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Формулярът за кандидатстване за финансиране по „ОПТТИ 
2014 – 2020“ за лот 3.2 е готов и ще бъде представен в ЕКГеорги Терзийски, 

председател на УС на АПИ:
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Брой 32, година XI, 9 август 2019

Десислава Бакърджиева
Ренета Николова 

„Изграждането на АМ „Струма“ през Креснен-
ското дефиле е национална кауза. Ще направим 
всичко възможно магистралата да бъде завър-
шена колкото се може по-скоро, тъй като с по-
строяването на участъка през дефилето ще по-
вишим безопасността на движение и ще намалим 
ежегодната черна статистика. Плановете ни 
са през 2019 г. да имаме избрани изпълнители за 
най-сложния участък от Симитли към Кресна и 
веднага да започне проектирането, а след това 
и строителството на обекта“, това заяви пред 
в.  „Строител“ председателят на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) Георги Терзийски. 
Той информира, че формулярът за кандидатстване 
за финансиране по Оперативна програма „Транс-
порт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“  
(„ОПТТИ 2014 – 2020“) за лот 3.2 е изготвен и пред-
стои да се представи в Европейската комисия.

Междувременно правителството пое ангажи-
мент за осигуряване на средства от държавния 
бюджет в размер до 741 073 600 лв. за изпълнение 
на проект лот 3.2 „Крупник - Кресна“, ляво платно. 
С част от парите ще се направи и рехабилитаци-
ята на съществуващия път Е 79.

Георги Терзийски коментира още, че стро-
ителството на новия участък от лот 3.2 (ляво 
платно) е едно сериозно предизвикателство.  
„В близо 24-километровото трасе само в платно-
то за София ще има 7 тунела, 21 виадукта, 4 път-
ни възела, 12 надлеза и подлеза. Толкова много съо-
ръжения с подобна сложност досега не са правени 
на нито един магистрален участък. Независимо 
от това ние сме амбицирани да го изпълним, след 
което да стартираме рехабилитацията и рекон-
струкцията на съществуващото трасе в посока 
София“, добави той.

Повече за големите инфраструктурни проекти 
в страната и приоритетите на АПИ четете в ин-
тервюто с Георги Терзийски на стр. 6 - 8
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Георги Терзийски, председател на УС на АПИ:

Стартираме 
търгове за 75 км 
от автомагистрала 
„Русе – Велико 
Търново“ за 
670 млн. лв.

Връзката между 
образованието и 
бизнеса е ключова 
за развитието на 
икономиката

Живко Тодоров, кмет на 
община Стара Загора:

Марияна Николова,  
зам. министър-председател:

За последните 
4 години общината е 
реализирала проекти 
по оперативните 
програми за близо 100 
млн. лева 
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Инж. Светослав Борисов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Инвеститор и изпълнител е „Главболгарстрой Холдинг“ АД
Емил Христов

Новата перла в короната на българския туризъм - 
бутиковият СПА Комплекс „Белчински Извор“, отвори 
врати на 8.08.2019 г., а възможността и удоволст-
вието да бъдат сред първите му посетители имаха 
представителите на медиите. Село Белчин се намира 
на 50 км от София, в подножието на четири планини 
– Рила, Верила, Витоша и Плана. Мястото е известно 
от дълбока древност със своята лековита минерална 
вода. Именно тук в подножието на крепостта „Цари 
Мали град” и в близост до кк Боровец и Седемте рил-
ски езера е разположен СПА Комплекс „Белчински Из-
вор“.Общата стойност на проекта е близо 18 млн. лв., 
като инвеститор и изпълнител е „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД. Събитието бе открито от инж. Симеон 
Пешов, президент на „Главболгарстрой Холдинг“ АД, 
който е и почетен председател на Камарата на стро-
ителите в България. „Добре дошли на откриването на 
този красив бутиков СПА Комплекс „Белчински Извор“ 
с минерална вода“, поздрави присъстващите инж. Пе-
шов. „Минералният извор е изкуствен, със сондаж на 
2,5 км дълбочина. Преди 10 г. го започнахме. Отто-
гава все си мечтаехме, че около минералната вода 
ще направим комплекс. Сега пускаме първия етап от 
комплекса. Вторият етап е завършването на хоте-
ла, който планираме да бъде готов до 20 декември“, 
обясни инж. Пешов. Той представи и управителите на 

комплекса – Анна Пешова и Антон Попов. „Те са магис-
три по туризъм, учили в чужбина. „Главболгарстрой“ 
им се довери да управляват този комплекс“, посочи 
инж. Пешов. 

Посетителите имаха възможност да разгледат къ-
щите за гости, които са напълно обзаведени, така че да 
осигурят наистина приятна и пълноценна ваканция. Вся-
ка от тях е с уникален дизайн и интериор. Комплексът 
разполага и със супермодерен СПА център „Гала Плаци-
дия” с минерални басейни, външни джакузита с различна 

температура, термозона и пред-
лага разнообразни СПА процедури 
за красота и дълголетие. 

На разположение на гостите 
са и ресторантът на комплекса, 
носещ името „Изворът“, изкуша-
ващ с интернационална и българ-
ска традиционна кухня от Белчин 
и района, както и денонощно ох-
раняем паркинг. 

Повече за СПА Комплекс „Бел-
чински Извор“ четете в следва-
щия брой на в. „Строител“.

Снимки Румен Добрев

Инж. Симеон Пешов представи управителите на 

комплекса – Анна Пешова и Антон Попов
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Правителството пое ангажи-
мент за осигуряване на средства 
от държавния бюджет в размер 
до 741 073 600 лв. за изпълнение на 
проект лот 3.2 „Крупник - Кресна“, 
ляво платно, от км. 375+860 до км. 
399+500, обходен път на гр. Кресна 
от км. 396+137 до км. 401+691=км. 
397+000 (от лот 3.3), който е пред-
виден за частично финансиране по 
Приоритетна ос 2 на Оперативна 
програма „Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 2020“. Това 
съобщиха от пресцентъра на Минис-
терския съвет.

С част от средствата ще се 
финансира и рехабилитацията на 
съществуващия път Е 79 (дясно 
платно) от км. 376+000 (от лот 3.1) 
= 378+300 (по километраж на път I-1 
/Е79/) до км. 396+137 (по километраж 
на път I-1 /Е79/).

Автомагистрала „Струма“ е 
част от Ориент/Източно-среди-
земноморски коридор от основна-
та Трансевропейска транспортна 
мрежа в отсечката от п.в. „Даска-
лово“ до ГКПП „Кулата“ и осигурява 

пряк маршрут през България към 
Егейско море. Изграждането на 
участъка ще осигури значително 
подобрение на пътната мрежа в 
Югоизточна Европа и ще създа-
де условия за засилено сътрудни-
чество между страните в южната 
част на Балканите. С новото тра-
се ще се създадат и по-безопасни 
условия на пътуване, и намаляване 
на времето за придвижване по на-
правлението север - юг на българ-
ска територия.

Росица Георгиева

Областният съвет (ОблС) на Областното предста-
вителство на Камарата на строителите в България 
(ОП на КСБ) в София проведе редовно заседание. В на-
чалото председателят на структурата инж. Любомир 
Качамаков, който е и член на Изпълнителното бюро и 
Управителния съвет на КСБ, запозна присъстващите с 
изпълнението на решенията от предходното заседание. 

ОблС прие да се организират срещи между предста-
вители на Областното представителство и софийските 
структури на парламентарно представените полити-
чески партии, както и с ръководството на Столичната 
община (СО). На тези дискусии ще бъдат поставени про-
блемите, с които строителите се сблъскват в София, 
и ще се търсят начини за тяхното разрешаване. Сред 
темите, които ще бъдат дискутирани, е и Наредбата за 
обществения ред на територията на СО, която огранича-
ва изпълнението на СМР в работни дни от 22.00 до 8.00 ч. 
и от 14.00 до 16.00 ч. На предстоящите събития ще бъде 
представен и добрият пример на строителите чрез сним-
ки на обекти, които са променили облика на града. 

На заседанието се взе и решение да се организира 
среща между ръководствата на ОП на КСБ – София, и 
на структурите на КАБ, САБ и КИИП в столицата. Ини-
циативата е на НКСВ, като подобни дискусии вече са 
проведени в други области на страната. Целта е на ре-
гионално ниво да бъдат направени общи предложения по 
въпросите, актуални за всички участници в строително-
инвестиционния процес. ОблС обсъди и провеждането 
на Годишното отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ 
– София. На заседанието бяха приети и нови членове.

Министерският съвет (МС) 
одобри увеличение на размера на 
националното съфинансиране за 
проекта „Модернизация на желе-
зопътен участък Костенец – Сеп-
тември“, финансиран по Механизма 
за свързване на Европа (МСЕ), съ-
общиха от правителствената ин-
формационна служба. Отпуснатите 
допълнителни средства са в размер 
на 116 431 166 лв.

През 2017 г. Национална компа-
ния „Железопътна инфраструктура“ 

(НКЖИ) стартира обществена по-
ръчка за строителството на участъ-
ка Костенец – Септември. Поръчка-
та се обжалва повече от две години, 
като последното решение на ВАС от 
април 2019 г. потвърждава решение-
то на НКЖИ за избор на изпълнител. 
„Към настоящия момент анализите 
показват, че изпълнението на дого-
вора ще излезе извън сроковете за 
допустимост на разходите на МСЕ и 
за да продължи финансирането от ЕС, 
трябва да се увеличи националното 

съфинансиране за дейностите, които 
ще се реализират след тези сроко-
ве“, информират от МС. С приетото 
решение държавата ще гарантира 
цялостната модернизация на жп ли-
нията между градовете Костенец 
и Септември, която е част от ско-
ростната жп линия, свързваща сръб-
ската граница с пристанище Бургас 
и границите с Гърция и Турция. Очаква 
се след 2024 г. над 2,5 млн. души да 
пътуват по-бързо и комфортно по 
направлението от София до Пловдив.

За реализацията на 
проекта са предвидени над 
741 млн. лв. от държавния 
бюджет

Снимка авторът

АМ „Струма“, лот 3.3      Снимка АПИ
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На публично заседание в 
сградата на „Булгартрансгаз“ 
ЕАД са отворени ценовите 
оферти на участниците в об-
ществената поръчка с предмет 
„Инвестиционно проектиране, 
доставка на необходимите ма-
териали и оборудване, изгражда-
не и въвеждане в експлоатация 
на етап „КС „Расово“ и етап „КС 
„Нова Провадия“, съобщиха от 
дружеството. Строителство-
то на двете кoмпpecopни стан-
ции ще се изпълни в рамките на 
проект „Разширение на газоп-
реносната инфраструктура на 
„Булгартрансгаз“ ЕАД, паралелно 

на северния (магистрален) газо-
провод до българо-сръбска гра-
ница“. Пpoгнoзнaтa стойност 
на търга e 351 635 657,46 лв. бeз 
ДДC.

Оферти в процедурата са по-
дадени от две обединения. Това 
са Д3ЗД „Расово – Провадия КС“ с 
участници „Климатроник“ ЕООД, 
ЗАО „Алвора“, ТОВ „Полтаваспец-
монтаж“ и „ТЕК – Куатро” АД, и 
ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, в 
което са „Ферощал Индустри-
анлаген“ ГмбХ, „Главболгарстрой“ 
АД и „Главболгарстрой Интерне-
шънал“ АД. От „Булгартрансгаз“ 
обявиха, че предложената най-
ниска обща цена за изпълнение 
предмета на поръчката е на 
ДЗЗД „Ферощал Балкангаз“, кое-

то е поискало 179 377 777 евро 
без ДДС. Сумата, посочена от 

Д3ЗД „Расово – Провадия КС“, е 
369 094 882,05  лв. без ДДС.

Предстои комисията за 
провеждане на процедурата да 
разгледа на закрито заседание 
ценовите оферти и приложени-
ята към тях с оглед преценка 
дали същите са съобразени с 
изискванията на възложителя. 
Икономически най-изгодната 
оферта ще бъде определена 
въз основа на избрания крите-
рий за възлагане „оптимално 
съотношение качество/цена“, 
съгласно обективни показате-
ли, включващи срокове за из-
пълнение, показател, свързан с 
работата на газотурбинните 
двигатели, ценови параметри 
и процент на оскъпяване във 
връзка с разсроченото плаща-
не.

Стартира рехабили-
тацията на 27,2 км от 
третокласния път III-866 
Смолян – Стойките – 
Широка лъка. Проектът 
- лот 24, се финансира 
от Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 - 2020“). 
Той е на общта стой-
ност 29 105 256,80 лв. 
Финансирането от Ев-
ропейския съюз е 85% 

-  21  191  168 ,53  лв.  с 
ДДС. Националното съ-
финансиране  е  15%  - 
3 739 617,98 лв. с ДДС, 
собственият принос е 
4 174 470,29 лв. с ДДС. 
Лот 24 обхваща два учас-
тъка. Първият с дължина 
3,3 км, от км. 8+225.53 
до км. 11+557.32, е изця-
ло в чертите на Смолян 
и съвпада с улиците „Ми-
ньорска“, „Първи май“ и 

„Невестата“. Вторият е 
23,8 км, от км. 26+600 до 
км. 50+484.86. Той преми-
нава през селата Стойки-
те, Широка лъка и Девин.

Изпълнител на лот 
24 е „ИСА 2000“ ЕООД. 
Д о г о в о р ъ т  и м  е  з а 
27 913 817,87 лв. Строи-
телният надзор ще осъ-
ществи Обединение „Над-
зор региони“ с участници 
„Строл 1000“ АД и „Трафик 

холдинг“ ЕООД. Техният 
контракт е за 393 000 лв. 
Авторският надзор е 
поверен на Консорциум 
„Мости“ за 2160 лв.

В двата участъка в 
лот 24 ще бъде извърше-
на цялостна подмяна на 
асфалтовата настилка и 
подобряване на отводнява-
нето. Отсечката ще е с 
нови бордюри, водостоци, 
мантинели, пътни знаци и 
хоризонтална маркировка. 
Ще бъдат ремонтирани 
и 4 моста – при 35-и км с 
дължина 16 м, премостващ 
Върбово дере, 7-метрово-
то съоръжение при 37-и км 
над Караул дере, при 39-и 
км, който е 7 м, и 8-ме-
тровият при 40-и км, пре-
мостващ Брезко дере. С 
рехабилитацията на пътя 
ще се подобри връзката 
до природните и култур-
ните забележителности 
в областта - пещерата 
Дяволското гърло, Три-
градско ждрело, Харамий-
ската пещера, местност-

та Чаирите, Беденските 
бани, курортен комплекс 
Пампорово, Смолянските 
езера, което ще спомогне 
за развитието на туризма 
в региона. 

Третокласният път 
III-866 Смолян – Девин – 
Кричим е основна връзка 
за жителите на област 
Смолян. В момента със 
средства от „ОПРР 2014 - 
2020“ се ремонтират още 
36 км от него по направ-
лението Михалково – Кри-
чим. Отсечката е включе-

на в лот 22 и лот 23 от 
програмата. Лот 22 за-
почва от кръстовището 
за стената на яз. „Цанков 
камък“ при Михалково и 
преминава покрай язовир 
„Въча“. Дължината му е 
21,1 км. В лот 23 е учас-
тъкът от изхода на Кри-
чим до яз. „Въча“ с дължи-
на 15,3 км. С успешното 
изпълнение и на трите 
проекта - лот 22, лот 23 и 
лот 24, ще бъдат основно 
ремонтирани близо 64 км 
от третокласния път.

Подготвя се техниче-
ският проект за строи-
телството на 7,5 км от 
път III-8611 Белица – За-
гражден. Целта е работа-
та на обекта да започне 
колкото се може по-скоро. 
Това съобщиха от Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ).  Третокласната 
отсечка осигурява бърза 
връзка на жителите на 
Баните, Давидково и За-
гражден с област Пловдив 
и е алтернатива на II-86 
Пловдив – Асеновград. 
Строена е преди повече 
от 50 години, с тесен и 
неотговарящ на класа 
на пътя габарит, слаба 
конструкция и лошо от-
водняване. Асфалтовата 
настилка е с малка шири-
на, в изключително лошо 
състояние, разрушена или 
липсваща. 

Проектът е на стой-
ност 4 124 136 лв. и е 

включен в програмата на 
АПИ за 2019 г., като се 
предвижда цялостната 
реализация да приключи 
през 2020 г. Отсечката, 
която ще бъде изграде-
на, преминава през те-
жък планински терен. 
„Предвид сложност та на 
трасето в хода на про-
учвателно-проектант-
ските работи възникнаха 
редица въпроси, свързани 
с уточняване на обхвата 
на пътя и укрепване на 
конструкция с оглед оси-
гуряването на норматив-
но определения габарит, 
което наложи взимането 
на допълнителни решения 
от страна на проектанта 
и възложителя“, поясняват 
от АПИ. 

От Агенцията инфор-
мират още, че в момента 
се извършва преглед на 
проектната документа-
ция и проектът се съ-

гласува със заинтересо-
ваните експлоатационни 
дружества и институции, 
чието съдействие, раз-
решение или становище 
е необходимо за реализи-
рането на строителните 
дейности. След като бъде 
приет, следва издаване на 
разрешение за строеж и 
стартиране на същински-
те СМР на терен, както и 
подписване на протокол за 
откриване на строител-
ната площадка. „Периодът 
за приемане и одобрение 
на проекта и издаване на 
разрешението за стро-
еж не е включен в срока 
на договора, тъй като е 
необходимо технологич-
но време за спазване на 
нормативно определени-
те процедури по Закона 
за устройство на тери-
торията и приложимите 
нормативни разпоредби“, 
заявяват още от АПИ.
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През седмата си сесия 44-
тото Народно събрание (НС) е 
приело 41 закона и 65 решения. 
Това сочи справка на Дирекция 
„Пленарни заседания, парламен-
тарен контрол и финални тек-
стове“ и парламентарния прес-
център. За периода от 7 май до 
31 юли 2019 г. в НС са внесени 57 
законопроекта, като 26 от тях 
са на депутати. Постъпили са 73 
проекта за решения, от тях 64 
са от народни представители. 
В рамките на седмата сесия са 
приети изменения и допълнения в 
Закона за енергетиката, в Закона 
за мерките срещу изпирането на 
пари, в Закона за държавната соб-
ственост, в Закона за лечебните 
заведения, в Закона за здравето, в 
Закона за политическите партии, 
в Изборния кодекс и др. Парламен-
тът е имал 34 редовни и едно из-
вънредно пленарни заседания.

Статистиката сочи още, че 
от началото на 2019 г. Народното 
събрание е имало 79 редовни и две 

извънредни пленарни заседания. 
В НС са внесени 117 законопро-
екта, 133 проекта за решения и 
един проект на обръщение. Депу-
татите са приели 84 закона, 125 
решения и едно обръщение към 

българския народ.
Използваното време за осъ-

ществяване на контролната 
функция на парламента през сед-
мата сесия на 44-тото Народно 
събрание е 27 часа и 47 минути. 

Парламентарен контрол е про-
веждан в 9 пленарни заседания.

В НС от 7 май до 31 юли 
2019 г. са постъпили 277 въпроса 
и 14 питания. В този период са 
проведени четири изслушвания 

на министри и едно разискване 
по питане.

