят от материалния 
свят към духовния. Тук 
е разположен и най-дъл-
гият плаж, който е 4 км. 
Логично в Каанапали са 
и най-луксозните хоте-
ли на Мауи, чиято цена 
за нощувка започва от 
200 евро. В района има 
множество ресторан-
ти, магазини и обекти 
за развлечения,  като 
любителите на голфа 
могат да получат уроци 
от най-добрите тре-
ньори от ранга на Джак 
Никлаус. 

На Мауи няма да скуча-
ят и хората, които пред-
почитат да се разхождат 
далеч от шума на големия 
град или курорт. Те могат 
да прекарат времето си 
в с. Хана, където плажът 
е като одеяло от червен 
пясък. От селото през 
бамбукова гора започва 
трикилометров пешехо-
ден маршрут, който води 

до водопада Кипахулу, ви-
сок 122 м.

В самото сърце на 
Мауи 

океански център по-

среща туристите.

В огромното съоръ-
жение могат да се ви-
дят хиляди видове риби, 
които обичайно плуват 
в хавайски води. Особен 
интерес у посетители-
те привличат гърбавите 
китове, всеки от които 
тежи по 40 тона. Те миг-
рират в тихоокеански-
те води от Аляска само 
между декември и април, 
когато е размножител-
ният им период. Сред 
атракциите на океанския 
център е и внушителен 
стъклен тунел, през кой-
то посетителите мина-
ват, а край тях спокойно 
плуват страховити аку-
ли. Туристите могат да 
си купят за спомен мор-
ски сувенир от някое от 
кокетните магазинчета 
наоколо.

Важна дестинация в 
Мауи е 

долината Яо. 

Жителите на остро-
ва разказват, че тя била 
пълна с хавайски призра-
ци, известни като ма-
нас. Традиционно на по-
добни места се правят 
поклонения към богове. 
В средата на долината 
се издига образование с 
формата на огромен рог, 
чието име е Яо Иглата, 
който в далечното ми-
нало е играл ролята на 
олтар.

Времето на острова е постоянно слънчево

На някои места пясъците са червени

Поглед към Мауи

Вулканът Халеакала Островът предлага много възможности за отдих

Луксозните хотели са винаги пълни
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The first of its kind joint production of the Bulgarian National Radio 
and the „Stroitel“ Newspaper presented the development of the seaside city

Превод Радостина Иванова

Prof. Bratoev, what stage of fulfillment 

has the third metro line reached? 

The construction of the central part of 
the third metro line is to be completed  this 
year. This includes the section beginning from 
Vladimir Vazov Blvd. via the Eagle Bridge – 
the crossing of Patriarch Evtimii and Vitosha 
bulvards –NDK (NPC) – Bulgaria Blvd., reach-
ing Krasno selo district, with a total length of 
8 km. The route is provisionally divided into 
two sub-stages in terms of the operation of 
the tunnel  boaring machine (TBM), the in-
stallation of automation and the commission-
ing. Unfortunately, extraordinary suspension 
of work of the TBM were needed, as due to 
the poor geological conditions, was neces-
sary to change the cutters and to inject ad-
ditional concrete to strengthen the soil, thus 
to ensure successful  passing over of the ma-
chine. There were two locations where the 
TBM fell into the floating sands, and if we had 
not strengthen the section there was a risk 
of sinking of machine because of its heavy 
weight. All these resulted in delay of works by 
about 4 months. We managed to compensate 
nearly a month  and a half from the total de-
lay. However, there is some delay that affects 
the operation of contractors working after the 
machine, but for objective reasons. About 3,5 
km of the entire 8-kilometer long route is  lo-
cated below the rivers through flooded sands, 

where passing of the the 
tunnel boring machine 
has been extremely dif-
ficult, but this is already 
part of history because 
we were able to cope.