Членовете на правителство-
то са отговорили на 218 въпро-
са и 6 питания. На най-много 
са отговорили министърът на 
регионалното развитие и благо-
устройството Петя Аврамова 
– 45, министърът на здравеопаз-
ването Кирил Ананиев – 34, ми-
нистърът на земеделието, хра-
ните и горите Десислава Танева 
– 22, министърът на вътреш-
ните работи Младен Маринов и 
министърът на труда и социал-
ната политика Бисер Петков – по 
15, министърът на финансите 
Владислав Горанов – 14, вицепре-
миерът по обществения ред и 
сигурността и министър на от-
браната Красимир Каракачанов 
и министърът на образованието 
и науката Красимир Вълчев – по 
13, министърът на правосъдието 
Данаил Кирилов – 12, министърът 
на околната среда и водите Нено 
Димов – 10, министърът на кул-
турата Боил Банов и министърът 
на енергетиката Теменужка Пет-
кова – по 7, и т.н.

През второто тримесечие на 2019 г. 
местните администрации са издали 
разрешителни за строеж на 1591 жи-
лищни сгради с 8456 жилища в тях и 
1 078 441 кв. м разгъната застроена 
площ (РЗП), на 31 административни 
сгради/офиси с 62 141 кв. м РЗП и на 1168 
други с 588 731 кв. м РЗП. Това сочат 
данните на Националния статисти-
чески институт. Спрямо предходното 
тримесечие издадените разрешителни 
за строеж на жилищни сгради се уве-
личават с 27,6%, броят на жилищата 
в тях - с 8%, а общата им застроена 
площ - с 4,4%. При административните 
сгради разрешителните са с 10,7% по-
вече, докато тяхната РЗП намалява със 
7,8%. При издадените разрешителни за 

строеж на други сгради е регистрирано 
нарастване с 1,7%, а при общата им за-
строена площ - с 5,1%. 

През второто тримесечие на 2019 г. 
е започнал строежът на 1203 жилищ-
ни сгради с 5650 жилища в тях и със 
725 541 кв. м обща застроена площ, на 
24 административни с 29 951 кв. м РЗП и 
на 622 други с 458 304 кв. м РЗП. Спрямо 
предходното тримесечие започнатите 
жилищни сгради се увеличават с 38,1%, 
жилищата в тях - с 26,1%, а общата им 
застроена площ - с 15,9%. Започнатите 
административни сгради бележат ръст 
от 41,2%, но тяхната обща застроена 
площ е по-малко с 2,6%. Броят на започ-
натите други видове сгради намалява с 
3,4%, а тяхната РЗП - с 20,1%. 

Министерският съвет прие реше-
ние за подготовката и произвеждането 
на изборите за общински съветници и 
кметове на 27 октомври 2019 г. С ре-
шението е възложено координацията по 
изпълнението на дейностите, свързани 
с организационно-техническата подго-
товка на изборите, да се осъществява 
от заместник министър-председателя 
по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Устройствения 

правилник на МС и на неговата адми-
нистрация. В решението са включени 
задължения и отговорности и на други 
министри, свързани с подготовката и 
произвеждането на изборите. Възложе-
но е на министъра на правосъдието да 
издава наказателни постановления в 
случаите на установяване на нарушения 
на областните управители по Изборния 
кодекс.

С Решение на Минис-
терския съвет се изменя 
Наредбата за условията 
и реда за извършване на 
оценка на въздействие-
то върху околната сре-
да (ОВОС), Наредбата 
за условията и реда за 
извършване на екологич-
на оценка на планове и 
програми, Наредбата за 
условията и реда за изда-
ване на Комплексни раз-
решителни и Наредбата 
за предотвратяване на 
големи аварии с опасни 

вещества и за огранича-
ване на последствията 
от тях.

Целта е в подзаконо-
вите нормативни актове 
да бъдат отразени по-
следните промени в За-
кона за опазване на окол-
ната среда (ЗООС) от 
27.11.2018 г. „Така ще бъде 
уреден редът и механи-
змът за провеждане на 
обединената процедура 
при инвестиционно пред-
ложение, което подлежи 
на задължителна ОВОС, 

комплексно разрешително 
и/или доклад за безопас-
ност в случаите, когато 
едно предприятие е с ви-
сок рисков потенциал“, 
се посочва в съобщение-
то на правителствената 
информационна служба.

С измененията на на-
редбите се намаляват 
сроковете за произна-
сяне на всеки един етап 
от общата процедура от 
страна на компетентния 
орган, както и задължи-
телните за представяне 

документи и информа-
ция. Промените оптими-
зират реда и условията 
на процедурите, както и 

дейността и начина на 
работа на комисиите, 
които осъществяват кон-
трол чрез съвместни про-

верки на съоръженията и 
инсталациите, класифи-
цирани с нисък или висок 
рисков потенциал.
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Предвиждам среща с КСБ в началото на септември, на която да обсъдим нашите         

Георги Терзийски, председател на УС на Агенция „Пътна инфраструктура“:

ва е много важно доверие-
то на всички заинтересо-
вани страни – превозвачи, 
бизнес и останалите по-
требители на пътя, които 
следва като резултат от 
тол таксите да ползват 
едни по-добри пътища. 
Социологическите проуч-
вания, които сме правили, 
показват, че този по-спра-
ведлив модел на таксуване 
среща широка обществена 
подкрепа – над две трети 
от българите. 

В Обществения съвет 
по въвеждане в експлоа-
тация на тол системата 
към министъра на регио-
налното развитие и благо-
устройството се обсъж-
дат тестовият обхват 
на системата и тестови 
тарифи, с които след 16 
август поне месец ще се 
изчислява на терен стой-
ността на изминатото 
разстояние. В последните 
месеци непрекъснато се 
провеждат симулации, кои-
то ще продължат и след 16 
август, за да установим на 
всяко място по веригата на 
многокомпонентната сис-
тема какъв ресурс ще ни е 

необходим за успешното й 
опериране. 

Наред с това ще бъде 
изпитана и другата важна 
дейност на Национално-
то тол управление (НТУ), 
освен събиране на път-
ни такси и опериране на 
електронната система, а 
именно – контрол и право-
прилагане. До 16 август ще 
бъдат окончателно завър-
шени и оборудвани 100-те 
нови стационарни контрол-
ни точки и ще продължи ин-
тегрирането на 195 стари 
камери, собственост на 
АПИ, за целите на елек-
тронното таксуване. Сро-
кът за това е до края на 
2019 г. Целта на тестовия 
период е да се потвърди 
ефективността на систе-
мата и да се гарантира, че 
тя е в пълна готовност, за 
да бъдат избегнати техни-
ческите проблеми, каквито 
се получиха при старта на 
продажбата на електрон-
ните винетки от начало-
то на 2019 г. Освен това 
тестовете ще ни дадат и 
картина за реалните раз-
ходи на превозвачите, като 
след анализ на тази база с 

решение на Министерския 
съвет ще се определят 
вече тарифите, обхватът 
на пътищата с тол такса, 
както и откога системата 
да се въведе в търговска 
експлоатация.

Точна прогноза за оч-
акваните приходи от тол 
такси ще мога да дам, ко-
гато е ясен конкретният 
обхват и размерът на та-
рифите. Средствата от 
събрани пътни такси, как-
то е разписано в закона, 
ще се инвестират в под-
държането и изграждането 
на нова инфраструктура. 
Очакваните постъпления в 
бюджета до края на 2019 г. 
от пътни такси са около 
400 млн. лв., а прогнозните 
приходи от компенсаторни 
такси и налагани админи-
стративни санкции и нака-
зателни постановления в 
резултат от контролната 
дейност на НТУ са над 4,3 
млн. лв. Всички тези прихо-
ди могат да се разходват 
само за ясно посочените в 
закона дейности – ремонт 
и изграждане на пътища.

 
Ремонтите по пътна-

та мрежа през летните 

месеци също са на дневен 

ред. Къде се изпълняват 

такива и с какво финанси-

ране? Колко обекта сте 

приключили и какви дей-

ности предстои да стар-

тират?

Ще започна с това, че 
на автомагистрала „Тра-
кия“ в началото на юли, как-
то беше предвидено, за да 
не се затруднява трафикът 
в активния туристически 
сезон, приключихме ремон-
тите на три виадукта - 
при 13-и, 15-и и 20-и км. Съо-
ръженията са с нови пътни 
плочи, асфалтобетонова 
настилка, хидроизолация, 
мантинели и парапети. 
Без да се възпрепятства 
трафикът, продължават 
строителните работи по 
конструктивното укреп-
ване както на тези три 
съоръжения, така и на още 
две - при 17-и и 18-и км. Там 
се ремонтират стълбове-
те, устоите, фундаменти-
те, долната повърхност на 
пътната плоча и т.н.

На АМ „Хемус“ се обно-
вяват също пет виадукта - 
при 19-и, 35-и, 36-и, 37-и, 51-

ви км, както и тръбата за 
София на тунел „Витиня“. 
На мостовите съоръжения, 
които не са обновявани от 
построяването им през 80-
те години, се извършват 
дейности по пътната част 
и стълбовете. Стълбовете 
и фундаментите на виадук-
тите се усилват с нови бе-
тонови кожуси, подобрява 
се противоземетръсната 
устойчивост. На виадук-
тите „Потоп“ (19-и км) и 
„Коренишки дол“ (36-и км) 
предстои изграждането 
на нова хидроизолация, ас-
фалт и осигурителни сис-
теми за безопасност. При 
51-ви км продължава рабо-
тата по долното строене, 
без това да затруднява 
движението. Всички ремон-
ти, които се изпълняват на 
автомагистралите, са със 
средства от републикан-
ския бюджет.

Съоръженията, на кои-
то в момента извършваме 
СМР, не са обновявани от 
построяването им и е раз-
бираемо да не са в добро 
състояние. Ако сега не се 
вземат мерки, след някол-
ко години ще бъде късно 

Вестник „Строител“ съхранява жаждата към печатното слово, защото 
предоставя обективна, точна и аналитична информация за процесите в бранша„ “

Ренета Николова

Г-н Терзийски, една от 

най-актуалните теми в 

момента е стартиране-

то на тол системата. На 

16 август тя ще бъде въ-

ведена в техническа екс-

плоатация. Какво следва 

след това и кога най-рано 

очаквате да има приходи 

за инвестиции в пътната 

инфраструктура?

Успешното въвежда-
не на тол системата е 
приоритет за Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
(АПИ). Както е заложено 
в заданието по договора с 
изпълнителя, тя ще бъде 
въведена в техническа екс-
плоатация след 16 август. 
Тогава ще започнат тес-
товете на терен, така да 
се каже – с реални превозни 
средства и данни от бор-
дови устройства, GPS сис-
теми и маршрутни карти. 
Целта ни е, от една стра-
на, да се докаже нейната 
ефективност, а от друга 
– да се добие представа 
за същинските разходи 
на превозвачите. Това ще 
помогне на транспортния 
бранш да направи разчет за 
разходите си през 2020 г. 
Ние търсим баланса и ин-
тереса на всички участни-
ци в процеса. Въз основа на 
тестовете и в непрекъс-
нат диалог с транспортния 
бранш ще бъдат определе-
ни тарифите и стартови-
ят обхват на пътищата с 
тол такси. Именно нами-
рането на този баланс е 
основната причина за от-
лагане с няколко месеца на 
търговската експлоатация 
на системата. 

Смятам, че ползите от 
това да отложим търгов-
ската експлоатация, за да 
проверим всичко, преди да 
въведем тола, биха били 
много повече, отколко-
то ако въведем една нова 
система сега. В момента 
водим обширни дискусии 
и обучения, за да сме под-
готвени за управлението 
на тол системата, за ней-
ното опериране. Моето 
лично убеждение е, а и на 
ръководството на Аген-
цията, че въвеждането й 
не е просто основен прио-
ритет в пътния сектор, с 
който да се осигури необ-
ходимият ресурс за самоиз-
дръжката му, но и сериозна 
секторна реформа, която 
засяга и икономическата, и 
социалната политика, дори 
и политиката в областта 
на сигурността. Промени в 
тази насока не са правени 
през последните 20 г. Зато-
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         бъдещи активности по отношение на пътния сектор
и тогава ще трябва да се 
затварят много по-големи 
участъци. 

За улеснение на тра-
фика и повишаване безо-
пасността на движение 
на АМ „Хемус“ в петък и 
събота има две ленти за 
Варна и една за София в 
района на виадуктите, по 
които се работи. В неделя, 
когато много хора пътуват 
към столицата, в същите 
участъци има по две ленти 
за София и една за Варна. 
По този начин се повишава 
пропускливостта на път-
ната инфраструктура в 
пиковите дни и часове при 
извършващите се дейнос-
ти на съоръженията.

Със средства от ев-
ропейските фондове по 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) 
в момента ремонтира-
ме 234 км второкласни и 
третокласни участъци. 
Миналата седмица завър-
ши рехабилитацията на 
14,6 км от пътя Севлиево – 
Драгановци. Той осигурява 
най-кратката връзка меж-
ду столицата и Габрово, 
както и между Севлиево и 
Габрово. Свързва населени-
те места от Северна Бъл-
гария с прохода Шипка и 
Южна България. Започнахме 
и основния ремонт на още 
27 км от третокласния 
път III-866 Смолян – Стой-
ките – Широка лъка. Той е 
главна пътна връзка за жи-
телите на област Смолян, 
алтернативен маршрут на 
второкласния II-86 Асенов-
град – Смолян и осигурява 
връзка с I-8 Пазарджик – 
Пловдив. В момента със 
средства от „ОПРР 2014 
– 2020“ се рехабилитират 
още 36 км от третоклас-

ния път по направлението 
Михалково – Кричим – Де-
вин. Отсечката е вклю-
чена в лот 22 и лот 23 от 
програмата. С успешното 
изпълнение и на трите про-
екта – лот 22, лот 23 и лот 
24, ще бъдат напълно обно-
вени близо 64 км от трето-
класния път. Това ще даде 
възможност за намаляване 
на натоварването по ал-
тернативния път Смолян 
– Асеновград – Пловдив.

Кога ще бъде открит 

обходният път на Габро-

во? Продължава ли да се 

търси финансиране за ту-

нела под Шипка?

На обекта се работи 
много сериозно, особено 
през последните някол-
ко месеца. Физическото 
изпълнение е достигнало 
86%. През август минала-
та година при извършва-
нето на изкопни работи 
беше открит археологиче-
ски обект – късноантич-
на църква. Веднага бяха 
предприети необходимите 
мерки за спасителните ар-
хеологически проучвания по 
Закона за културното на-
следство. През юли трасе-
то беше освободено и вече 
се работи по него. Разбира 
се, това доведе до леко 
забавяне на проекта. При-
ключва изграждането на 
виадукта с височина 60 м, 
на тунела, който е 540 м, 
както и на пътната част 
- около 12 км. Мобилизаци-
ята на изпълнителите е 
голяма, защото целта ни е 
обектът да бъде завършен 
в строителния сезон, най-
късно до края на ноември. 

За тунела под Шипка, 
който ще бъде с дължина 
над 3,2 км, имаме изготвен 
и приет разширен идеен 

проект. Отчуждителни-
те процедури за участъка, 
включващ съоръжението, 
са приключили. Засега ня-
маме финансиране и про-
дължаваме да обсъждаме 
различните варианти и 
възможности за осигурява-
не на необходимия ресурс. 
Има интерес от страна на 
няколко инвеститори, но в 
момента разговорите са 
на ниво писмо за намере-
ние.

По план ли се изпъл-

няват всички дейности, 

свързани с доизгражда-

нето на АМ „Хемус“? На 

какъв етап са строител-

ните работи в ход? Как 

се развиват процесите 

за отсечките, за които 

се изготвят технически 

проекти, както и за тези, 

които тепърва ще се про-

ектират? 

През октомври - с око-
ло половин година по-рано 
от предвиденото, ще бъде 
готова отсечката между 
Ябланица и Боаза. Нейно-
то строителство започна 
в края на март 2018 г. Ор-
ганизацията на обекта е 
много добра и в момента 
се асфалтира. Така че тази 
година удължаваме „Хемус“ 
с още 10 км в посока Варна.

На 23 април започнахме 
поетапното изграждане 
на 134-километрово трасе 
между п.в. „Боаза“ до пре-
сичането с път I-5 Русе – 
Велико Търново, за което в 
края на м.г. правителство-
то осигури 1,3 млрд. лв. от 
бюджета. Изпълнител на 
обекта е „Автомагистра-
ли“ ЕАД. Цялото трасе е 
разделено на 6 участъка. 
Техническото проектиране 
на участъци 4, 5 и 6, които 
са между пътя Плевен – Ло-

веч и Русе – Велико Търново, 
се изпълнява през 2019 г., а 
строителните дейности 
ще започнат през 2020 г. 

Работим и по подготов-
ката на последните 90 км 
от автомагистралата 
- от връзката с пътя за 
Русе до отсечката, която 
се изгражда - Белокопито-
во - Буховци. В момента 
провеждаме обществена 
поръчка за изработването 
на разширен идеен проект 
за над 46 км от АМ „Хемус“ 
след връзката с трасе-
то Русе – Велико Търново. 
Бъдещият изпълнител ще 
трябва да изработи раз-
ширен идеен проект и да 
направи пълни инженер-
но-геоложки проучвания и 
ПУП - Парцеларен план за 
участъка след връзката с 
път I-5 до пресичането с 
II-51 Бяла – Търговище. За 
отсечката от Бяла – Тър-
говище до п.в. „Буховци“ е 
сключен договор за акту-
ализация на ПУП-овете и 
разполагаме с идейни про-
екти. За този подучастък, 
който е около 42 км, в кра-
тък срок ще бъде старти-
рана тръжна процедура на 
инженеринг – проектиране 
и строителство.

Трябва да отбележа, че 
приетите наскоро промени 
в Закона за държавната 
собственост сериозно ще 
ускорят изграждането на 
големите инфраструктур-
ни проекти, какъвто е и АМ 
„Хемус“. Надеждите ни са 
Конституционният съд да 
се произнесе в кратък срок, 
защото целта на измене-
нията е да се ускорят от-
чуждителните процедури и 
да се постигне бързина при 
изпълнението на обектите 
от национално значение. 
Сигурни сме, че това ще 

бъде полезно не само за 
нас като възложители, но 
ще е от полза и за строи-
телите, които ангажират 
много сериозен финансов 
и кадрови ресурс. Поради 
такива процедурни пречки 
в един момент той остава 
неизползваем. Освен това 
чисто от практическа 
гледна точка няма логика 
да се спира процесът, след 
като претенциите, почти 
на 100% на заинтересова-
ните лица, са за размера 
на обезщетението, а не 
по отношение на процеду-
рите по отчуждаване на 
съответния имот. АМ „Хе-
мус“ трябва да се построи 
час по-скоро и процесът е 
необратим. Само по този 
начин ще може да се ускори 
стопанското развитие на 
Северна България. Всички 
сме свидетели на икономи-
ческия бум в Южна Бълга-
рия след изграждането на 
магистралите „Тракия“ и 
„Марица“. 

Каква е Вашата прог-

ноза, кога е оптимистич-

но да се каже, че ще бъде 

готова АМ „Хемус“?

Най-оптимистичният 
вариант, макар аз да не 
съм привърженик на тези 
срокове, е в края на 2023 г. 
Говоря при бързо решаване 
на всички условности на 
процедурите до строител-
ството, защото то става 
най-бързо. По-трудно се 
достига до реалното за-
почване на дейностите. 
Археологията е един много 
важен фактор за това кога 
ще бъде готова магистра-
лата. Трасето преминава 
много близо до археологи-
чески обекти. Това пред-
полага, че може на дадено 
място да се открият нови 
такива. Съответно те ще 
трябва да бъдат запазени и 
консервирани. Съвсем скоро 
обсъдих темата с директо-
ра на Националния археоло-
гически институт с музей 
при БАН доц. д-р Христо 
Попов.

Друг ключов обект за 

страната е АМ „Струма“. 

Каква част от остана-

лия лот 3 на автомаги-

стралата може да бъде 

приключена в рамките на 

програмния период 2014 

– 2020 г.? Как напредват 

дейностите свързани със 

стартирането на лот 

3.2? 

Ясно е, че изграждането 
на автомагистралата през 
Кресненското дефиле е из-
ключително важна задача, 
тъй като участъкът от 
Е-79 е много натоварен и с 
концентрация на пътни ин-
циденти. През последните 
две години са предприети 
редица мерки от страна на 
АПИ и МВР, които доведоха 
до съществено намаляване 
на черната статистика. 
През 2018 г. там е имало 52 
катастрофи с двама заги-
нали, докато година по-ра-
но - през 2017 г., ПТП са с 
40% повече – 86 инцидента 
и 7 загинали. 

Преди почивните дни 
около 24 май пуснахме дви-
жението по 6,5 км от АМ 
„Струма“ след Благоевград. 
Това е първият участък от 

лот 3.1 между Благоевград 
и отсечката преди бъде-
щия тунел „Железница“. С 
въвеждането му в експлоа-
тация се избягва влизане-
то в Благоевград и създава-
нето на тапи в градските 
кръстовища, което спестя-
ва време на пътуващите и 
разтоварва населеното 
място от сериозен трафик. 

Предстои в кратък срок 
да започнем същинските 
строителни работи в учас-
тъците преди и след тунел 
„Железница“ на АМ „Стру-
ма“ и самото съоръжение, 
което ще бъде най-дългият 
пътен тунел, изграждан до-
сега у нас - 2040 м. Стро-
ителството на отсечка-
та преди тунела (720 м) в 
посока Кулата започваме 
до седмици - очакваме из-
даването на разрешение-
то за строеж. За тунела 
предстои разглеждането 
на проекта на Експертен 
технико-икономически съ-
вет, а за отсечката след 
съоръжението технически-
ят проект е готов и сега 
процедираме издаването на 
разрешението за строеж. 
В момента, в който го има-
ме, веднага започваме СМР. 
Няма да се бавим въобще, 
защото изграждането на 
пътя през Кресненското 
дефиле е национална кауза. 
Тунел „Железница“ и учас-
тъците преди и след него 
трябва да бъдат готови в 
настоящия програмен пери-
од 2014 – 2020.

Ще направим всичко 
възможно АМ „Струма“ да 
бъде завършена колкото се 
може по-скоро, тъй като с 
построяването на участъ-
ка през Кресненското де-
филе ще повишим безопас-
ността на движение и ще 
намалим ежегодната черна 
статистика.

Плановете ни са през 
2019 г. да имаме избрани 
изпълнители за най-слож-
ния участък през дефилето 
от Симитли към Кресна 
и веднага да започне про-
ектирането, а след това 
и строителството на 
обекта. Формулярът за 
кандидатстване за фи-
нансиране по Оператив-
на програма „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 
2014 – 2020“) е изготвен и 
предстои представянето 
му в Европейската коми-
сия. Строителството на 
този участък е едно сери-
озно предизвикателство. 
В близо 24-километровото 
трасе само в платното за 
София ще има 7 тунела, 21 
виадукта, 4 пътни възела, 
12 надлеза и подлеза. Тол-
кова много съоръжения с 
подобна сложност досега 
не са правени на нито един 
магистрален участък. Не-
зависимо от това ние сме 
амбицирани да го изпълним, 
след което да стартираме 
рехабилитацията и рекон-
струкцията на същест-
вуващото трасе в посока 
София.

Какво ново можете да 

ни кажете за другите при-

оритетни проекти на АПИ 

- АМ „Европа“, „Видин – Бо-
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тевград“, АМ „Русе – Велико 

Търново”, обхода на Помо-

рие?

Програмата на АПИ е 
интензивна и амбициозна, 
което естествено изис-
ква своя кадрови и времеви 
ресурс. Работим в услови-
ята на дефицит на време, 
но колегите успяват да се 
справят със задачите не-
зависимо от натоварване-
то, на което са подложени. 
През следващите месеци 
започваме изграждането 
на още един участък от 
направлението София – Ка-
лотина, част от АМ „Евро-
па“. В средата на май стар-
тирахме строителството 
на отсечката между Дра-
гоман и Сливница. 17-ки-
лометровият участък се 
финансира изцяло от репу-
бликанския бюджет. В след-
ващите седмици продължа-
ваме с отсечката от ГКПП 
„Калотина“ до Драгоман с 
дължина 14,5 км. Тя ще се 
финансира от Механизма 
за свързване на Европа на 
ЕС и от републиканския бю-
джет. Задачата ни е най-
късно в средата на 2021 г. 
пътят от границата със 
Сърбия до Сливница, или 
общо 31,5 км, да е с магис-
трален габарит, с което 
ще улесним придвижване-
то по направлението меж-
ду сръбската и турската 
граница. За последната 
отсечка от трасето, коя-
то започва на 6 - 7 км от 
Сливница и е до връзката 
със Северната скоростна 
тангента, в момента се 
изготвя техническият про-
ект заедно с ПУП, така че 
и по подготовката на този 
участък се работи изклю-
чително сериозно. Най-ве-
роятно той също ще бъде 
финансиран от републикан-
ския бюджет. Надявам се - 
и чрез събраните средства 
от тол такси. 

В Северозападна Бълга-
рия започваме един дълго 
очакван от жителите на 
региона проект – модер-
низацията на пътя Мездра 
– Ботевград, част от на-
правлението Видин – Бо-
тевград. Изграждането 
на трасето ще стартира 
от един от най-сложните 
участъци като терен за 
преминаване. За да стане 
по-бързо, строителство-
то на близо 33 км от пътя 
между Мездра и Ботевград 
е разделено на два участъ-
ка - лот 1 (19,3 км) и лот 2 
(13,4 км). Имаме избран из-
пълнител за лот 2 и пред-
стои подписването на до-
говора. Тръжната комисия 
по избора на изпълнител 
на другия лот продължава 
работата си и предстои 
отварянето на ценовите 
предложения. 

През юли стартирахме 
обществените поръчки за 
избор на изпълнители на 
още 55 км – в отсечката 
между Видин и Ружинци, 
и на 13 август отваряме 

офертите за строително-
монтажните работи. Тра-
сето е разделено на три 
подучастъка Видин – п.в. 
„Макреш“, п.в. „Макреш“ 
– п.в. „Бела“ и п.в. „Бела“ – 
Ружинци. Индикативната 
стойност на СМР е близо 
460 млн. лв. без ДДС. Проек-
тът ще се реализира също 
със средства от републи-
канския бюджет. Както 
и при провеждащата се в 
момента тръжна процеду-
ра за избор на изпълнители 
на 33 км от път I-1 между 
Мездра и Ботевград, така 
и при тази ще се приложи 
новата схема на плащане, 
която предвижда цялата 
стойност на договора да 
се разплати на компаниите 
след приключване на стро-
ителните дейности. Целта 
е бъдещите изпълнители 
на направлението Видин 
– Ботевград да работят 
максимално мобилизирано 
и да завършат обекта ка-
чествено и в кратък срок.

Автомагистрала „Русе 
– Велико Търново“ е важен 
проект за Североизточна 
България. Планираме тя да 
се строи успоредно с АМ 
„Хемус“. Общата й дължина 
е 133 км, като ще започва 
от Русе при моста на река 
Дунав и ще достига до Де-
белец, където трафикът се 
разделя в посока прохода 
Шипка и Прохода на Репу-
бликата. За съжаление, про-
ектът повече от година бе 
в плен на съдебните проце-
дури, тъй като решението 
за ОВОС се обжалваше. 
Всички съдебни инстанции 
се произнесаха в наша пол-
за и до края на годината 
предвиждаме да стартира-
ме търговете за 75 км от 
трасето на магистралата. 
Това са участъците Русе – 
Бяла и обходът на Бяла, на 
индикативна стойност 670 
млн. лв. без ДДС. С изграж-
дането на автомагистра-
лата ще се облекчи трафи-
кът за Дунав мост и ще се 
повиши пътната безопас-
ност. Първокласният Русе 
– Бяла е една от най-опас-

ните отсечки в страната 
с висока концентрация на 
тежки пътни инциденти и 
сме длъжни да го изградим 
колкото се може по-скоро.

Остана ли финансов 

ресурс по ОП „Региони 

в растеж 2014 – 2020“ за 

пътна инфраструктура?

Както споменах, досега 
сме завършили ремонта на 
234 км от второкласната 
и третокласната мрежа, 
които не са обновявани 
повече от 20 - 30 години. 
В момента се изпълняват 
СМР на 11 пътни проекта 
с обща дължина 211,2 км. 
Предстои подписване на 
договора с избрания изпъл-
нител на строителните 
работи на 26 км от трето-
класния път III-507 Кърджа-
ли – Мост – Манастир. 

В тръжни процедури са 2 
пътни проекта с обща дъл-
жина 33,5 км. Това е Айтос-
кият проход – най-удобната 
и бърза връзка за шофьори-
те от Варненска област с 
АМ „Тракия“. Към момента 
имаме сключени договори 
за предоставяне на безвъз-
мездна финансова помощ 
по „ОПРР 2014 – 2020“ за 29 
пътни проекта, или общо за 
ремонта на 505 км републи-
канска мрежа.

Какви проекти реали-

зирате по програмите за 

териториално сътрудни-

чество?

Агенцията изпълнява 
проекти по програмите за 
трансгранично сътрудни-
чество INTERREG V-A „Гър-
ция – България“ и INTERREG 
V-A „Румъния – България“. 
По тази с Гърция рекон-
струираме около 10 км от 
второкласния II-86 между 
Средногорци и Рудозем в 
област Смолян и изгражда-
ме обходния път на Рудо-
зем. Обновяват се и 32 км 
от второкласния II-59 Мом-
чилград – Ивайловград. 

По програмата за съ-
трудничество с Румъния 
са одобрени за финанси-
ране два проекта за осно-

вен ремонт на 17 км репу-
бликанска мрежа на обща 
стойност 13,7 млн. лв. 
Обектите са участъци от 
III-118 Гулянци – Долна Мит-
рополия в област Плевен и 
II-81 Берковица – Монтана в 
област Монтана. Проекти-
те са на етап процедури за 
възлагане на обществени 
поръчки за строителство 
и строителен надзор.

Какви обществени по-

ръчки ще стартира АПИ 

до края на годината?

За проектите, които се 
финансират от ОП „Регио-
ни в растеж 2014 – 2020“, 
сме стартирали всички 
търгове. До края на сеп-
тември планираме да обя-
вим четири обществени 
поръчки за изпълнители и 
надзор при укрепването на 
свлачища. За тях ще канди-
датстваме по ОП „Околна 
среда 2014 – 2020“, Прио-
ритетна ос 4 „Превенция и 
управление на риска от на-
воднения и свлачища“. Ин-
дикативната им стойност 
е 18,1 млн. лв. С изпълне-
нието на тези проекти ще 
бъдат укрепени свлачища 
на II-53 Елена – Сливен, на 
I-8 Хасково – Свиленград, 
на I-4 на територията на 
област Габрово и на I-1 Со-
фия – Перник в района на 
с. Владая. 

Подготвя се и тръжна 
процедура за изработване-
то на технически проект и 
парцеларен план за обход-
ния път на Пловдив, който 
ще е разделен на три учас-
тъка. 

Всички екипи в Агенци-
ята работят изключител-
но много както върху под-
готовката на тръжните 
документи, така и върху 
прегледа и оценката на по-
стъпилите оферти по вече 
откритите обществени 
поръчки. Проверяват се 
огромно количество доку-
менти, за да се гарантира 
законосъобразна и прозрач-
на процедура.

Как виждате разви-

тието на партньорство-

то на АПИ с Камарата на 

строителите в България 

(КСБ)?

Взаимодействието с 
браншовите организации 
е много важно, тъй като 
членовете на Камарата на 
строителите са естест-
вените партньори на АПИ. 
Тук искам да отбележа, 
че ние ясно осъзнаваме, 
че пътностроителните 
фирми у нас създават мно-
го сериозен процент от 
Брутния вътрешен про-
дукт на държавата. Аз се 
отнасям с голям респект и 
уважение към КСБ не само 
заради ролята й като ор-
ганизация, представяща 
строителните компании 
и партньор, подкрепящ за-
конодателните промени, 
които подпомагат про-
цеса на изграждането на 
пътища, а и като съюзник 
в създаването на добри 
взаимоотношения между 
изпълнителната, законода-
телната власт и браншо-
вите структури. 

През последната годи-
на бяха направени много 
неуместни и недържавни-
чески опити дейността на 
Агенцията и респективно 
на членове на Камарата да 
се използва за политиче-
ски цели, като работата 
на целия пътен сектор се 
вкара в политическия де-
бат за евроизборите. Това 
създаде недобър имидж на 
нашата обща дейност. 
Някои постигнаха личните 
си изборни амбиции. Вина-
ги съм заявявал, че АПИ е 
експертна администра-
ция, а не политическа и аз 
като неин председател ка-
тегорично няма да допусна 
работата на държавната 
пътна агенция да се из-
ползва за предизборна дъв-
ка от никого, включително 
и по време на наближава-
щите местни избори. 

За мен е изключително 
неприемливо и притесни-
телно и че през последна-
та година за почти всички 
пътни инциденти постоян-

но се правят внушения и се 
вменява вина на Агенцията 
като стопанин на републи-
канската мрежа, като се 
поставя под съмнение про-
фесионалната експертиза 
на проектанти, строите-
ли, надзор и пътни одито-
ри, които са работили на 
тези обекти. За съжаление 
всичко това се прави от 
представители на непра-
вителствени организации 
на ръба на обвинението, 
при положение че други 
органи трябва да извърш-
ват такива действия. Това 
кресливо говорене само за 
да се вдига шум пред меди-
ите, е вредно и не бива да 
го допускаме. Не бива да го 
допускаме нито ние като 
стопанин на републикан-
ската пътна мрежа, нито 
Вие – строителите като 
професионална общност.

Предвиждате ли сре-

ща с КСБ по актуалните 

теми, касаещи пътния 

сектор?

Очаквам и предвиж-
дам среща в началото на 
септември, на която да 
говорим чисто експертно 
и технически. На нея ще 
обсъдим резултатите от 
нашата съвместна дей-
ност и какво можем да пла-
нираме като бъдещи наши 
активности по отношение 
на пътния сектор, както и 
диалога, който трябва да 
съществува между различ-
ните участници в стро-
ително-инвестиционния 
процес.

През април 2019 г. изда-

нието на КСБ – в. „Строи-

тел“, отбеляза 10 години 

от създаването си. По по-

вод юбилея медията про-

вежда анкета със строи-

телните фирми и нашите 

партньори от институ-

циите. Какво е Вашето 

мнение за ролята и значе-

нието на изданието?

Аз имах удоволствието 
да присъствам на Вашия 
празник. В ерата на ин-
тернет медиите именно 
вестници като „Строител“ 
съхраняват жаждата към 
печатното слово, защото 
предоставят на читателя 
обективна, точна и анали-
тична информация за про-
цесите в бранша. Сигурен 
съм, че с професионализъм 
ще продължавате да ни 
информирате обективно 
и задълбочено както по ак-
туалните теми за секто-
ра, така и за по-глобални 
перспективи за развитие-
то на строителството. 
На 10 години всичко е бъ-
деще, а в. „Строител“ е на 
10 и пътят е пред Вас. 
Пожелавам на изданието 
дълъг и ползотворен хори-
зонт. Ще ми бъде и много 
интересно да видя какво 
ще бъде челото на броя за 
Вашата 15-годишнина, за 
да си направя изводи какво 
от нашите добри пожела-
ния по повод рождения Ви 
ден се е случило.
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На виадуктите на АМ „Хемус“, които не са обновявани от построяването им през 80-те години, се извършва ремонт  

на пътната част и стълбовете
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„В рамките на шест 
месеца трябва да завърши 
строителството на нова-
та ул. „Централна“ в район 
„Овча купел”, която се из-
гражда заедно с третата 
линия на метрото, за да 
може да се обслужва тери-
торията“. Това каза зам.-
кметът на Столичната 
община Дончо Барбалов, 
който заедно с изп. дирек-
тор на „Метрополитен” 
ЕАД проф. д-р инж. Стоян 
Братоев и кмета на райо-
на Христина Семерджиева 
посетиха обекта. Обща-
та дължина на улицата е 
около 1,2 км, от тях из-
цяло нови са 750 м от ул. 
„Антонин Колар“ до връз-
ката на ул. „Промишлена“ 
с ул. „Иван Хаджийски“. 

Стойността на инвести-
цията е 1,3 млн. лв., а из-
пълнител е „Трейс – Пътно 
строителство” АД.

В рамките на проекта 
ще бъдат обособени тро-
тоари с унипаваж, ще се 
постави осветление, а в 
близост до бъдещата ме-
тростанция 17 ще има пар-
кинг за 200 автомобила. 

„Под трасето на ули-

цата се намират кон-
струкциите на метрото, 
които вече са изградени. 
Тя ще служи за достъп и 
до станцията, и като ко-
муникационна връзка на 
живущите наоколо”, комен-
тира проф. д-р инж. Стоян 
Братоев. Той обясни, че 
основната работа по тра-
сето на третата линия на 
метрото в частта от кв. 

„Красно село” до бул. „Па-
триарх Евтимий” е свърше-
на. „В началото на есента 
в участъка ще започнат 
изпитанията”, информира 
още проф. Братоев.

По време на събити-

ето стана ясно, че в жк 
„Овча купел“ е в ход ре-
конструкция на бул. „Пре-
зидент Линкълн“. Продъл-
жава изпълнението и на 
други текущи ремонти в 
София в районите „Слати-

на“, „Панчарево“, „Красно 
село“, „Красна поляна“, 
„Лозенец“, „Младост“ и 
„Средец“. На територия-
та на Столичната общи-
на работят 25 строител-
ни екипа. 

Столичната община обя-
ви търг за изпълнител на ре-
конструкцията на бул. „Тодор 
Каблешков” в участъка от бул. 
„България” до ул. „Луи Айер” в 
район „Триадица”. Индикативна-
та стойност на дейностите е 
10 млн. лв. без ДДС, а продължи-
телността е 180 дни. 

Предложената цена  от 
участниците в търга ще носи 
50 т. Критериите за качество 
ще носят останалите 50 т., 
като те са съставени от 
оценка по технически показа-

тели с тежест 40 т. и срок за 
изпълнение на СМР с тежест 
10 т. Оценката по техниче-
ски показатели съдържа в себе 
си подкритерии: „Технология и 
организация на изпълнението 
на строителството”, който 
ще носи 20 т., „Управление на 
риска” - 6 т., „Организация на 
ръководството на строежа” - 
6 т., и „Мерки за намаляване на 
затрудненията за живущите и 
бизнеса” - 8 т. 

Оферти могат да се пода-
ват до 9 септември. 

В кв. „Манастирски ливади - 
Изток” ще бъде построена нова 
детска градина. Столичната 
община обяви търг за избор на 
изпълнител. Индикативната 
стойност е 5,2 млн. лв. без ДДС, 
а срокът за осъществяване на 
дейностите е 600 дни. 