The remaining ac-
tivit ies involve the in-
terior structures of the 
metro stations, which 
number in the central 
section is 8. The most 
advanced is the work on 
the stops in Krasno Selo 
and Bulgaria Blvd., as 
the TBM passed there 
first.  Generally speak-

ing, the remaining work there is about 1,5% 
of the structures and it is expected it to be 
completed by mid-August. For almost two 
months, works related to the architectural 
layout and installation of equipment have 
been executed, which is very important. Lay-
ing the tiles, mounting the suspended ceil-
ings and other items requires a lot of time 
and labor. Things don't happen quickly. At 
the same time, there are many electrical in-
stallations to be done and equipment that 
need to be mounted. There are 18 manage-
ment and operation systems in the subway. 
Each of them includes equipment which, 
once installed, is tested individually and at 
the end the complex tests are performed, 
which are final.

When can we expect the first 8 km of the 

third line to be put into service?

The construction works along the section 
from Krasno selo district to Vladimir Vazov 
Blvd should be fully completed in October. 
After that, we will have to execute  the equip-
ment adjustments and the complex tests. 
They will be performed by Siemens, as metro 
trains and facilities are provided  by them. 
The upcoming tests are different, they will be 
done for the first time in Sofia because the 
trains are equipped with automatic control of 
a higher level.

The investments and the 
infrastructure projects in Bur-
gas Municipality, which are 
implemented with European 
funding and change the vi-
sion of the city, as well as 
the implementation of the 
Energy Efficiency of Multi-
Family Residential Build-
ings National Programme  
(EEMFRBNP) were the focus 
of the first of its kind joint pro-
duction of „Stroitel“ Newspa-
per  and BNR – Radio Sofia 
and Radio Burgas. The pro-
gram was broadcasted live 
from the new modern sports 
complex - Arena OZK Park. It 
could also be watched on the 
sites of „Stroitel“ Newspaper, 
Radio Sofia and Radio Burgas. 
Among the participants in the 
event were Eng. Iliyan Terziev, 
Chairman of the Management 
Board of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC), Eng. 
Nikolay Nikolov, Deputy Chair-
man of the MB of the Chamber 
and Chairperson of the Re-
gional Office of BCC in Burgas, 
Eng. Chanka Koralska, Deputy 
Mayor of Burgas in charge 

of Construction, Investment 
and Regional Development, 
Reneta Nikolova, Procurator 
and Editor-in-Chief of „Stroi-
tel“ Newspaper, and citizens. 
The mayor of the municipality 
Dimitar Nikolov also took part 
in the improvised studio on the 
phone. The host of the broad-
cast was Anelia Toroshanova.

In the beginning of the 
broadcast, a special poll was 
launched on the radio with the 
citizens of Burgas, in which 
they shared their feeling about 
EEMFRBNP and the quality of 
performance by the construc-
tion companies. The general 
opinion of the respondents 

was that the program has to 
be continued.

The citizens of Burgas 
highly appreciated the work of 
Mayor Dimitar Nikolov and his 
team, pointing out that serious 
efforts are being made for the 
development of Burgas, new 
roads are being built and ex-
isting ones are being repaired, 
sports facilities are being con-
structed as well. People also 
shared their excellent impres-
sions of the municipality's ef-
forts to make the tourist look 
of the city more recognizable 
and attractive.

Eng. Koralska, what are the activities 

implemented by the Municipality of Burgas 

at the height of the construction season?

The local administrat ion continues 
to work on various priorit ies related to 
the development public spaces in order 
to make them attractive for citizens, as 
well as on the provision of an adequate 
infrastructure in education, culture, social 
services, health care and sport areas. 
The activities we carry out cover all key 
spheres. It is also crucial for us to develop 
good enough transport infrastructure. That 
is why in recent years we have implemented 
many projects in this sphere. One of our 
main tasks was to bring the transit traffic 
passing through the center of Burgas out, 
towards the Southern Black Sea coast. For 
this purpose, we have implemented two 
major projects – construction of a new road 
junction with an overpass above the freight 
train station and complete reconstruction 
of Kraezerna Street, which is already with 
four-lanes. Now the transit traffic coming 
from Sofia along the Trakia motorway enters 
Burgas and at the entrance roundabout 
crossing it diverts and thus does not impede 

the traffic inside the city.