Капацитетът на учебното 
заведение ще бъде за 190 деца. 
Предвидено е сградата да се из-
гради на 2 етажа с полувкопан 
сутерен със застроена площ от 
1676,21 кв. м и обща разгъната 
застроена площ от 4789,39 кв. м. 
Обектът ще се състои от чети-

ри самостоятелни секции, раз-
делени чрез противоземетръсни 
фуги една от друга и свързани 
функционално помежду си. В 
рамките на проекта трябва да 
се направят и всички сградни 
инсталации, външни връзки, осем 
площадки за игра. 

Технологичната последова-
телност и организация за из-
пълнение на поръчката ще има 
тежест 30% от крайната оцен-
ка при класирането на участни-
ците, а цената – 70%. 

Оферти се приемат до 9 сеп-
тември. 

Кметът на столич-
ния район „Връбница” 
Младен Младенов даде 
началото на строи-
телно-монтажните 
дейности по модерниза-
цията на 42-ра ДГ „Чай-
ка”. Стойността на ин-
вестицията в обекта 
е 1 792 895,34 лв. без 
ДДС. Средствата са 
осигурени в рамките 
на проект „Изграждане, 
основен ремонт/рекон-
струкция на 26 училища 
и детски градини на 
територията на Сто-
лична община“, финан-
сиран от Оперативна 
програма „Региони в 
растеж 2014 – 2020“. На 
събитието присъства-
ха представители на 
изпълнителя на строи-
телните дейности, на 
надзора, на ръковод-
ството на детското 
заведение, на екипа за 
управление на проекта 

от СО и др.
Младенов информи-

ра, че СМР ще продъл-
жат 9 месеца, и пожела 
успех на строителите 
по време на работния 
процес. Те ще извър-
шат основен ремонт 
и модернизация на ви-
зията на фасадите на 
сградата чрез полага-
не на топлоизолация, 
нови цветови решения 

и материали, но архи-
тектурният облик на 
обекта ще се запази. 
Ще се направи и функ-
ционално преразпре-
деляне на вътрешни 
пространства и ще се 
положат нови финал-
ни покрития по стени 
и тавани, както и на-
стилки по подовете. 
Предвидено е още да 
бъдат изцяло подмене-

ни дограмата и компро-
метираните инстала-
ции в сградата, както и 
монтаж на енергоспес-
тяващи осветителни 
тела. Ще се изградят 
пожароизвестителна 
и оповестителна сис-
тема. По план ще се 
извърши усилване и ук-
репване на основи, ще 
се направят английски 
дворове и нови стъл-
би. Проектът включва 
дейности и в двора, 
където ще се сложи 
ударопоглъщаща мека 
настилка, пясъчници, 
парково обзавеждане и 
обновяване на ограда-
та. Ще се изградят и 
съоръжения – нови по-
демници, хидравлична 
платформа и рампи с 
електрическо подгря-
ване, за осигуряване на 
достъпна среда за хора 
в неравностойно поло-
жение.

Пет нови детски 
площадки ще бъдат 
изградени на терито-
рията на район „Нови 
Искър“ до края на го-
дината. Финансиране-
то за четири от тях е 
осигурено от бюджета 
на Столичната общи-
на. Съоръженията ще 
бъдат на мястото на 
стари и силно аморти-
зирани - в центъра на 
кв. „Курило”, в с. Кубра-
тово, с. Световрачене 
и с. Балша. Площадки-
те ще се изпълнят по 
съвременните стан-
дарти за подобен вид 
обекти. В с. Световра-

чене работите вече 
са стартирали, като 
теренът е почистен, 
ограден и се засипва и 
изравнява. Площадката 

ще разполага с голямо 
комбинирано съоръже-
ние, два вида клатушки 
и 5 пейки. Ще бъде по-
ложена ударопоглъща-

ща настилка и ограда. 
Предстои начало на 
дейностите и по ос-
таналите три детски 
площадки.

В с. Кубратово ще 
бъде обновена и друга 
детска площадка с пари 
от ПУДООС. Вече е от-
странена старата и 
амортизирана настил-
ка на съоръжението и е 
поставена нова бето-
нова основа, върху коя-
то след това да се мон-
тира ударопоглъщащ 
пласт от тартан. Ще 
се възстанови ограда-
та, а съоръженията ще 
бъдат освежени.

По трасето обособяват буферен паркинг за 200 коли

След 6 месеца новата улица в „Овча купел” ще улесни трафика в целия район

Снимки Румен Добрев

През 2018 г. беше изпълнен 

първият етап от ремонта на 

бул. „Тодор Каблешков”



10 Ñòðîèòåë петък, 9 август 2019

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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Управленската програма на правителството включва множество политики, с които се цели 
създаване на привлекателна среда за инвестиции и повишаване на качеството на живот

Марияна Николова, зам. министър-председател по икономическата 
и демографската политика: 

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Г-жо Николова, прове-

дохте среща с ръковод-

ството на Камарата на 

строителите в Бълга-

рия. Какви бяха темитe, 

които обсъдихте?

Една от основните 
теми на срещата ни беше 
недостигът на работна 
ръка. Дискутирахме и ня-
кои казуси по норматив-
ната уредба за общест-
вените поръчки и въпроси, 
свързани с администра-
тивното обслужване. За-
познах Камарата с дейст-
вията на правителството 
за решаване на всеки от 
тези въпроси. 

Както споменахте, 

един от основните про-

блеми пред българския 

бизнес, в това число и 

строителния, е липсата 

на кадри. Какви мерки 

трябва да се предпри-

емат, за да може да се 

намери решение в тази 

сфера?

Има наистина недос-
тиг на специалисти – 
главно инженери и служи-
тели със средно и висше 
техническо образование. 
Академичните програми 
на университетите и на 
средните технически учи-
лища се обвързват с нуж-
дите на бизнеса. В този 
процес вървим ръка за ръка 
с работодателите и него-
вото видимо изражение е 
стимулиране на дуалното 
обучение, за да може об-
разователната система 
най-адекватно да отго-
вори на търсенето на ин-
веститорите. Правител-
ството води целенасочена 
политика по отношение на 
тази форма на обучение 
като мярка за осигурява-
не на подготвени квали-
фицирани работници. Ду-
алното обучение дава на 
младите хора възможност 
да започнат да работят в 
приоритетни сектори на 
икономиката и в такива, в 
които бизнесът изпитва 
трудности с намиране-
то на кадри. Тези усилия 
вече показват резултати, 
защото с всяка изминала 
година се увеличава бро-
ят на завършилите тех-
нически училища и на дип-
ломираните висшисти с 
инженерни специалности. 
Бих искала да завърша с 
това, че всички ние тряб-
ва да работим за засилва-
не и укрепване на връзка-
та между образованието 
и бизнеса, защото тя е 

ключова за развитието 
на икономиката и косвено 
ще повлияе за намаляване 
на процеса на миграция на 
младите в чужбина. 

Как  трябва  да  се 

промени нормативната 

база, за да се облекчат 

сложните и тромави 

процедури за внос на ра-

ботна сила от трети 

страни?

Когато говорим по 
този въпрос, трябва да 
имаме предвид ограниче-
нията, свързани с евро-
пейското право за Бълга-
рия като страна член на 
ЕС. Въпреки това обаче 
правителството направи 
редица промени в Закона 
за трудовата миграция и 
трудовата мобилност, за 
да улесни работодатели-
те при вноса на работна 
ръка от трети страни. Те 
бяха в три основни посо-
ки: намали се администра-
тивната тежест и броят 
на документите, които 
се изискват при канди-
датстване; осезателно 
се съкратиха сроковете 
на процедурите; намали-
ха се и изискванията към 
работодателите, на кои-

то те трябва да отгова-
рят. Например премахна 
се условието за провеж-
дане на пазарен тест за 
издаването на Синя карта 
на ЕС. Ограничението за 
броя на работниците от 
трети държави до 10% от 
средносписъчния състав 
на дадено българско пред-
приятие за предходните 
12 месеца беше промене-
но на 20%, а за малки и 
средни предприятия – на 
35%. Също така се въве-
де възможност за лицата 
от български произход да 
упражняват заетост без 
разрешение за работа 
след регистрация от рабо-
тодателя им в Агенцията 
по заетостта до получа-
ване на разрешението за 
пребиваване.

Връщането на млади-

те българи от чужбина е 

също сред възможните 

решения на проблема с 

професионално подгот-

вените кадри, това бе 

обявено и като приори-

тет на правителство-

то. Какво ще се предпри-

еме, за да се ускори този 

процес?

Управленската програ-

ма на правителството 
включва множество поли-
тики, с които се цели съз-
даване на привлекателна 
среда за инвестиции и по-
вишаване на качеството 
на живот, а това е пряко 
обвързано и с по-високи 
доходи. Ръстът на сред-
ната заплата е 32% за по-
следните три години. Тази 
визия е пряко свързана със 
създаването на условия и 
среда, които биха моти-
вирали нашите сънарод-
ници да се завърнат. Вече 
има устойчива тенденция 
на намаляване на броя на 
българите, които напус-
кат страната. Същевре-
менно е налице постоянен 
ръст на завръщащите се 
в сравнение с предходна-
та година. Политическата 
стабилност и прогнозиру-
емост, ниските данъци и 
постоянното намаляване 
на административната 
тежест са решаващи-
те фактори за бизнеса и 
правителството си дава 
сметка за това. Според 
лятната икономическа 
прогноза на Европейската 
комисия икономическата 
активност в България се 
ускорява през 2019 г. до ре-

ален ръст от 3,3% в срав-
нение с 3,1% през 2018 г. 
Това е ясен показател, че 
се развиваме в правилна-
та посока и страната ни 
става все по-привлека-
телна за живот и бизнес. 
Затова се наблюдава и 
такъв процес на намалява-
не на миграцията и завръ-
щане на българи от чужби-
на. Като примери мога да 
дам производството на 
части за автомобили, IT 
и аутсорсинг секторите, 
където наши специалисти 
се връщат, за да работят 
в България. Строителният 
бранш в момента е в пе-
риод на подем. Значителна 
част от нашите сънарод-
ници в чужбина инвести-
рат в имоти в родината, 
което е показателно, че 
те планират в някакъв 
момент да се завърнат в 
страната. 

Като вицепремиер, 

отговарящ за икономи-

ческата политика, бихте 

ли посочила в кои секто-

ри на икономиката се оч-

акват най-големи инвес-

тиции?

Определено  можем 
да кажем, че интересът 
на инвеститорите към 
България нараства в про-
изводството и в бизнес 
услугите с висока доба-
вена стойност. Освен в 
IT и аутсорсинг сектора, 
където развитието се 
случва с много бързи тем-
пове, има значителен брой 
и големи по обем проекти 
в автомобилната промиш-
леност, електрониката, 
електротехниката, хими-
ческата промишленост, 
логистиката, транспорт-
ното оборудване и маши-
ностроенето.

Отговаряте и за де-

мографската политика. 

На какви политики се за-

лага, за да се преодолее 

настоящата демограф-

ска криза? 

Може да се каже, че 
съчетанието на сектор-
ните политики формира 
демографската политика. 
Вътре са икономиката, 
здравеопазването, обра-
зованието, културата. 
Сърцевината на демо-
графската политика е 
създаването на условия 
за икономическо развитие, 
за качествени и добре 
платени работни места. 
В тази посока правител-
ството влага много уси-
лия за създаване на добра 
бизнес среда и за привли-
чане на инвестиции. Има 

какво да се прави за усъ-
вършенстване на образо-
вателната система, също 
така в здравеопазването. 

Прилагат се и полити-
ки, които са свързани с 
мерки за подобряване на 
раждаемостта. България 
има най-дългия отпуск по 
майчинство в Европей-
ския съюз и обезщетение-
то е 90% от заплатата 
на майката. Ако жената 
тръгне на работа по-ра-
но от 1-годишна възраст 
на детето, то тя освен 
своето възнаграждение 
получава и половината от 
полагащото се обезщете-
ние. Това също е един от 
стимулите за насърчаване 
на раждаемостта, който 
много малко държави в ЕС 
са си позволили да прило-
жат. 

Сред целите на пра-

вителството и особено 

важно за бизнеса е нама-

ляването на администра-

тивната тежест. Докъ-

де стигна този процес, 

бизнесът и гражданите 

усещат ли вече ефекта 

от свършената работа?

Почти няма заседание 
на правителството, в кое-
то да не е внесен законов 
или подзаконов нормати-
вен акт за приемане на 
промени за намаляване на 
административната те-
жест. Работата в тази 
насока е постоянен про-
цес. Надявам се, че в ре-
дица сфери намаляването 
на административната 
тежест вече се усеща от 
бизнеса и гражданите. 

Как ще продължите 

сътрудничеството си с 

КСБ?

Аз и моят екип провеж-
даме много срещи с пред-
ставители на бизнеса от 
различни сфери и браншо-
ве. Опитваме се да анали-
зираме и систематизира-
ме проблемите, които те 
поставят и, разбира се, 
да търсим работещи ре-
шения на поставените ка-
зуси. Това става или чрез 
предлагане на промени в 
нормативната уредба, или 
чрез усъвършенстване на 
прилагането на нормите. 
След първата ни среща 
с КСБ, на която бяха по-
ставени редица проблеми, 
работата ни ще продължи 
на експертно ниво. Ве-
роятно през есента ще 
проведем и втора среща, 
за да видим с какви общи 
предложения по конкрет-
ните теми можем да из-
лезем. 
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Инвестицията е от 560 000 лв., отпуснати от Министерския съвет

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С първа копка беше да-
ден старт на строежа на 
нов полицейски участък в 
с. Хитрино. На събитието 
присъстваха кметът на 
общината Нуридин Исмаил 
и старши комисар Ялчън Ра-
сим, директор на ОДМВР – 
Шумен. Старата сграда бе 
разрушена от взрива на 10 
декември 2016 г., причинен 
от дерайлирането на влако-
ва композиция, превозваща 
пропилен и пропан-бутан. 

„Сумата от 560 000 лв. 
бе осигурена с Постано-
вление на Министерския 
съвет за финансиране на 
мерки за преодоляване на 
последиците от инциден-
та. Зданието трябва да е 
готово за около 4 месеца“, 
каза Нуридин Исмаил. Той 
допълни, че при изготвяне-
то на проекта е работено 
съвместно с ОДМВР – Шу-
мен, за да бъде съобразен с 
нуждите на полицията. 

„10 служители са на 
щат в участъка, който 
отговаря за населените 

места в общините Венец и 
Хитрино. Радвам се, че ще 
посрещнем 2020 г. в нова 
сграда“, заяви старши ко-
мисар Ялчън Расим. 

На събитието кметът 
на Хитрино съобщи още, 
че щетите от взрива по 
частните имоти са въз-

становени изцяло. За тях 
са изразходвани 5 млн. лв. 
от Министерството на 
труда и социалната поли-
тика, 2 млн. лв. от набира-
телната сметка на юри-
дически и физически лица, 
както и около 2 млн. лв. от 
БЧК. Нуридин Исмаил спо-

дели още, че към момента 
са започнали строителни 
дейности по сградата на 
общината и по възста-
новяване на част от ВиК 
мрежата. „Всички 12 наши 
искания и предложения за 
отпускане на помощ от 
Държавен фонд „Земеде-

лие“ са одобрени и след 
процедурите, които ще се 
проведат, трябва в рамки-
те на месец да старти-
рат дейностите“, добави 
кметът. Той уточни, че 
проектите са на обща 
стойност около 17 млн. лв. 
От тях 4 са за възстано-
вяване на ВиК инфраструк-
турата, 2 за ремонтиране 
на улици, бордюри, трото-
ари, а останалите са за 
младежкия дом, читали-
щето, администрацията, 
училището. 

Припомняме, че членове 
на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) по-

строиха и дариха 10 къщи 
на пострадали семейства 
в населеното място. Клю-
човете от домовете бяха 
връчени в края на ноември 
миналата година. Фирми-
те, членове на КСБ, дари-
ли безвъзмездно къщи в 
Хитрино, са: „Главболгар-
строй Холдинг“ АД, „Джи 
Пи Груп“ АД, „АТ Инжене-
ринг 2000“ ООД, „Билдникс“ 
ЕООД и „Мидия Груп Хол-
динг“ АД, „Геострой“ АД и 
„Геотехмин“ ООД, „Хидро-
строй“ АД, „Планекс“ ЕООД, 
„Трейс Груп Холд“ АД, „Авто-
магистрали – Черно море“ 
АД, „Кристална вода“ АД.

Започва изграждането на ком-
постираща инсталация за прера-
ботка на зелени и биоразградими 
отпадъци край депото на Монта-
на. Договора подписаха кметът на 
града Златко Живков и главният 
директор на Главна дирекция „Опе-
ративна програма „Околна среда“ 
в МОСВ Валерия Калчева. Проек-
тът е на стойност 6,1 млн. лв. и 
освен строителството на съоръ-
жението включва и доставка на 
нови контейнери за събиране на 
суровината. 

„Срокът за изпълнение е 3 ме-
сеца“, съобщи Живков. Той при-
помни, че едно от първите у нас 
регионални депа за твърди би-

тови отпадъци бе именно това в 
Монтана, което бе открито през 
2005 г.  и обслужва 11 общини. 
През 2009 г. е завършена и пре-
чиствателна станция за отпадни 
води, а 2012 г. е изградена сепа-
рираща инсталация. Освен това 
през 2015 г. е подменена изцяло 
канализацията в града и голяма 
част от водопровода. След някол-
ко месеца предстои откриване на 
хранилище за опасни отпадъци. 

„Монтана е сред първите пет 
общини в страната по отноше-
ние на свършеното в област-
та на управление на отпадъци-
те“, коментира кметът Златко 
Живков.

„Четири изкуствени острова ще бъдат изградени на 
територията на курортен комплекс „Св. св. Константин 
и Елена” и по пътя за Златни пясъци“, съобщи област-
ният управител на Варна Стоян Пасев. Основното им 
предназначение ще е свързано с нуждата от укрепване 
на бреговете в района.

„Последните две години имаме оплаквания от кон-
цесионерите на плажове, че пясъкът намалява с всяка 
година. Със стотици квадрати по-малко. Идеята е да 
се завземе територията от морето, а не да предадем 
сушата на морето“, обясни Пасев. Той обясни, че планът 
предвижда и строителството на атракцион за лодкос-
тоянки за развитието на островен туризъм. Общият 
устройствен план за целта вече е приет и предстои 
разработването на идеен и технически проект.

Тръгва проектът за новия 
парк с амфитеатър, който ще 
се изгради в зона „А” на жилищ-
ния комплекс „Меден рудник“ в 
Бургас. Той ще се простира вър-
ху терен от 10 декара, който се 
намира от северната страна на 
ДГ „Чайка“. На територията ще 
се оформят три обособени зони.

В едната - точно до спирка-
та, ще има елха, кръгъл площад 
и търговски площи. Предвидено 
е да се поставят 6 малки пави-
лиона по 7 кв. м и 4 по-големи до 
15 кв. м. Следващата зона е оп-
ределена за спорт и отдих. Там 
ще има фитнес уреди и детски 
кът с люлки, батут, бабуни и 
пързалка. Една от люлките ще 
бъде специална и ще е предназ-
начена за деца с увреждания. В 
третата зона ще се направи 
амфитеатърът. Неговите те-
раси ще са от габиони, а за се-
далки ще се използват дървени 

скари. Съоръжението ще разпо-
лага със сцена от 600 кв. м. Зад 
нея се предвижда да има малка 
постройка, която ще служи за 

съблекалня и гримьорна.
Междувременно стана ясно, 

че община Бургас внася за одо-
брение инвестиционен проект 

за строителството и на нов 
младежки център в квартала. 
Мястото, на което се планира 
да бъде изграден, е в зелената 
площ до СУ „Петко Росен“, къ-
дето досега се разполагаше 
коледната елха на района. Об-
емно-планировъчната схема на 
сградата е решена на два ета-
жа, с един допълнителен по-ма-

лък междинен. Той ще се разгърне 
на приблизително 1500 кв. м за-
строена площ, в която са пред-
видени  различни по предназна-
чение зони и помещения - голяма 
мултифункционална зала, детски 
кът, смарт офиси, където мла-
дежите да провеждат обучения 
за работа с модерни технологии, 
кафене, места за отдих.