How do you collaborate with the 

Bulgarian Construction Chamber (CCB) 

and the Regional Office of the organization 

in Burgas?

BCC is a constantly evolving structure that 
responds to the challenges of the times. We 
are in a good partnership with the Chamber in 
both good and bad times. Whenever we need 
support, they respond, and vise-versa – when 
they need assistance, we are always there. 
And this is the only possible way, because 
the municipalities are one of the largest 
contracting authorities in the construction 
sector. Thanks to the construction industry, 
all our projects are being implemented. 

I can see that BCC is working hard to 
get the companies, working in the gray 
building sector, out of it and in this direction 
again, it can rely on us to cooperate. We 
are also collaborating to improve the quality 
of performance. But these will not happen 
without changes in legislation that we are also 
working on together. We are in this struggle 
together.

The symbol ic 
first-sod-ceremo-
ny launched the 
construction of the 
Cash  Cent re  o f 
the Bulgarian Na-
tional Bank (BNB) 
i n  P lo vd i v.  The 
new administrative 
bui lding is being 
built in Trakia residential area, and the aim is to achieve 
high quality, security and efficiency of cash operations 
in the territory of Southern Bulgaria and in particular in 
the Plovdiv region. The project is financed entirely by 
the BNB, and as contractor for its implementation was 
selected Consortium „Trakia BNB“ DZZD with partici-
pants Kalistratov Group OOD and Geostroy AD, which 
are among the leading companies in the construction 
industry.

Special guests of the event were BNB Governor 
Dimitar Radev and Deputy Governor Kalin Hristov, 
Plovdiv Mayor Eng. Ivan Totev and the Mayor of Trakia 
Residential District Kostadin Dimitrov, the Right Rever-
end Znepolski Episcop Arsenii,  Eng. Nina Stoyanova, 
a representative of the „Trakia BNB“ DZZD, Eng. Pavel 
Kalistratov, Manager of Kalistratov Group Ltd., Dr. Eng. 
Vladimir Vutov, Executive Director of Geostroy AD, as 
well as other officials. 

„The cash services with banknotes and coins are 
special activity,  assuming high requirements. I believe 
that our Cash Centre will meet the highest international 
requirements. The guarantee for this is the project itself 
and the quality of the builders“, said Dimitar Radev at 
the official ceremony. He thanked everyone who has  
contributed to the project. 

The new BNB Cash Centre in Plovdiv is expected to 
be operational by the end of 2020.

BNB started construction of a new 
Cash Centre in Plovdiv

BCC and Burgas Municipality come 

Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev - Executive Director of „Metropoliten“ EAD: Eng. Chanka Koralska, Deputy Mayor of Burgas Municipality in charge of 
Construction, Investment and Regional Development:

The third line of the metro will be fully 
completed in 2025 thanks to the construction industry
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Министър Красен Кралев връчи почетни плакети на медалистите ни от Варшава
Страницата 
подготви 
Емил Христов

Министърът на мла-
дежта и спорта Красен 
Кралев награди с почетни 
плакети на ведомството 
медалистите от Европей-
ското първенство по джудо 
за кадети във Варшава – 
Анастасия Балабан и Лидия 
Брънчева. На събитието 
присъства и председателят 
на Българската федерация 
по джудо Румен Стоилов.

В полската столица 
Анастасия Балабан заво-

юва сребърен медал в ка-
тегория до 44 кг, а Лидия 
Брънчева донесе бронзово 
отличие за страната ни 
при 63-килограмовите. 
Наскоро Балабан завърши 
втора и на Европейския 
младежки олимпийски фес-
тивал в Баку, Азербайджан, 
и добави още едно сребро 
към визитката си. 

Министър Кралев поз-
драви родните медалисти 
за чудесното представяне 
и им пожела още по-големи 
бъдещи успехи.

Румен Стоилов благо-
дари на министър Кралев 

Олимпийската шам-
пионка Далила Мохамед 
постави нов световен 
рекорд в бягането на 
400 м с препятствия 
по време на шампиона-
та на САЩ по лека ат-
летика в Йова. Новото 
най-добро постижение за всички времена е 52,20 секунди, 
което е с цели 0,14 сек по-добро от стария световен рекорд 
на рускинята Юлия Печонкина от 2003 г. Втора завърши Сид-
ни МакЛафлин с резултат от 52,88 сек, а трета остана Ашли 
Спенсър с време 53,11 сек, като и трите състезателки си 
осигуриха квота за Световното първенство в Доха, Катар, 
през септември.

При мъжете на 200 м титлата шампион на САЩ спечели 
Ноа Лайлс с резултат от 19,78 сек, който надбяга Кришчън 
Коулман (20,02 сек). Трети се нареди Амир Уеб с 20,45 сек. 
В същата дисциплина при жените победата бе за Дезиреа 
Брайънт с 22,47 сек. На 1500 м при мъжете Крейг Енгълс из-
превари олимпийския шампион Матю Центровиц с четири 
десети от секундата, финиширайки за 3:44.93 минути.

Колежанинът Даниел Робъртс грабна титлата на 110 м с 
препятствия с 13,23 сек, докато в овчарския скок при дамите 
златото е за Санди Морис с 4,85 м.

Ема Кобърн спечели за шести път титлата на 3000 м 
стипълчейз при дамите с време от 9:25.63 минути, а на 
10 000 м при мъжете се наложи Лопес Ломонг, който както и 
на 5000 м изпревари Пол Челимо.

Министърът на мла-
дежта и спорта Красен 
Кралев откри Световно-
то първенство по борба 
за кадети, което се про-
вежда до 4 август в зала 
„Арена Армеец“ в София. 
В официалното събитие 
участваха и президентът 
на Международната фе-
дерация по борба (UWW) 
Ненад Лалович, президен-
тът на Българската фе-
дерация по борба Христо 
Маринов, президентът 
на Европейския съвет по 
борба и вицепрезидент 
на Международната фе-
дерация по борба Цено 
Ценов, председателят на 
Българския олимпийски 
комитет Стефка Коста-
динова, генералният се-
кретар на комитета Бел-
чо Горанов и световната 
и европейска шампионка 
Тайбе Юсеин.

В рамките на първен-

ството на тепиха в сто-
личната зала ще излязат 
над 650 състезатели от 
53 държави. България е 
представена от 29 бор-
ци. За организирането на 
шампионата Министер-
ството на младежта и 

спорта отпусна средства 
в размер на 350 хил. лв.

„За София е огромна 
чест да приеме Светов-
ното първенство по бор-
ба за кадети. Нашата 
страна е била домакин 
на множество състеза-

ния от най-висок ранг и 
аз съм убеден, че Българ-
ската федерация по борба 
ще се справи перфектно 
с организацията на шам-
пионата“, заяви Красен 
Кралев и пожела успех на 
всички участници. Той 
изрази благодарност-
та си към UWW и нейния 
президент Ненад Лалович 
за гласуваното доверие 
страната ни да бъде до-
макин на тазгодишния 
шампионат на планета-
та и на олимпийската 
квалификация догодина, 
на която ще се разпреде-
лят последните квоти за 
Игрите в Токио.

След церемонията по 
откриване министър Кра-
лев получи почетен пла-
кет от UWW и комплект 
медали от родната феде-
рация за подкрепата, коя-
то спортното ведомство 
оказва на борбата.