Първата копка направи главният 

директор на ГД ОПОС Валерия Калчева
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Дейностите се изпълняват по ОПРР
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С усилени темпове 
се изпълняват дейност-
ите по обновяването на 
площад „Хаджи Димитър“ 
и улиците „Иван Вазов“, 
„К лимент Охридски“ и 
„Добруджа“ в Кърджали. 
Те се реализират в рам-
ките на проект „Ремонт 
и рехабилитация на улици 
и тротоари в Кърджали” 
финансиран по Опера-
тивна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“. 
Стойността на строи-

телно-монтажните рабо-
ти на четирите обекта е 
1 424 238 лв., а целият про-
ект, който включва и СМР 
на други улици и тротоари 
и изграждане на мост, 
свързващ  първа и вто-
ра част на парк „Арпезос 
– Север”, е на стойност 
5 052 148, 73 лв. Срокът на 
изпълнение е 18 октомври 
2020 г.  

В момента дейности-
те по проекта са съсре-
доточени в площадното 
пространство, за да може 
движението в  района 
да бъде отпушено. Съ-
ществуващото кръгово 

кръстовище там създава 
множество предпостав-
ки за пътнотранспортни 
произшествия и затова 
се предвижда то да бъде 
направено с различно гео-
метрично решение. Целта 
е намаляване на автомо-
билния трафик, както и на 
конфликтните точки.

Изготвена е подробна 
вертикална планировка 
на района. Предвидено е 
строителството на нови 
дъждоприемни шахти и 
корекция на съществува-
щите ревизионни такива, 
както и подмяната на ка-
паците им със самохори-

зонтиращи и заключващи 
се.

На площада ще бъде 
изграден централен озеле-
нен остров. За възстано-
вяване на амортизираните 
тротоари и подобряване 
цялостния архитектурен 
вид на пространството 
се планира пълна подмяна 
на настилката на пеше-
ходните зони с цветни бе-
тонни павета. Бордюрите 
ще бъдат понижени във 
височина. Предвижда се и 
озеленяване на всички „ос-
трови”, попадащи в него, в 
т.ч. затревяване, засаж-
дане на храсти и дървета.

Белла Сиракова, ОП на КСБ – Враца

Проект на община Враца за осигуряване на достъпна 
среда в СУ „Христо Ботев“ бе одобрен за финансиране 
по „Красива България“. Ръководството на учебно заве-
дение е изготвило със собствени средства технически 
проект, а експерти от местната администрация са 
разработили проектната документация. Одобрените 
средства са в размер на 107 213 лв. С тяхна помощ ще 
бъде изграден външен панорамен асансьор на северната 
фасада на училището, който ще осигурява достъп на 
хората със специални потребности, обучаващи се в СУ 
„Христо Ботев“. Липсата на техническа възможност за 
обособяване на друг тип съоръжения за достъпна среда 
обуславя решението.

Община Радомир ще обнови цялостно спортни и дет-
ски площадки, съобщиха от местната администрация. В 
квартал „Пчелински“ ще бъде изградено мултифункцио-
нално спортно игрище за футбол и баскетбол с изкуст-
вена трева, както и детска площадка с ударопоглъщаща 
настилка и декоративно парково осветление.

Съвременно пространство за отдих, спорт и игра, 
отговарящо на изискванията за безопасност и естети-
чески облик, ще има и в един от най-гъсто населените 
райони на града – „Арката“. Ще бъде направена подпорна 
стена с дължина 15 м и ще се обособят два къта за 
игра – за деца до 6 г. и до 12 г. Заложена е и реконструк-
ция на алейната мрежа, като част от пътеките ще се 
разширят и ще се изградят рампи за достъпна среда. 

В кварталите „Тракия“ и „Гърляница“ също е предви-
дено строителство на съоръжения, които са с по-малка 
площ.

Община Кресна започва строителството на мул-
тифункционално спортно игрище. Инвестицията е за 
97 789 лв. Има избран изпълнител, който трябва да при-
ключи обекта за месец. Спортното съоръжение ще бъде 
изградено до градския стадион.

В ход е и ремонтът на обществената трапезария 
с пари от Фонд „Социална закрила” към Министерство-
то на труда и социалната политика. С предвидените 
30 000 лв. ще се създадат съвременни условия за по-до-
бро обслужване на потребителите на Домашния социа-
лен патронаж и на обществената трапезария.

Ремонти за близо 2,5 
млн. лв. ще бъдат напра-
вени до края на лятото в 
училища и детски градини 
в община Велико Търново. 
С над 1,4 млн. лв. от На-
ционалния доверителен 
екофонд започва обновя-
ването на СУ „Емилиян 
Станев“, което е най-го-
лямото в града. Предвиде-
на е подмяна на дограма, 

нова външна изолация и 
вътрешно саниране.

С 600 хил. лв. ще се 
реновира ОУ „Петко Р. 
Славейков“ в общинския 
център, а за 400 000 лв. 
е разчетен ремонтът на 
основното училище в Ки-
лифарево. 

За строителни дейнос-
ти в детски градини са за-
делени 81 хил. лв.

Строежът на кръго-
вото кръстовище в пер-
нишкия квартал „Изток“, 
микрорайон „Ладовица“, 
протича по график. Път-
ното съоръжение ще бъде 
пуснато в експлоатация 
през октомври. Това ста-
на ясно на проведена на 
място среща между кме-
та на Перник д-р Вяра 
Церовска, кмета на кв. 
„Изток“ инж. Емил Кос-
тадинов, главния инже-
нер на общината Богомил 

Алексов и представители 
на фирмата изпълнител. 
Обектът е разделен на 
три етапа, като в момен-
та се реализира първият, 
който до края на август 
трябва да бъде приклю-
чен.

Премахнати са кабели, 
които са били извън обхва-
та на трасето. Отстра-
нен е и проблемът със 
завиряването при обилни 
валежи на участъка под 
мостовете при пътния 

възел на бул. „Юрий Гага-
рин“ със скоростната ма-
гистрала. При строежа на 
газопровод през 2002 г. са 

били прекъснати оттоци-
те за дъждовна вода, кое-
то е предизвиквало навод-
нения по трасето.

С 3,2 млн. лв. от капиталовата програма на община 
Тервел се ремонтират 50 обекта от публичната ин-
фраструктура в града. Към 31 юли изцяло е приключила 
работата по 17 от тях. Други 9 са със сключени дого-
вори за изпълнение, а за 7 обекта са пред подписване, 
информират от кметството. Има 11, които са ниско-
бюджетни и разположени в отдалечени села. След дву-
кратно обявяване на обществени поръчки за тях не са 
подадени оферти. 

От местната администрация посочват, че приори-
тет са сградите на образователната инфраструктура 
и тези, в които ще бъдат разположени избирателни сек-
ции за предстоящите местни избори. 

„Завърши строителството църквата в с. Нова Ка-
мена, продължава това на параклиса в с. Коларци“, ин-
формират още от общината. Сред готовите обекти са 
още обновеният сватбен салон в с. Безмер, ДГ „Слън-
чице“ в с. Орляк и ДГ „Първи юни“ в Тервел. Приключени 
са и дейностите по кметството в с. Балик и модулна 
постройка за кметската управа в с. Бонево. Преасфал-
тирани са пътни артерии в селата Попгруево и Безмер.

Сключени са договори за ремонт на улици в Орляк, 
Кочмар, Кладенци, Ангеларий, Полковник Савово, както и 
за поставянето на изкуствени неравности за огранича-
ване на движението по републиканските пътища, които 
преминават през села в общината.

Снимка авторът
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Живко Тодоров, кмет на община Стара Загора:

Емил Христов
Ренета Николова

Г-н Тодоров, кои са ин-

фраструктурните проек-

ти, които община Стара 

Загора реализира през на-

стоящата година?

Много са обектите, кои-
то се изпълняват на тери-
торията ни. Ще се спра на 
стартиралите процедури 
за обществени поръчки и 
какво предстои да бъде за-
почнато през следващите 
месеци. Работим активно 
по модернизацията на кон-
цертната зала на Дома на 
културата. Тя е строена 
през 1979 г. и имаше нужда 
от реновиране. Салонът и 
прилежащите му помеще-
ния – фоайета, гримьорни, 
репетиционни, бяха в ока-
яно състояние с течове 
от покрива, системата за 
отопление и вентилация не 
функционираше, нямаше из-
градена климатична инста-
лация. След строителните 
дейности се очаква залата 
да се превърне в привлека-
телно място за провеждане 
на различни мероприятия – 
театрални представления, 
концерти, балове и изложби. 
На обекта работи староза-
горски консорциум, който е 
обещал до 15 септември да 
завърши всички СМР. Рад-
вам се, че концертната зала 
отново ще може да приема 
посетители. Тя беше дър-
жавна собственост, но 
впоследствие бе прехвър-
лена на общината. Аз поех 
инициативата да осигурим 
пари от бюджета ни, за да 
я ремонтираме и отворим 
за хората. Инвестицията 
в модернизацията й е малко 
над 4 млн. лв. Сумата е се-
риозна, но тя включва и под-
мяна на сценичното оборуд-
ване. Смело мога да заявя, 
че обектът ще се превър-
не в едно от най-хубавите 

места в града, свързани с 
култура.

Друг важен проект, 
който е в процес на реали-
зация, е сградата в центъ-
ра на града на магистър-
фармацевт Мария Жекова, 
наследник на поборниците 
братя Жекови и сестра на 
композитора проф. Петър 

Жеков. Това е най-голямото 
дарение в новата история 
на Стара Загора, за което 
съм безкрайно благодарен. 
Никой не е правил по-голям 
жест. Ще предложа Мария 
Жекова за Почетен граж-
данин на Стара Загора. 
Сигурен съм, че тя ще бъде 
удостоена с този висок 
приз до края на годината. 
На обекта тече сериозен 
ремонт. Решили сме да го 
превърнем в място за под-
готовка на млади таланти 
в областта на изкуството 
и културата. Ще има уроци 
по пиано, цигулка. В проекта 
е предвидено и изграждане-
то на малка концертна зала. 
Желанието ни е да развием 
културния дух в града.

Няма как да не споде-
ля с Вас, че сме започнали 
оборудването на музей „Ли-
тературна Стара Загора“. 

Всеки ден хората ме питат 
кога ще стартира отново 
Националната програма за 
енергийна ефективност

Областното представителство на 
КСБ в Стара Загора е наш коректив

Дълги години целият му кни-
жен фонд беше прибран в об-
щински апартамент, който 
беше в много лошо състоя-
ние. Предстои октомври или 
ноември да бъдем готови. 
Този обект е много важен 
за нас, защото сме Градът 
на поетите.

Сред проектите, по кои-
то дейностите предстоят, 
е този за Зоологическата 
градина. Тя е създадена 
през 1957 г. Разположена е 
в живописна част от парк 
„Аязмото“ на територия от 
240 000 кв. м. Зоопаркът е 
дом на повече от 450 жи-
вотни от 80 вида – бозай-
ници, птици и земноводни. 
Той ще бъде реновиран по 
Оперативна програма „Ре-
гиони в растеж 2014 – 2020“ 
(„ОПРР 2014 – 2020“), като 
целта е да бъде подобре-
на средата на обитаване, 

така че да бъдат покрити 
както българските норма-
тивни изисквания, така и 
европейските стандарти 
за отглеждане на животни в 
зоологически градини, а и ця-
лостната визия на зоопарка 
да бъде по-привлекателна. 

Различен облик ще при-
добие и т.нар. Руски пазар, 
където планираме да бъдат 
изградени изцяло нови тър-
говски щандове. Територия-
та е наречена така през 
90-те години на миналия век 
и от много време има окаян 
вид – обектът е с метална 
конструкция и ламарина и 
на него има самоделни по-
крития за защита на тър-
говците от слънце, дъжд и 
вятър. Нелицеприятната ви-
зия на тържището ще бъде 
изцяло променена. Бъдещият 
покрит пазар ще има устой-
чива, функционално пригодна 

и естетически издържана 
среда и ще обслужва близ-
ките квартали „Казански“ 
и „Три чучура – юг“. Предви-
дената търговска площ ще 
позволява обособяване на 
зони с различно съдържание 
на предлаганите стоки и из-
делия. Включено е и прилежа-
що площадно пространство 
с декоративна настилка, 
пейки, перголи, фонтани, 
водни ефекти, художестве-
ни елементи, осветителни 
тела, паркинги за посетите-
лите за около 100 автомоби-
ла и т.н. Ще има и богато 
озеленени площи с дървесни 
видове, храстова расти-
телност и цветни партери 
- всичко, което може да пре-
върне тази част на Стара 
Загора във вторичен град-
ски център. Към момента 
има голям интерес за наема-
не на търговски площи там. 
Сега предстои да обявим 
обществена поръчка, за да 
изберем изпълнител, който 
да осъществи промяната. 
На територията на Руския 
пазар има и частни имоти, 
които ще трябва да бъдат 
отчуждени. В рамките на 
проекта улицата, която е 
непосредствено до пазара, 
ще стане четирилентова. 

Тук е мястото да под-
чертая, че при провеждане-
то на обществените поръч-
ки за всички новостроящи 
се инфраструктурни обек-
ти в града аз ще разчитам 
на експертното мнение на 
Областното представител-
ство на Камарата на стро-

Живко Тодоров е роден на 21 септем-

ври 1981 г. в Стара Загора. Завърш-

ва ГПЧЕ „Ромен Ролан“ с английски 

и немски език и специалност „Евро-

пеистика“ в Софийски университет 

„Св. Климент Охридски“. Работил е 

като експерт в изготвянето и упра-

влението на проекти по програми на 

ЕС в община Стара Загора и област-

ната администрация. През 2009 г. 

е избран за народен представител. 

От 2009 до 2011 г. е ръководител на 

Постоянната делегация на Народ-

ното събрание в Парламентарната 

асамблея на Съвета на Европа. Бил 

е зам.-председател и председател 

на Комисията по външна политика и 

отбрана в НС.

На 30 октомври 2011 г. Живко Тодо-

ров печели изборите за кмет на об-

щина Стара Загора, а през 2015 г. е 

преизбран.

„ “ ителите в България в Стара 
Загора (ОП на КСБ – Стара 
Загора).

В момента довършва-
ме продължението на парк 
„Артилерийски“, като той 
е близо 40 дка. На терито-
рията му ще има скейт парк, 
сцени на открито, алеи, 
както и места за спорт. 
С новата част той ще се 
разрасне до 130 дка, които 
включват и площта, от-
делена за нова многофунк-
ционална зала. Премиерът 
Бойко Борисов е обещал дър-
жавата да финансира това 
наше начинание. Амбицията 
ни е до края на годината да 
обявим обществена поръч-
ка за проектиране. Важно е 
да отбележа, че в тази зала 
ние планираме да провежда-
ме не само спортни съби-
тия, но и концерти, и бизнес 
изложения. Визията ни е 
там да се изградят магази-
ни и търговски площи, за да 
не стои като паметник през 
периодите в които не се из-
ползва. Вариант е част от 
разходите за експлоатация 
да се поемат от фирмите, 
които ще бъдат поместени 
там. За момента е на идеен 
проект, така че не мога да 
дам повече подробности.

Още един  сериозен 
обект, по който предстои 
да работим, е Летният 
театър на Стара Загора. 
Очакваме да получим фи-
нансиране за него по „ОПРР 
2014 – 2020“. Надяваме се 
час по-скоро проектът да 
бъде одобрен, за да обявим 
и обществена поръчка. При-
зовавам сериозните фирми 
в страната да участват 
в търга, за да изберем ка-
чествен изпълнител за 

По проект „Модернизация и развитие на устойчив градски 

транспорт в град Стара Загора – фаза II” e ремонтиран 

надлезът на бул. „Патриарх Евтимий“ и са изградени 

4-лeнтoв път и двe кpъгoви кpъcтoвищa пo бyл. „Cлaвянcки“. 

Изпълнител е „Трейс Груп Холд“ АД

Ползите от НПЕЕМЖС могат да се видят от контраста 

между обновен и несаниран блок



Летния театър, който е 
изключително важен за гра-
да ни. Той се намира в парк 
„Аязмото“, а на неговата 
територия трябва да се 
работи с кадифени ръкави-
ци. Гарантирам Ви, че ще 
осъществявам ежедневен 
контрол на строителните 
работи.

Предстои да обявим об-
ществена поръчка и за друг 
много важен за общината 
обект – Станционната гра-
дина. За финансирането на 
дейностите по нея отново 
ще разчитаме на ОП „Реги-
они в растеж 2014 – 2020“.

Както виждате, актив-
но строим в Стара Загора. 
Няма как да пропусна да спо-
мена, че правим и основен 
ремонт на жп гарата в гра-
да, както и на няколко учили-
ща, така че наистина кипи 
доста сериозен строителен 
процес. За последните 4 го-
дини община Стара Загора 
е усвоила близо 100 млн. лв. 
от оперативни програми.

Доволен ли сте от ка-

чеството на обектите и 

от изпълнителите в Ста-

ра Загора? Какви са Ваши-

те препоръки към строи-

телите? 

Моето желание е компа-
ниите от сектора да реали-
зират качествено възложе-
ните им дейности. Имаше 
няколко случая, в които из-
пълнителите на дадена по-
ръчка допуснаха забавяне в 
сроковете. Тук е важно да 
отбележим, че браншът има 
сериозен проблем с липсата 
на кадри. Не мога да разбе-
ра защо няма интерес към 
професията от страна на 
нашите съграждани? Някои 
от фирмите осигуряват ви-
соко заплащане, но явно хо-
рата предпочитат да сто-
ят по кафенетата, вместо 
да се цапат. Всеки иска 
да е началник на бюро. Не-
веднъж сме коментирали с 
председателя на ОП на КСБ 
– Стара Загора, инж. Петко 
Балабанов, че трябва да се 
обърне специално внимание 
на този проблем. 

Бих искал да благодаря 
от страниците на вестник 
„Строител“ на местните 
фирми, които работят из-
ключително качествено. Те 
познават отлично града и 
като негови жители искат 
всичко да бъде изпипано. За 
съжаление невинаги ста-
розагорските фирми имат 
възможност да участват 
в строителството на да-
ден обект, защото някои са 
мащабни - за над 10 млн. лв. 
Съответно изпълнителят 
трябва да разполага с дос-
татъчно оборотни сред-
ства и сериозен ресурс – 
техника и хора.

Ще допълня темата, че 
общината постоянно следи 
какво се случва по строи-

телните площадки и когато 
се налага, задължаваме из-
пълнителите да коригират 
работата си. 

И да отговоря на въ-
проса Ви дали съм доволен 
от качеството. Да, удо-
влетворен съм от крайния 
резултат. Винаги с помощ 
и подкрепа помежду си със 
строителите правим така, 
че и нашите съграждани да 
са доволни.

Какви законодателни 

промени според Вас са 

най-належащи, за да ста-

нат процесите по изграж-

дането и обновяването 

на инфраструктрата по-

ефективни?

Необходимо е да бъдат 
направени промени в Закона 
за обществените поръчки. 
Според мен цената не тряб-
ва да бъде определяща при 
един търг, това е ключово. 
В крайна сметка всичко 
си има някаква стойност. 
Може би е добре отговор-
ните институции да оп-
ределят едни минимални 
стойности, при които може 
да се участва в процеду-
ра, например ставката за 
труд. Важно е и тези стой-
ности да се актуализират 
непрекъснато, така че да 
са реални. Убеден съм, че 
критерият „най-ниска цена“ 
вреди на всички. Трябва да 
се затегне и контролът над 
фирмите, които участват с 
оферти под себестойност-
та на даден обект. В дълго-
срочен план каква е целта 
на тези компании? Според 
мен те искат да оцелеят 
временно. 

Трябва да има специал-
ни условия за всички, които 
участват на публични тър-
гове с обществени сред-
ства, както и процедура по 
сертификация на фирмите. 

По закон местните власти 
нямат право да ограничават 
кой да кандидатства в да-
дена обществена поръчка, 
така че е хубаво да се на-
мери решение на този казус. 
В този ред на мисли би било 
добре, ако например КСБ 
дава референции на строи-
телните компании, които да 
носят допълнителни точки 

при класиране. С публични 
средства трябва да рабо-
тят само най-образцовите 
фирми, а не някой, който не 
си плаща данъците и осигу-
ровките или не се издължа-
ва на подизпълнители. 

Законът за защита 
от шума в околната среда 
също трябва да бъде прера-
ботен. Според мен трябва 
да се направи специална на-
редба, която да позволява 
на строителите да извърш-
ват своята работа, когато 
тя е ограничена от закона 
за определени интервали от 
време, особено ако обекти-
те са от обществена зна-
чимост. 

Как се развива На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради (НПЕЕМЖС) 

на територията на общи-

ната? 

Националната програма 
трябва да стартира от-
ново, защото ефектът от 
нея е много голям. Благода-
рение на НПЕЕМЖС се от-
криха много работни мес-
та в строителния бранш. 
Не знам защо се получава 

така, че винаги чуваме мне-
нието на хората, които да-
ват негативна оценка, а не 
тези, които са позитивни 
и доволни от дадено нещо. 
Смятам, че имаше целена-
сочена кампания срещу про-
грамата. Малко или много 
за негативното отношение 
към нея са виновни и меди-
ите. Община Стара Загора 

многократно е заявявала 
колко нужна е НПЕЕМЖС 
за страната. Направихме 
и пресконференция, само че 
на събитието нито една от 
националните медии не дой-
де, защото не е скандално. 
Оказа се, че не се интере-
суват от добрите новини. 
Ако обаче на едно място 
е паднала мазилка – това 
става първа новина. Ето го 
проблема. 

Пак казвам, че ефектът 
от програмата е огромен за 
всички хора. Затова и всеки 
ден ме питат кога ще стар-
тира отново санирането. 
Това са най-отговорно даде-
ните пари от държавата до 

момента, защото те се от-
делят за бизнес и растеж. 
Строителството ще внесе 
ДДС веднага, ще плати за-
плати, осигуровки, ще има 
ефект и спестени пари за 
ток. Неприятно е, че се спря 
тази хубава инициатива. 
Хората, които бяха лъгани, 
че ще им вземат апарта-
ментите, сега се оплакват, 
че тяхната сграда не е била 
обновена.

Как се развива ВиК 

инфраструктурата. Из-

пълняват ли се ремонтни 

дейности или ново строи-

телство?

Има сериозен проект за 
централната част на гра-
да, реализацията на който 
предстои. Става дума за 
подмяна на канализация и 
водоснабдяване. Около 50 
млн. лв. е инвестицията 
там и очаквам всичко да 
бъде готово до 2 - 3 г. Жела-
нието ми е, след като този 
ремонт приключи, повече да 
не се копае в центъра на 
Стара Загора. До момента 
успяхме да завършим обно-
вяването на ВиК мрежата 
в кварталите „Железник“, 
„Три чучура“, „Казански“ и 
„Самара 3“. Сега работим по 
първата част от проекта 
за реконструкция и разши-
рение на канализационната 
и водопроводната мрежа на 
кв. „Самара 1“.

Казахте, че работи-

те отлично с ОП на КСБ 

– Стара Загора. По какви 

теми най-често си взаимо-

действате?

Ние винаги си помагаме. 
Гледаме Областното пред-
ставителство да е наш 
коректив. Истината е, че 
общината не е застрахова-
на от пропуски. Нормално е, 
когато някой сгреши, друг 
да му каже какво трябва да 
се поправи, така че искам 
да благодаря на Камарата, 
че винаги се е отзовавала с 
експертно мнение. Правили 
сме няколко срещи, на които 
сме чували градивна крити-
ка. Взели сме си поуки и пра-
вим така, че нещата да се 
случват по друг начин. Ние 
имаме интерес да работим 
с местните хора и да си по-
магаме.

 
В изборна година сме, 

какво бихте определили 

като най-голям успех през 

мандата и за какво не Ви 

стигна време?

Най-големият успех, 
който мога да определя за 
последните 4 години, е, че 
работим много. Това е не-
щото, с което се гордея. 
Ще повторя, че винаги има 
грешки, но само този, който 
не работи, не греши. Когато 
не се прави нищо, тогава и 
нищо не се случва. Така че 
успяхме да накараме адми-
нистрацията да работи. 
Виждате колко много проек-
ти започват само в рамки-

те на година, а тези, които 
сме ги приключили, дори не 
съм ги коментирал. А много 
тежки обекти изпълнихме - 
всички те са от значение за 
града и с положителен пуб-
личен отзвук. Смятам, че 
резултатът е добър. Успях-
ме да оправим и междублоко-
вите пространства в голя-
ма част от Стара Загора. 
През 2019 г. реновирахме и 
над 20 градинки.

Не ни стигна времето 
да обърнем внимание на по-
вече детайли. Аз смятам, че 
през следващите 4 г. общи-
ната ще може да се фокуси-
ра и върху нещата, които не 
са изпипани. Искам да изгра-
дим и многофункционалната 
зала, но за там са нужни по-
вече време и средства.

Какво ще си поставите 

за главна цел, ако староза-

горци Ви гласуват доверие 

за следващ мандат?

Стара Загора е строи-
телна площадка от години 
и мисля, че има нужда на-
шите съграждани вече да 
си починат от това. След 
няколко години на работа 
по инфраструктурата ще 
можем да насочим повече 
средства към детайлите и 
към благоустрояването на 
селата. Това е най-важно в 
момента. Завършим ли ВиК 
инфраструктурата на гра-
да, ще се концентрираме 
върху периферията.

15СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБпетък, 9 август 2019 Ñòðîèòåë
Снимки в. „Строител“

По ОПРР в реконструкцията на парк „Митрополит Методий 

Кусев“ са вложени 7,052 млн. лв. Ремонтирани са входното 

пространство около фонтана „Жабките”, шадраваните и 

настилките по централната алея. Изпълнител е „Водстрой 98“ АД

Една от най-големите частни инвестиции в града е на 

фирмата за автомобилни гуми „Диана“. Вложени са близо 

3,5 млн. лв., изпълнител е строителната компания „Лесо 

инвест“ ООД, която се справя със сложния обект за 10 месеца

С 1,2 млн. лв. по инвестиционния проект „Градска среда“ със 

средства по ОПРР е обновено площадното пространство 

пред общината. По същия проект за над 7 млн. лв. е 

реконструирана пешеходната зона. Изпълнител е ДЗЗД 

„Красива Стара Загора“ с участници „Тийм инженеринг“ ЕООД 

и „БИАД - С“ ЕООД
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Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) продължава да влага 
средства, генерирани от 
продажбата на собствени 
имоти, в обновяването и 
модернизирането на раз-
лични обекти на терито-
рията на София. Планира-
ните разходи в годишната 
програма за работа на 
Специализирания общин-
ски приватизационен фонд 
(СОПФ), където се натруп-
ват парите, са насочени 
в две направления. През 
2019 г. ще бъдат разпре-
делени малко повече от 48 
млн. лв. за проекти, които 
са одобрени от Съвета за 
управление на СОПФ през 
2018 г. и са гласувани през 
т.г. С тези вложения ще се 
изпълнят обекти, заложе-
ни в стратегиите и про-
грамите за развитие на 
Столичната община, като 
те може да се използват 
и като допълващо финан-
сиране на капиталовата 
програма на СО. С натру-
паните средства в СОПФ 
може да се извършва ново 
строителство, разширя-
ване и основни ремонти на 
детски градини и учебни 
заведения, инвестиции в 
транспортна инфраструк-
тура, поддържане на зеле-
ната система на София, 
обновяване на места със 
спортно-рекреативен ха-
рактер или да се използват 
за осигуряване на съфинан-
сиране по проекти от ЕС.

В преходни обекти от 

2018 г. ще бъдат вложени 

40 319 544,28 лв.

По някои строителни-
те работи вече са запо-
чнали, за други предстои 
стартиране на дейност-
ите, а за трети тепърва 
ще се провеждат общест-
вени поръчки за избор на 
изпълнители. 

Например през есента 
на 2019 г. трябва да за-
върши вторият етап от 
разширението на мате-
риалната база на Първа 
английска езикова гимна-
зия, като за новия корпус 
на училището са заложени 
плащания в размер на бли-
зо 2,5 млн. лв. Друг важен 
обект е плувният басейн 

в 30 СОУ „Братя Милади-
нови”, обновяването на 
който ще продължи със 
средства от приватиза-
ционния фонд. Съоръжение-
то не е работило в послед-
ните 30 години. Очаква се 
то да започне да функцио-
нира през следващата го-
дина. За плувния басейн са 
заделени 1,26 млн. лв. 

През миналата година 
са одобрени средства за 
разширения на сградите 
на училищата в с. Него-
ван, в кв. „Симеоново” и 
в с. Мрамор. И по трите 
обекта дейностите са в 

ход, като очакванията са 
те да приключат до на-
чалото на новата учебна 
година. 

За изграждането на 
модулни сгради в кварта-
лите „Красна поляна” и 
„Факултета” са гласувани 
2,5 млн. лв. За проекта е 
проведена обществена 
поръчка и има избран из-
пълнител, който ще го 
осъществи на инженеринг. 
Строителните работи 
предстои да започнат.

Други проекти, които 
са пред стартиране на 
дейностите, са 148 ОУ 

„Проф. д-р Л. Милетич” в 
район „Слатина” и детска 
площадка в забавачката в 
с. Подгумер. В подобрява-
не на базата на 148 ОУ ще 
бъдат вложени 185 хил. лв., 
а в с. Подгумер ще бъдат 
инвестирани 12 626 лв. 

За изграждането на 
нова детска градина в кв. 
„Манастирски ливади-Из-
ток” са отделени 1 млн. лв. 
Предстои да се обяви об-
ществена поръчка за из-
бор на изпълнител. 

През тази година над 
1,6 млн. лв. ще бъдат вло-
жени в нова техника за 

здравните заведения в 
София. В подобряване на 
качеството на електрон-
ното управление в Столич-
ната община ще се инвес-
тират 800 хил. лв. Други 
169 хил. лв. ще бъдат из-
разходвани за разширяване 
на видео наблюдението в 
кварталите „Красна поля-
на”, „Орландовци”, „Д. Ми-
ленков” и „Абдовица”. За 
закупуването на вишка за 
дирекция „Аварийна помощ 
и спасяване” към СО са за-
делени 200 хил. лв.

М и н а л а т а  г о д и -
на  СОПФ е  осигурил 
2 006 612 лв. за извършва-
не на ремонти в училища 
и детски градини на те-
риторията на СО, а през 
2019 г. по тези обекти 
ще бъдат доизплатени 
113 019 лв. Възстановя-
ването на Розариума на 
Борисовата градина също 
е извършено с пари от 
приватизационния фонд – 
574 323,65 лв. са дадени 
през 2018 г., а през тази 
ще се добавят 624 814 лв. 
Общо 3 158 000 лв. са 
гласувани през 2018 г. за 
общински лечебни заве-
дения, като от тях през 
миналата година са из-
платени 701 309,93 лв., 
а 2 624 784 лв. ще бъдат 
осигурени през тази. 2,4 
млн. лв. са одобрени за 
разширение на 60-а ДГ 
„Бор” и 37-а ДГ „Вълшеб-
ство” в район „Витоша”. 
От тях 644 296,86 лв. са 
усвоени, предстои да бъ-
дат внесени и останали-
те 1 755 703 лв.

За обекти, които са одо-

брени през 2019 г., са пред-

видени 8 400 000 лв., 

като 1 млн. лв. от този 
ресурс е планиран за фи-
нансови обезпечения на 
проекти, които ще стар-
тират през настоящата 
година и ще бъдат завър-
шени през 2020 г. 

95% от бюджета за 
2019 г., или 8 млн. лв., ще 
бъдат разпределени в две 
основни направления – „Ин-
вестиции” и „Придобиване 
на дълготрайни матери-
ални активи (ДМА)”. Ос-
таналите 400 000 лв. са 
разчетени за „Портфолио” 
на Фонда. Средствата 

от това перо по решение 
на Столичния общински 
съвет могат да се полз-
ват за заеми на СО, за 
съфинансиране и авансо-
во плащане на проекти по 
програми на Европейския 
съюз, както и за придоби-
ване на изгодни за мест-
ната администрация фи-
нансови активи. Парите 
от „Портфолио” могат да 
се ползват и по одобрени 
от СОС програми и иници-
ативи, за кандидатстване 
за финансиране от ЕС, за 
операции за поддържане 
възобновяемия характер 
на СОПФ с цел увеличава-
не приходите му.

Екологията и развитието 

на зелената система на 

София 

са сред приоритети-
те в дейността на адми-
нистрацията на СО. На 
последното си заседание 
Съветът за управление 
на Фонда отпусна близо 
2 млн. лв. за възстанови-
телни дейности в три от 
парковете на столицата. 
Един от тях е „Дружба”. За 
неговото благоустроява-
не вече е проведен търг за 
изпълнение на инженеринг, 
като от СОПФ се отпус-
кат 1,2 млн. лв. за обезпе-
чаване на заложените ра-
боти. Паркът се простира 
на 15 ха в район „Искър” и 
е с най-голямата водна 
площ в София. Езерото 
се е оформило през 70-те 
години на миналия век от 
подпочвени води при изкоп-
ни дейности. През 2016 г. 
е подготвен проект за ця-
лостно възстановяване на 
обекта, който е на стой-
ност 5 млн. лв. Но негово-
то изпълнение е неприло-
жимо поради високата му 
стойност и наличието на 
частни имоти на тери-
торията на парка. Поради 
това ще се направи въз-
становяване на 2 детски 
и 1 фитнес площадка, на 
пространството за раз-
ходка на домашни любимци, 
както и на рампите за дос-
тъп на хора с увреждания. 
Предвижда се ремонт на 
зоната, където е ситуиран 
понтон към езерото. Зало-
жено е още терасиране на 
терена, оформяне на амфи-
театрални конструкции с 
места за сядане и площад. 

С 600 хил. лв. ще започ-
не реализирането на вто-
рия етап в обновяването 
на Северния парк. До мо-
мента СОПФ е отпуснал 
1 167 028 лв. за възстано-
вителни дейности в гра-
дината, като е изградено 
осветление, ВиК и поливна 
система, детски и фитнес 
площадки, зона за разход-
ка на кучета, частично е 
обособен фонтан и камен-
на река, изгледни площадки 
и алеи. 

През 2018 г. направените и осче-
товодени разходи от СОПФ възлизат 
на 16 841 536,96 лв. От тях за обек-
ти по Инвестиционната програма 
на Столичната община са осигурени 
5 118 561,16 лв., а 11 722 975,80 лв. са 
плащания към районите администра-
ции на София за изпълнение на про-
екти. Приходите са изцяло от прива-
тизационна дейност. Към 31 декември 
2018 г. наличността на средствата 

във Фонда е 45 602 650,80 лв. Общите 
приходи в СОПФ през миналата година 
cа 58 292 949,11 лв. и включват постъ-
пленията от продажбата на дяловете 
на „Общинска банка“ ЕАД в размер на 
46 000 000 лв. Стойността на взети-
те от Съвета за управление на СОПФ 
и утвърдени от СОС решения през 
2018 г., включително за разходи през 
2019 г., е 52 323 428 лв., или с 1,3 млн. лв. 
над предварителните разчети.

За новия корпус на Първа английска езикова гимназия са заложени плащания в размер на близо 

2,5 млн. лв.

С пари от СОПФ ще бъде възстановен плувният басейн в 30 СУ

В с. Негован предстои да заработи нов здравен пункт 

Снимки в. „Строител“



Другият обект от зе-
лената система, който 
се финансира от СОПФ, е 
третата част на Южния 
парк, където ще бъде из-
пълнен ремонт на алеите. 
В края на миналата годи-
на стартира обновяване-
то им с 1,2 млн. лв. Към 
момента дейностите са 
приключили на 9700 кв. м за 

800 хил. лв. Работи се по 
още над 5700 кв. м, с което 
отпуснатите пари ще бъ-
дат изразходвани. СОПФ 
залага още 280 хил. лв., за 
да бъдат приключени всич-
ки необходими работи по 
алеите в зелената площ.

С пари от приватизацион-

ния фонд ще продължи и 

изграждането на детски 

площадки 

на територията на 
СО. 164 хил. лв. се отпус-
кат на район „Студент-
ски” за реализирането на 
два проекта. Единият е 
свързан с построяването 
на детска площадка в кв. 
„Витоша ВЕЦ - Симеоно-

во”. Предвижда се тя да е 
с големина 940 кв. м и на 
нея да се обособят 2 зони 
– за деца до 3 г. и до 12 г. 
Планирани са още полага-
нето на ударопоглъщаща 
настилка, поставянето 
на предпазна ограда и 
монтирането на различни 
съоръжения за игра, пейки, 
перголи, както и съдове 

за отпадъци. Стойност-
та на всички предвидени 
дейности е 122 083,03 лв. 
В същия район в кв. „Муса-
геница” ще бъде изградена 
площадка за разходка на 
домашни любимци. Предла-
га се тя да бъде ситуира-
на в новия парк „Въртопо” 
на площ от 1129 кв. м. По 
предварителни разчети за 
обособяването й ще бъдат 
необходими 40 630,55 лв. И 
за двете площадки пред-
стои избор на изпълнител.

През 2018 г. е взето 
решение 9,2 млн. лв. да 
бъдат инвестирани в ре-
монт на тротоари в цен-
тралната градска част, 
като е подготвен и спи-
сък с конкретни обекти. 

В хода на изпълнение оба-
че се оказва, че част от 
проектите не могат да 
се реализират с такова 
финансиране. Затова на 
последното си заседа-
ние ръководният орган на 
Фонда коригира предходно-
то си решение. Така през 
тази година 1,2 млн. лв. от 
планираните 9,2 млн. лв. 

ще бъдат пренасочени за 
обновяването на обекти 
от транспортната ин-
фраструктура в София, за 
които вече има проектна 
готовност. 

Очаква се т.г. да бъде 
извършен основен ремонт 
на сградния фонд на об-
щинското дружество 
„Столичен електротранс-
порт” ЕАД. Предприяти-

ето стопанисва обекти, 
които са 100% собстве-
ност на СО, като преоб-
ладаваща част от тях са 
производствени и админи-
стративни сгради, които 
са построени преди пове-
че от 80 години. Текущото 
икономическо състояние 
на транспортното дру-
жество не позволява заде-
лянето на пари за СМР, а 
използването на заеми от 
банкови институции също 
не е изгодно за него. Зато-
ва от СОПФ се отпускат 
240 хил. лв. за обновяване 
на покривите на 5 обекта, 
които са в най-тежко със-
тояние. Един от тях е на 
административната сгра-
да и хале в трамвайно депо 
„Искър”. Покривната площ, 
по която ще се работи, е 
1320 кв. м и за нея са пред-
видени 94 628 лв. Остана-
лите средства ще бъдат 
инвестирани в ремонт на 
покривите на цехове и ад-
министративна сграда на 
„Трамкар” и лаборатория.

320 хил. лв. от СОПФ 
са  насочени  за  обно-
вяването на зданието 
на Народно читалище 
„Пробуда 1908” в с. Се-
славци. Читалището се 
помещава в едноетажна 
постройка с частичен 
втори етаж от едната 
страна. Изградена е през 
1968 г. и до момента са 
правени само частични 

козметични ремонти. Из-
вършено е техническо и 
енергийно обследване и 
е подготвен технически 
паспорт. Установено е, 
че сградата е аморти-
зирана, покривът тече, 
мазилката и настилката 
са разрушени. Планира се 
основно обновяване на 
покрива, монтиране на 
топлоизолационна систе-
ма на фасадите, подмяна 
на дограмата, ремонт на 
електрически системи и 
поставяне на LED освет-
ление, вертикална плани-
ровка и осигуряване на 
достъпна среда за хора с 
увреждания. 

Важна част в про-
грамата за работата на 
СОПФ и през 2019 г. са 
вложенията в материал-
ната база в сферата на 
здравеопазването.

От фонда се отпускат 
27 792,46 лв. за спешен 
авариен ремонт на покри-
ва на здравната служба в 
с. Волуяк. Обектът е из-

граден през 1964 г. и през 
годините не са извърш-
вани никакви строителни 
дейности по него. Успо-
редно други 15 хил. лв. ще 
бъдат използвани за изра-
ботването на инвести-
ционен проект за постро-
яването на нов здравен 
пункт в населеното мяс-
то, като това ще позволи 
разширяване на услугите, 
които се предлагат на жи-
телите на с. Волуяк. 
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През 2018 г. със средства от Фонда беше изпълнен първият 

етап от строителството на парк „Въртопо”

Фондът отпусна близо 2 млн. лв. за възстановителни дейности в три от парковете на столицата. Един от тях е „Дружба”

Възстановяването на Розариума на Борисовата градина също е извършено с пари от 

приватизационния фонд

1,2 млн. лв. от приватизация ще бъдат вложени в ремонти 

на транспортната инфраструктура в СО
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?През 2019 г. изданието на КСБ – вестник „Строител“, отбелязва 10 години от създаването си. Основна цел на 
вестника е да бъде максимално полезен на строителния бранш – да информира обективно и професионално Вас, както и 
всички институции на държавната власт – министерства, агенции, комисии в НС, общини, браншови, бизнес и синдикални 
организации, всички участници в строително-инвестиционния процес, за работата и дейностите, реализирани от 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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Тихомир Станев

За кого са бонд га-

ранциите?

Кой ползва бонд га-

ранциите?

И какво прави експер-

тът по бонд гаранция?

В настоящия матери-
ал ще обърна внимание 
изключително и само на 
безусловния бонд. В пре-
дишни статии обясних 
за разликата между без-
условен и условен бонд. 
Ще припомня, че при ус-
ловен бонд възложителят 
трябва да докаже неиз-
пълнение на договора от 
изпълнителя, докато при 
безусловния за възложи-
теля няма такова задъл-
жение. Завеждането на 
самата претенция може 
да стане по два начина – 
директно в съда или чрез 
прекратяване на догово-
ра на изпълнителя и пода-
ване на писмена претен-
ция към застрахователя. 
На тази тема ще й обър-
на специално внимание в 
следващ брой на вест-
ник „Строител“, защото 
щети има и при тях има 
правни процедури, които 
трябва да се спазят.

1. За кого са бонд 

гаранциите?

Бонд гаранциите са 
за всички регистрирани 
изпълнители в Агенцията 
по обществени поръчки, 
които участват в търго-
ве и изпълняват общест-
вени поръчки (ОП) по За-
кона за обществените 
поръчки (ЗОП). Всички 
те могат да ползват 
бонд гаранции пред въз-
ложителя, който така си 
гарантира на 100% пре-
доставените средства 
по съответната поръч-
ка. Всички изпълните-
ли по европроекти, кои-
то ползват европейски 
средства, също могат да 
ползват бонд гаранции, 
т.нар. евробондове.

2. Кои фирми и браншове 

ползват бонд гаранциите 

в България?

✓Строителните ком-
пании

Практиката показва, 
че на първо място най-го-
лям ползвател на бондове 
са строителните фир-
ми. Това е индустрията, 
която от над 25 години 
ползва гаранции за из-
пълнение на своите про-
екти. Преди приемането 
на новия ЗОП се ползва-
ше само банкова гаран-
ция. След въвеждането 
на бонда в чл. 111, ал. 5, 
т. 3 от ЗОП строител-
ните фирми могат да се 
възползват максимално 
бързо от новия метод на 
гарантиране. Те са и най-
многобройни от всички 
други участници по ЗОП. 
Изпълняват ОП освен 

самостоятелно, но и в 
консорциум с други свои 
колеги, с оглед на пред-
мета на обществената 
поръчка. 

✓ИТ компаниите
В последните 10 годи-

ни България се превърна 
в малък хъб за фирми и 
компании от ИТ индус-
трията. Няма официална 
статистика колко са, но 
наскоро бях на среща, 
на която стана ясно, че 
броят им е около 1000. 
Те също участват и из-
пълняват обществени 
поръчки по ЗОП. Тяхната 
дейност е доста различ-
на от строителството, 
но принципно и те „стро-
ят“ – не сгради и съоръ-
жения, а софтуерни при-
ложения или подобрения 
на вече съществуващи 
програмни системи. За 
гарантиране на тяхната 
дейност пред възложите-
ля и те използват бонда, 
защото не искат да бло-
кират пари и ресурс за 
банкови гаранции.

✓Проектантски фир-
ми

Честа практика е в 
даден консорциум по ОП 
да участват и проектан-
ти и техни сдружения, 
които също ползват бонд 
гаранции пред възложи-
теля. 

✓Сдружения на архи-
текти

В регистъра на из-
пълнителите в АОП има 
голям брой архитектур-
ни бюра, които изпълня-
ват обществени поръч-
ки самостоятелно или в 
консорциум с други свои 
колеги.

✓Инженерни фирми
Както и при архите-

ктите,  инженерните 
компании и фирми също 
са участник в изпълне-
нието на ОП както са-

мостоятелно, така и в 
консорциуми.

✓Геодезически фирми
Гилдията на геодези-

стите също ползва бонд 
гаранции за своите про-
екти. Техни представи-
тели участват самосто-
ятелно или в консорциум.

✓Дизайнерски фирми 
Те не са толкова мно-

гобройни, както другите 
участници, но все пак 
има и такива фирми, кои-
то изпълняват ОП с бонд 
гаранции.

✓Доставчици на сто-
ки и услуги 

Доставчиците  на 
стоки и услуги заемат 
голям дял от изпълните-
лите на обществени по-
ръчки по ЗОП. Те ползват 
една разновидност на 
бонд гаранциите – „Гаран-
ция за доставка на стоки 
или извършване на услу-
ги“, защото за разлика 
от строителите, които 
поемат ангажимент за 
изграждане, тяхната от-
говорност е да доставят 
стока или услуга. Такива 
фирми изпълняват ОП за 
доставка на медицинска 
техника, учебници, обуче-
ния, агродейности и др.

✓Митнически бюра и 
компании

За  тях  специално 
също има друга разно-
видност на бонда – „Га-
ранция за митнически 
задължения“.

3. Какво трябва да знаем 

при използването на 

бонда спрямо опита, 

който имаме с бонд 

гаранциите?

Повечето компании 
сега трупат своя опит 
в използването на бон-
да. Някои го прилагат в 
работата си от самото 
начало, други – отскоро, а 

на трети им предстои да 
боравят тепърва с него.

На семинар в Правец, 
организиран от Област-
ното представителство 
на КСБ в София, се диску-
тираше, че към момента 
около 40% от фирмите в 
строителния бранш са 
ползвали бонд. Тепърва 
предстои на останалите 
60% да прилагат бонд га-
ранции за първи път.

Важно! Бондът е хи-
брид между банков про-
дукт и застрахователен 
продукт. За целта е за-
дължително да се ползва 
експерт по бонд гаранци-
ите.

Бондът, освен да се 
сключи и да послужи за 
подписване на договора 
за изпълнение, той тряб-
ва и да се „наблюдава“. 
Какво се има предвид? 
Често се случва проек-
тът да бъде спрян от 
страна на възложителя, 
но бонд гаранцията не 
може да се спре или да 
прекъсне срока на свое-
то покритие. Затова 
някой път се случва про-
ектът да не е изпълнен 
в срок както е по първо-
началната документа-
ция на поръчката заради 
такива прекъсвания. От 
друга страна срокът на 
покритие на гаранцията 
е изтекъл и тогава тя 
трябва да се удължи в 
съответствие с новите 
срокове. 

Застра хователят 
винаги иска писмени ар-
гументи за всяко пре-
късване и увеличаване на 
срока на проекта, за да 
може да се удължи и по-
критието на бонда. Но не 
всеки път удължаването 
минава без проблем за из-
пълнителя. Такива спънки 
могат да са заради дос-
тигнат максимален ли-
мит на строителя към 
застрахователя или на-
мален лимит за издаване 
на бонд гаранции поради 

промяна на финансова-
та структура на друже-
ството и др. За да се 
намери решение при една 
такава промяна на об-
стоятелствата, с екипа 
правим брокераж към це-
лия пазар, за да намерим 
решение, което да пасне 
на промяната от страна 
на застрахователя и въз-
ложителя, взети заедно.

Има няколко основни фази 

в използването на бонд 

гаранциите:

1. Тепърва започвате 
да ползвате бондовете;

2. Отскоро използва-
те бонда на един или два 
застрахователя;

3. Имате опит както 
с банковите, така и с 
бонд гаранциите.

Ако тепърва започ-
вате да ползвате бонд 
гаранции, трябва да зна-
ете, че има процес, през 
който се минава. В този 
случай може да се за-
познаете с предишните 
статии в рубриката „На-
шият консултант“ на в. 
„Строител“, в които под-
робно съм описал темата 
за сключването. Публику-
ваните статии са изклю-
чително образователни, 
като в тях съм засегнал 
в дълбочина важни компо-
ненти и елементи в бонд 
гаранциите. 

Няма да  забравя  - 
беше още в началото при 
навлизането на бонда у 
нас, когато наш клиент 
ми се обади: „Здравей, ще 
трябва да ми пуснеш един 
бонд за аванс по общест-
вена поръчка. Ще мина 
утре към 10.30 ч. да го 
взема, защото в 12.00 ч. 
ще подписваме догово-
ра в Министерството 
на...“ За да вземе бонда в 
10.30 ч., трябваше да ми-
нем през оценка на риска, 
издаване на драфт полица 
и най-важното - да получи 
одобрение на драфт поли-

цата от възложителя.
Важно!  Да се има 

предвид, че това не е 
стандартна застрахов-
ка, въпреки че се предлага 
като такава.

Ако сте използвали 
бонда на един или два 
застрахователя, вече 
разполагате с опит за 
процеса на оценка на 
риска, одобрението от 
възложителя на драфта 
и самото сключване. Ху-
бавото е, че пазарът се 
развива и има вече 5 - 6 
издатели на бонд гаран-
ции. По-големият избор 
дава по-големи възмож-
ности на изпълнителите 
за гарантиране пред въз-
ложителя. 

В случай че имате 
много опит и от години 
ползвате гаранции, е до-
бре да се направи анализ 
на дружеството от какви 
видове и за какви срокове 
ще има нужда от бонд га-
ранциите. В този анализ 
ще се прецени и в какво 
съотношение да бъдат 
банковите гаранции спря-
мо бондовете.

 Заключение

На-добрият подход 
е на годишна база вся-
ка компания да може да 
прогнозира от какви ли-
мити ще има нужда от 
бонд гаранции за бъде-
щите си поръчки. Ли-
митите са както общ, 
цялостен лимит, така и 
отделен лимит за всеки 
един вид бонд по всяка 
една отделна поръчка. За 
пример - в Западна Евро-
па строителният бранш 
прави това в края на вся-
ка една година, за да знае 
на какво да разчита през 
новата.

П.П. Пишете ни или 
се обадете какви допъл-
нителни казуси и теми 
искате да разгледаме в 
следващите статии на 
тема бонд гаранции.

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.

Снимка Румен Добрев
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Елица Илчева

Сградите, проекти-
рани от арх. Константин 
Йованович, се превръщат 
в културна ценност за гра-
довете, в които са постро-
ени. Със своята отличи-
телност и уникалност те 
формират идентичността 
на населените места и нес-
лучайно са в трезорите на 
културното наследство. 
Този извод прави доц. д-р 
арх. Добрина Желева-Мар-
тинс в пространна разра-
ботка за човека, дал обра-
за на най-важното здание 
в България – Народното съ-
брание. Само три обекта 
у нас са дело на архитекта 
с български корен и сръбско 
поданство. Той е роден на 
13 януари 1849 г. във Вие-
на и е най-големият син на 
„първия сръбски фотограф”, 
сътворил пантеон на та-
мошната фотография – 
Анастас Йованович, който 
пък е родом от Враца. 

Константин Йованович 
завършва класическата 
гимназия във Виена, след 
което Политехническия 
факултет на Цюрихския 
университет в Швейцария. 

На 18 г. е единственият 

сръбски студент по архи-

тектура в Цюрих. 

В това най-автори-
тетно училище Констан-
тин попада на проф. арх. 
Готфрид Земпер, автор на 
сградата на университе-
та и застъпник на акаде-
мизма в архитектурата. 
Идеите на Земпер сери-
озно повлияват на форми-
рането на Константин 
Йованович като архитект 
и той остава доживотен 
негов съмишленик.

Завършил през 1870 г. с 
отличен успех висшето си 
образование, по съвет на 
своите професори и как-
то било обичайно по това 
време пътува из Италия. 
След това се завръща във 
Виена, където прекарва по-
голямата част от живота 
си. Там през 1880 г. основа-
ва частно бюро. Три годи-
ни по-късно се жени за Ана 
Маргарет, а след ненавре-
менната й смърт (1908) 
напуска града. От 1914 до 
1923 г. Йованович живее в 
Швейцария, първоначално 
в Сен Гален при брат си 
Йован Йованович – химик, 
преподавател във Висша-
та техническа школа, а 
след това в Цюрих. 

Първата поръчка в про-
фесионалната кариера на 
Йованович е за 

постамента и негова-

та бронзова украса на 

паметника на княз Михаил 

Обренович, 

разположен на цен-

тралния площад „Републи-
ка” в Белград. Автор на 
самия монумент е итали-
анският скулптор Енрико 
Паци. Паметникът пред-
ставлява конна статуя на 
сръбския княз и е построен 
през 1882 г. В постамента 
и релефите, дело на арх. 
Йованович, се отличава 
фриз със сцени от живота 
на княз Михаил.

Самостоятелни поръч-
ки за сгради за пръв път 
архитектът получава през 
осемдесетте години на 
XIX в., и то от България. По 
предложение на Констан-
тин Иречек, по това вре-
ме генерален секретар, а 
по-късно министър на про-
свещението, му е отправе-
на покана за проектиране 
и строителство на две 
училищни сгради – гимна-
зията в Лом и Софийската 
мъжка гимназия. 

При строителството и 
на двата обекта работа-
та върви трудно, но дело-
то е доведено докрай. През 
1881 г. Министерството 
на народното просвещение 
закупило място от 10 000 
кв. м срещу старата църк-
ва „Св. София” и отпуснало 
120 000 лв. за постройка. 
На 26 септември 1881 г. 
става „освещаването 
на основния камък”. През 
1880 - 1882 г. се строи с 
прекъсвания и продълже-
ния сградата на Ломската 
гимназия със средства от 
Министерството на про-
свещението, общината и 
чрез доброволни пожерт-
вования и труд на населе-
нието. През същата годи-
на в началото на учебната 
1882/1883 г. гимназията е 
открита лично от княз 
Александър I Батенберг.

Софийската мъжка 

гимназия 

била в първоначалния 
си вид на два етажа с 13 
класни стаи, два рису-
вални и един гимнасти-

чески салон, кабинети и 
др. Помещенията били ед-
ностранно разположени, 
добре оразмерени, коридо-
рите просторни, етажи-
те се свързвали с широки 
двураменни стълби. Глав-
ният вход бил подчертан 
с малка колонада от то-
скански гранитни колон-
ки, фасадите - решени в 
стил неокласицизъм. До 
построяването на Народ-
ното събрание някои от 
заседанията му се провеж-
дат в гимназията. През 
1887 г. в източна посока в 
двора било издигнато ново 
здание, което трябвало да 
посрещне големия наплив 
от ученици. То било заето 
обаче от открития към 
гимназията Висш педаго-
гически курс (1889), който 
прераснал в Държавен уни-
верситет. 

При проектирането 
и изграждането на тези 
две забележителни учеб-
ни сгради арх. Йованович 
явно е успял да си създа-
де добро професионално 
име и авторитет, защото 
д-р Константин Стоилов, 
отначало личен секретар, 
а после (1880 - 1883) за-
веждащ политическия ка-

бинет на княз Александър 
Батенберг, както пише 
Иречек в дневника си през 
1882 г., „мислел да го пока-
ни за държавен архитект”. 
Това не става, но му е въз-
ложена твърде предизви-
кателната за времето си 
задача – 

проектиране и изграждане 

на Народното събрание на 

България.

По инициатива на ми-
нистъра на обществени-
те сгради, пътищата и 
съобщенията (1883 - 1884) 
Тодор Икономов на 4 фев-
руари 1884 г. е взето пра-
вителствено решение да 
бъде построена специал-
на сграда за парламента. 
Градското общинско уп-
равление отрежда терен 
от 3723 кв. м и възлага 
на арх. Йованович проек-
тирането. Той е готов на 
7 май 1884 г., а на 23 май 
е гласувана сумата от 
220 хил. франка за стро-
еж. Основният камък е 
положен на 4 юни 1884 г. 
в присъствието на княз 
Александър I. Срещу про-
ектантски хонорар от 
„триста наполеона” на 

арх. Константин Йовано-
вич били поставени след-
ните условия: сградата 
да бъде „красива и здрава, 
но лека и евтина”; да е 
построена „на фасон”, за 
да може да служи „веднага 
след построяването й” за 
концерти, а после „с мал-
ки приспособления” и за 
театър. И нещо, което е 
много важно за характе-
ра на зданието - „излишни 
украшения отвън да не се 
допускат”. За контрол по 
изпълнението е била на-
значена комисия начело с 
арх. Фридрих Грюнангер.

Така Йованович ста-
ва създател на първия и 
основен проект на най-
важното здание в София. 
Четвъртото обикновено 
Народно събрание провеж-
да заседанията на вто-
рата си извънредна сесия 
от 28 май до 5 юни 1885 г. 
във все още незавършения 
си дом. Поради различни 
обстоятелства (Съеди-
нението на Източна Руме-
лия с Княжество България 
на 6 септември 1885 г.; 
Сръбско-българската вой-
на от 2 ноември 1885 г. до 
19 февруари 1886 г.; абди-
кацията на княз Алексан-

дър I) Народното събрание 
е напълно завършено през 
1886 г. 

Разположена на цен-
тралния булевард „Цар 
Освободител” – главна-
та градска ос по направ-
ление „изток – запад”, на 
полукръгъл едноименен 
площад, сградата е по-
ставена в контрапозиция 
на кръгъл фонтан, на чие-
то място впоследствие е 
изграден паметникът на 
Александър II. Зданието е 
свободностоящо, централ-
носиметрично. Представи-
телният вход е от страна 
на площада, издигнат чрез 
стълбище и двустранни 
рампи, извити в дъга. Вли-
зането става през трой-
ната аркада на изнесения 
напред входен вестибюл. 
Следва в план широк куло-
ар, разположен напречно.

В центъра на архитектур-

ната композиция стои 

заседателната зала,

която е за около 320 
души народни представи-
тели и 500 - 600 публика. 
В партера тя е заобико-
лена от трите страни с 
широки кулоари, които се 
използват за гардероби и 
променоари и за връзка с 
канцелариите и с доста 
обширно квадратно поме-
щение непосредствено зад 
голямата зала, използвано 
за почивка и бюфет и евен-
туално за сцена, в случай 
че зданието се приспособи 
за театър.

Плановото решение е 
ясно и опростено. Зала-
та е просторна и с добри 
пропорции. Осветлението 
е базиликално. Вътреш-
ното съдържание е наме-
рило израз във външната 
архитектура. Обемите са 
степенувани според пред-
назначението си – сла-
бо извисено тяло в оста 
подчертава главния вход. 
В околовръстните по-ни-
ски крила, които опасват 
обекта, са администра-
тивните помещения, а в 
центъра на композицията 
се издига тялото на за-
седателната зала, което 
подчинява и същевременно 
обединява всички остана-
ли части. В опростената 
външна архитектура пес-
теливо и с естетическо 
чувство са използвани 
форми и елементи от Ре-
несанса и отчасти от ба-
рока. 

Независимо от факта, 
че Народното събрание 
неколкократно е било при-
строявано, преустройвано 
и ремонтирано, то и до 
днес си остава една от 
най-красивите и предста-
вителни сгради на столи-
цата ни, включително и 
според някои международ-
ни класации.

През 2019 г. се навършват 170 години от рождението на проектанта с 
български корен и сръбско поданство  

Рисунка на парламентарната зала в проекта на Константин Йованович
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Доц. Стоянов, как 

премина според Вас за-

щитата на дипломните 

работи по специалност-

та „Управление на инвес-

тиционни проекти“?

За пореден път Дър-
жавната изпитна комисия 
успя да се убеди в отлич-
ната подготовка на на-
шите студенти. Без из-
лишна скромност трябва 
да заявя, че изключително 
високото ниво на придо-
битите от тях знания 
се дължи най-вече на се-
риозния преподавателски 
потенциал в Строителния 
факултет на ВСУ „Любен 
Каравелов“. Стартирахме 
тази магистърска про-
грама от 2001 г. и тя се 
доказа във времето като 
необходима за строител-
ния бранш. През всичките 
18 години, които не са ни-
как малко, винаги е имало 
достатъчно на брой кан-
дидати, желаещи да за-
пишат и изучават тази 
материя. Става дума не 
само за бакалаври от ВСУ, 
но и за колеги, завършили 
Техническия университет, 
от УНСС, от нашия парт-
ньор УАСГ, както беше и на 
тази сесия. 

Трябва да отбележа, че 
ролята на ВСУ в цялост-
ния образователен процес 
в страната непрекъснато 
нараства. Това го отдавам 
и на изключителната гъв-
кавост на академичното 
ръководство. Съумяваме 
да отделим достатъчно 
време на всеки един сту-

дент, така че той да по-
лучи максимума знания от 
своите преподаватели и 
асистенти и да придобие 
самочувствието и умени-
ята да се развива сам и да 
надгражда в бъдеще всич-
ко научено.

Персоналните ни сре-
щи, разговори и дискусии с 
всеки един от тези млади 
хора ги стимулира да ми-
слят, да придобиват уме-
ния, сами да търсят онова, 
което професионално ги 
интересува, и успешно да 
го прилагат вече в стро-
ителните фирми, в които 

работят, или ще започват 
професионалния си път.

Как премина тази го-

дина кандидатстудент-

ската кампания?

ВСУ „Любен Караве-
лов“ организира III сесия 
за приемане на студенти 
за учебната 2019/2020 г. 
до 9 септември. Това ста-
на по решение на Акаде-
мичния съвет, на който 
гласувахме възможност-
та да увеличим броя на 
новоприетите студенти 
в двата факултета на 
ВСУ. За кандидатстване в 

строително-инженерните 
специалности като оцен-
ка в класирането може да 
се ползва резултат от 
Държавния зрелостен из-
пит, но за „Архитектура“ 
и САСС е задължително и 
полагане на изпити по ма-
тематика и рисуване. 

Нашите очаквания за 
тази учебна година бяха 
реални и това е видно от 
приема. Квотите, които 
ни бяха предоставени от 
Министерството на об-
разованието и науката, са 
запълнени на 100% в редов-
на форма на обучение.

Казано с други думи 
– тенденцията младите 

хора да предпочетат да 
продължат образованието 
си в един уникален кампус, 
който няма аналог в Бълга-
рия, е с положителни стой-
ности. Това за мен като 
декан на Строителния фа-
култет, а и за всички коле-
ги, които помнят времена-
та, когато за едно място 
при нас кандидатстваха 
по 10 - 12 души, е радост-
но и определено нараснала 
отговорност. Следствие 
на демографската криза, 
на различни фактори из-
вън сферата на образова-
нието и в нашето училище 
регистрираме известна 
преориентация на млади-
те хора към специалности 
без математиката. Броят 
на кандидатстващите 
рязко намаля до 2 - 5 за 
едно място. Впрочем този 
приток на млади хора към 
технически университети 
не е валиден за всички. 

Политиката на държа-
вата започна активно да 
налага различен подход 
към стратегическите 

специалности, като стро-
ителното инженерство, 
машинното инженерство 
и др., като се опитва да 
подпомогне насочването 
на младежите към таки-
ва университети, а ние 
от своя страна - да под-
държаме високо ниво на 
образование в тези, пак 
повтарям, стратегически 
за България специалности.

Какво ново да очак-

ват Вашите студенти 

и най-вече първокурсни-

ците?

Новостите са както в 
материалната база, така 
и в сферата на обучение-

то. Имаме договори с дос-
та фирми, членове на Ка-
марата на строителите 
(КСБ), за провеждането 
на заложените в учебната 
програма летни практики. 
И с повишаване ефектив-
ността на тези занимания 
се надяваме завършващи-
те студенти да имат 
отчасти и реален опит в 
областта на строител-
ството. Доста компании 
от бранша се управляват 
от възпитаници на ВСУ. 
Един от тях е председа-
телят на УС на КСБ инж. 
Илиян Терзиев. С личната 
помощ на такива колеги 
успяваме да подобряваме 
и материалната и инфор-
мационната база на учи-
лището. 

В последната година 
ВСУ започна обновяването 
на спортния комплекс, кой-
то може да се използва не 
само от наши студенти и 
преподаватели, но и хора, 
които живеят в близост… 
Изцяло ще бъдат обнове-
ни два от стадионите, 

В Строителния факултет на ВСУ 
„Любен Каравелов“ се проведе защита на 
дипломни работи на магистри по специ-
алността „Управление на инвестиционни 
проекти“. Държавната изпитна комисия 
с председател доц. д-р инж. Венцислав 
Стоянов, декан на Строителния факул-

тет, и членове проф. д.ф.н. Нако Стефа-
нов, д-р инж. Сотир Илиев, инж. Николай 
Станков, съветник в  политическия каби-
нет на министъра на регионалното раз-
витие и благоустройството, и д-р инж. 
Робърт Иди от Ълстър университет, 
Северна Ирландия, беше удовлетворена 

от подготовката на дипломантите. Из-
питната комисия присъди отлични оцен-
ки и само една „Много добър” на новите 
магистри, които бяха не само от ВСУ, 
но и от Университета по архитектура, 
строителство и геодезия (УАСГ), Техни-
ческия университет (ТУ) и Университе-

та за национално и световно стопан-
ство (УНСС). С подчертан личен почерк 
и сериозни инженерни и икономически 
знания се откроиха Вероника Василева, 
Галина Секиранова и Кристиян Петров. 
След края на защитите разговаряхме с 
доц. д-р инж. Венцислав Стоянов.

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Л. Каравелов“:

Ролята на ВСУ в цялостния образователен процес непрекъснато нараства

спортни площадки за во-
лейбол, баскетбол, тенис, 
бодибилдинг на открито, 
зала за фитнес и др. С дру-
ги думи – нашият универ-
ситет ще има един цялос-
тен спортен комплекс.

С Камарата осъщест-
вяваме връзката между 
бизнеса и образованието, 
както в самия процес на 
подготовка на нашите 
студенти, така и за тях-
ното по-лесно реализиране 
след дипломирането им.

Разработвате проек-

та „Изследване на марке-

тинга в строителство-

то: разработване на 

референтна рамка“. Раз-

кажете ни повече?

Това е научноизследо-
вателска задача, на която 
съм ръководител и в коя-
то участват студенти и 
моята докторантка Ива 
Николова. С реализиране-

то й целим да повишим 
подготовката на младите 
хора, които се включиха в 
проекта. 

Над 10 са научните 
задачи, които различни 
колективи от ВСУ „Л. Ка-
равелов“ разработват и 
чиито ръководители са 
наши колеги. Тук отново 
ще повторя, че в колек-
тивите преимуществено 
участват докторанти и 
студенти с подчертан 
афинитет към темати-
ката.

В тази връзка са и из-
вестните промени, които 
тази година направихме в 
учебните планове, така че 
те по-пълно да съответ-
стват на живота. Това 
отново стана с помощта 
на КСБ и на Камарата на 
инженерите в инвести-
ционното проектиране. 
Голямата ни идея и цел е 
завършващите бакалавър-
ския и магистърския курс 
на ВСУ „Любен Каравелов“ 
да бъдат посрещани във 
фирмите като знаещи и 
можещи строителни ин-
женери.

Част от отлично защитилите магистри

Държавната изпитна комисия – доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, проф. д.ф.н. Нако Стефанов, 

д-р инж. Робърт Иди, инж. Николай Станков и д-р инж. Сотир Илиев

Снимки авторът
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Началото на послед-
ната за сезона сесия на 
Общинския съвет в Плов-
див започна по необичаен 
начин. Причината бе, че 
на нея присъстваха ге-
нерал Иван Желев, който 
ден преди това навърши 
100 години, и генерал-лей-
тенант Димитър Попов, 
който е на патриарше-
ските 90 г. Залата на 
местния парламент се 
оказа тясна за всички 
приятели и колеги на два-
мата генерали, които по-
лучиха Почетния знак на 
Пловдив. Събитието ува-
жиха председателят на 
УС на Камарата на стро-
ителите в България (КСБ) 
инж. Илиян Терзиев, изп. 
директор на КСБ инж. 
Мирослав Мазнев, пър-
вият зам.-председател 
на Националния клуб на 
строителите ветерани 
(НКСВ) инж. Виктор Шар-
ков, генерал инж. Борис 
Анакиев, председател на 
секция „Строители воини“ 
към НКСВ, ген. Златан 
Стойков, председател 
на Съюза на офицерите 
и сержантите от запаса 
и резерва (СОСЗР), пол-
ковник Кръстьо Панчев и 
много други.

Ген. Желев и ген. По-
пов получиха за своите 
юбилеи знака за призна-
ние от председателя на 
Общинския съвет Савина 
Петкова и кмета на Плов-
див инж. Иван Тотев. 

 По-късно на търже-
ство край езерото в Цар 
Симеоновата градина на 
ген. Иван Желев бе връ-
чен поздравителен адрес 
от председателя на УС на 
Камарата инж. Илиян Тер-
зиев и изп. директор инж. 
Мирослав Мазнев, както 
и поздравителен адрес 
от НКСВ. Инж. Виктор 
Шарков поднесе поздра-
вителния адрес от името 
на КСБ, а този от НКСВ 
бе даден от ген. инж. Бо-
рис Анакиев, на когото 

ген. Желев някога е бил 
командир. След това инж. 
Виктор Шарков прочете 
адресите пред присъст-
ващите.

„Като дългогодишен 

командир на Строи-

телни войски в Плов-

див имате изключи-

телния принос не само 

за изграждането на 

редица важни обекти 

в областта, но и в об-

учението на специали-

сти за сектор „Строи-

телство“,

 се казва в поздрави-
телния адрес на КСБ, кой-
то завършва с пожелание 
за здраве, лично щастие 
и късмет. След аплодис-

ментите на гостите, ко-
легите и приятелите си 
юбилярят изрази своята 
радост и признателност 
за отдадената му чест 
от ръководството на 
КСБ, НКСВ и строители 
ветерани и пловдивското 
гражданство. „Да живее 
България!“, със сълзи на 
очи каза той.

Полковник Кръстьо 
Панчев, който е служил 
при ген. Иван Желев, му 
пожела да влезе в Книга-
та на рекордите на Гинес 
като най-дълголетния 
генерал в света. Той при-
помни десетките обекти, 
които е построил ген. 
Желев в България, като 
телевизионната кулата 
на връх Ботев, подлеза 
под Централната поща в 
Пловдив, канализацията в 
кв. „Столипиново“ и други.

Той посочи, че ген. 
Иван Желев има 

значителен принос в 

подобряване на инфра-

структурата и благо-

устрояването на Града 

под тепетата. 

Той започва своята 
служба в Строителни 
войски през 1947 г. ,  а 
като командир на Пло-
вдивската дивизи я  в 
периода 1959 – 1985 г. 
участва в изграждането 
на редица промишлени 
предприятия, кооперации 
и културно-исторически 
обекти в града. В края 
на лятото на 1957 г. в 
Пловдив става голямо на-
воднение. Бурните води 
на река Марица отнасят 
стотици къщи, разполо-

жени около двата й бряга. 
Много хора остават без 
дом. С усилията на Стро-
ителни войски до края на 
годината са изградени 
жилищни блокове, кои-
то приютяват постра-
далите от природната 
стихия. Издигането на 
165-метровия мост при 
Панаирното градче също 
е изпълнено под командва-
нето на ген. Желев. Като 
командир на пловдивски-
те воини строители той 
е ръководил изгражда-
нето на обекти и в Па-
зарджишка и Смолянска 
област. Пловдивската 
дивизия се утвърждава 
като мощна военно-стро-
ителна организация в ре-
гиона. Сред някои от

стратегическите 

за икономическото 

развитие на България 

обекти

са Баташкият вод-
носилов път, каскади-
те „Въча“ и „Сестримо“, 
Минно-обогатителният 

комбинат „Медет“, МОК 
„Асарел“, военните лети-
ща в селата Чешнегирово 
и Граф Игнатиево и др.

Наред с това гене-
ралът има принос и за 
повишаване на бойната 
и професионалната под-
готовка на младежите в 
дивизията, която следва 
пътя на потребностите 
на развитие на Българ-
ската армия и придоби-
ване на строителна спе-
циалност.

На събитието край 
езерото в Цар Симеонова-
та градина, след като ген. 
Желев получи Почетния 
знак на МО „Свети Геор-
ги“ I степен за съществен 
принос към въоръжените 
сили на Република Бълга-
рия, председателят на 
 СОСЗР ген. Златан Стой-
ков, който е и бивш начал-
ник на Генералния щаб на 
Българската армия, обоб-
щи: „Няма нищо по-труд-
но, но и по-благодатно на 
този свят от това едно-
временно  да си офицер и 
да си строител!“

Генерал Иван Желев получи Почетния знак на Пловдив и поздравителни адреси от КСБ и НКСВ

Инж. Илиян Терзиев, инж. Виктор Шарков и инж. Мирослав 

Мазнев бяха гости на тържеството

Първият зам.-председател на НКСВ инж. Виктор Шарков 

връчва поздравителен адрес от името на КСБ

Поздрав към всички 

строители на съвременна 

България и на офицерите, 

сержантите и войниците 

от МО

Генерал Иван Желев получи Почетния знак на Пловдив

Председателят на секция „Строители воини“ на НКСВ ген. 

Борис Анакиев връчи поздравителен адрес от името на клуба

Гостите на юбиляря Строителите ветерани от Пловдив Грамотата от МО

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Ремонт и благоустрояване на ДГ „ЗОРА” гр. Роман, 
и Обособена група с. Каменно поле

Наименование: Закриване и рекултивация на съществуващо сме-
тище гр. Болярово

Наименование: Изпълнение на строителни и монтажни работи 
на обект: Благоустрояване по бул. „Хаджи Димитър” от о.т. 839 до о.т. 
932 по плана на Централна градска част (ЦГЧ) на Сливен

Наименование: Проектиране, упражняване на авторски надзор и 
изпълнение на СМР на обект „Военен етнографски комплекс“ на тери-
торията на парк-музей „Гривица“

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР на 
обект: Рехабилитация на бул. „Александър Стамболийски“, Етрополе

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

Строителна компания предлага ПОД НАЕМ

кулов кран с горно въртене Potain MCT78

Дължина на стрелата - до 51 m

Височина - до 40,1 m

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

Радиоуправление и кабина 

Монтаж - посредством анкери

Разполагаме с опитен кранист

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

Възложител: Община Роман
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 656 523.18 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 20/08/2019    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: Сградата на об-
щинската администрация на Община Роман, 
находяща се в гр. Роман, бул. „Христо Ботев” 
136, зала 222, ет. 2

Дата: 21/08/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Николинка Кътовска, Ма-
риета Ивайлова
Факс: +359 09123-2049
Адрес: бул. „Христо Ботев“ №136
Адрес на възложителя: http://www.roman-bg.
com
Телефон: +359 09123-2064
E-mail: romanoa@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=924943&mode=view

Възложител: Община Болярово
Oсн. предмет: 45222110
Прогнозна стойност: 557 844.88 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 39
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 19/08/2019 Местно време: 
16:30 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щина Болярово

Дата: 20/08/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Теодора Петкова
Факс: +359 4741-6430
Адрес:  ул. „Димитър Благоев“ №7
Адрес на възложителя: http://bolyarovo.eu
Телефон: +359 4741-6907
E-mail: boliarovokmet@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925136&mode=view

Възложител: Община Сливен
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 625 056.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 21/08/2019  Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: стая №19, в сгра-
дата на Община Сливен,  Сливен, бул. „Цар 

Освободител” №1
Дата: 23/08/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Милко Харалампиев
Факс: +359 44662350
Адрес: бул. „Цар Освободител“ №1
Адрес на възложителя: www.sliven.bg
Телефон: +359 44611127
E-mail: g_tujarova@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925499&mode=view

Възложител: Община Плевен
Oсн. предмет: 45236200
Прогнозна стойност: 1 259 861.16 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 16
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 02/09/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: актовата зала на 
първия етаж в сградата на Община Плевен

Дата: 03/09/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Мария Иванова, Камелия Гор-
ненска
Факс: +359 64822414
Адрес: пл. „Възраждане“ №2
Адрес на възложителя: https://pleven.bg/