Националният отбор на България по волейбол при 
жените играе срещу Аржентина в първия си двубой от 
олимпийските квалификации за Токио 2020. След това 
воденият от селекционера Иван Петков тим ще преме-
ри сили с домакина и победител в Лигата на нациите 
САЩ. В последния си мач от квалификацията България 
ще играе срещу Казахстан. Срещите се провеждат в 
Шревърпорт – Босър (САЩ), като само победителят ще 
се класира за Олимпиадата през 2020 г.

Лондонският клуб „Тот-
нъм“ спечели тазгодиш-
ното издание на Audi Cup, 
което се проведе в Мюн-
хен. „Шпорите“ победиха 
домакините от „Байерн“ 
(М) след изпълнение на 
дузпи. В редовното време 
срещата завърши 2:2, а при 
наказателните удари въз-
питаниците на Маурисио 
Почетино триумфираха с 
6:5. 

Треньорът на „Байерн“ 
Нико Ковач бе заложил 
само на Мануел Нойер, 
Никлас Зюле, Корентен 
Толисо и Бенжамен Павар 
от по-опитните си игра-
чи. Атаката се водеше от 
Ян-Фийте Арп, а в предни 
позиции му помагаха Алек-

сандър Ноленберг и Сарпе-
ет Синг. „Тотнъм“ излезе 
напред в резултата в пър-
вата си по-сериозна ата-
ка в 19-ата минута. Нкуду 
напредна отляво и пусна 
отличен успореден пас за 
Ерик Ламела, който засече 
на далечната греда за 0:1. 

В 35-ата мин опасен удар 
на Синг мина над напречна-
та греда. Новозеландецът 
имаше още една добра въз-
можност за гол в 42-рата 
мин, но тогава шутира по-
край гредата. Минута след 
това Ноленбергер опита 
диагонален изстрел, но и 

Регулярната финансо-
ва проверка, извършена от 
независими одитори по по-
ръчка на ФИФА, приключи 
с отлична оценка за рабо-
тата на Българския фут-
болен съюз (БФС), съобща-
ват от родната централа. 
Швейцарските експерти 
от Pricewaterhouse Coopers, 

р а б о т е щ и 
в  с ъ т р у д -
ничество с 
представите-
ли на компани-
ята от Бълга-

рия, заключиха, че всички 
средства от ФИФА, усво-
ени от БФС през 2018 г., 
са използвани по предназ-

начение – за покриване на 
оперативни разходи и за 
инфраструктурни проекти. 
Одитът, проведен в края на 
юли, не констатира каквито 
и да било нарушения, като 
становището на специали-
стите е, че съюзът за поре-
ден път демонстрира про-
зрачност и отчетност във 

финансовата си дейност. 
В началото на 2019 г. 

БФС представи пред УЕФА 
подробна справка за разпре-
делението на средствата, 
постъпили от страна на 
европейската футболна 
централа, като оценката 
и тогава бе изцяло положи-
телна.

той не намери целта.
В началото на втора-

та част Свен Улрайх спаси 
два удара на Сон. В 59-ата 
мин „Тотнъм“ удвои предни-
ната си. Кейн се освободи 
от персоналния си пазач в 
пеналта и намери Ериксен, 
който с диагонален удар 
вкара за 0:2. „Байерн“ реа-
гира мигновено. В 62-рата 
мин Арп получи отличен 
извеждащ пас и преодоля 
Газанига за 1:2. В 82-рата 
мин домакинът изравни ре-
зултата – Алфонсо Дейвис 
получи пред наказателно-
то поле, освободи си прос-
транство и със страхотен 
удар вкара за 2:2.

Така  победителят 
трябваше да се реши след 
изпълнение на дузпи, при 
които лондончани бяха по-
точни. 

за подкрепата и го инфор-
мира, че е получил писмо 
от Европейския съюз по 
джудо (ЕСД), с което се 
дава правото на България 
да организира Европейско-
то първенство за мъже и 
жени през 2022 г.

Припомняме, че през 
април тази година прези-
дентът на ЕСД Сергей Со-
ловейчик проведе срещи с 
премиера Бойко Борисов и 
министър Красен Кралев, 
на които бе обсъдена имен-
но кандидатурата на Бъл-
гария за домакинство през 
2022 г.
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В следващия брой очаквайте

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен 
плакет на 

ВСУ 
„Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен 
плакет на 

ВТУ 
„Тодор 

Каблешков“
2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 

статуетка на 
Уста Кольо Фичето

2018 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ОБЩИНИ ТЕМА МАРШРУТИ

Живко Тодоров, кмет 
на Стара Загора

Столичната община влага 
47 млн. лв. от приватизация 
в ремонти и благоустрояване

Дъблин – 
мистичната 
столица на Ирландия

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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Елица Илчева

Какво би се случило, ако 
се кръстосат Mercedes 
GLS, Rolls-Royce Ghost и 
Range Rover? Мнението на 
повечето автоманиаци е, 
че резултатът би бил ка-
тастрофален, но не и спо-
ред латвийското ателие 
Dartz, добило световна из-
вестност покрай ултралук-
созните си бронирани всъ-
деходи с кожена тапицерия, 
направена от деликатните 

места на кит. Техният от-
говор на въпроса е новото 
им творение – бронирани-
ят всъдеход Dartz Prombron 
Black Alligator. Досега той 
беше само прототип и 
като се имат предвид не-
гативните реакции заради 
екстериорните му особено-
сти, се смяташе, че може и 
да не влезе в серийно про-
изводство. Но изненадва-
що латвийците обявиха, че 
новата машина ще излезе 
на пазара. Те съобщават, че 

DartzСлед белия, 
който се прочу 

със салона 
си от кожа 

на кашалот, 
латвийското 
ателие пуска 
прототип на 

грандиозна 
черна версия

за 50-те всъдехода, които 

ще произведат, ще из-

ползват платформата на 

Mercedes-AMG GLS 63. 

Фаровете ще са за-

имствани от Rolls-Royce 
Ghost, а задните светлини 
- от Range Rover. 

Dartz обявяват също, 
че ще вкарат в чудовище-
то двигател на Mercedes 

с мощност 760 к.с. и 1200 
Нм, а 

интериорът ще се тапици-

ра с кожа от крокодил, 

като за всеки салон 
ще е нужно по едно земно-
водно. Половината от 50-
те Alligator-а вече са били 
предплатени от китайска 
компания.

Припомняме, че Dartz 
се прочуха в света не мно-
го отдавна именно като 
създатели на един от най-
ексклузивните и скъпи всъ-
деходи в света. Това беше 
специалната версия Dartz 
White Horse, предпочетена 
от рапърите Кание Уест и 
Джей Зи, както и от араб-
ски шейхове и руски олигар-
си. Моделът беше брониран 
и оборудван с турбодизели 
на General Motors с работен 
обем 6,6 и 8,1 литра. По по-
ръчка под капака могат да 
бъдат монтирани и V8 или 
V12 от AMG.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

За рождения ден  
на мъжа си Мимето 
му подарила спестовна 
книжка.  
Той я погледнал и рекъл:

– За какво ми е бе, Миме? 
Тя е твоя, не мога да тегля 
пари от нея!

– Е, като не можеш да теглиш,  
ще внасяш...

Нова 
фотоволтаична 

система 
произвежда 

едновременно  
и питейна водка, 
и електричество
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Може да се абонирате чрез сайта на вестника 
www.vestnikstroitel.bg/abonament/

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

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

          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. 0,25 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. 0,40 лв./бр. 
Тираж над 2500 бр. 0,30 лв./бр. 

          8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала   350 лв. 
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала   650 лв. 
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране 1000 лв. 

  

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

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

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница  254x377 мм  1000 лв.
1/2 страница  254х187 мм 500 лв.
1/4 страница  125х187 мм 250 лв.
1/8 страница  125х93  мм 125 лв.

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама


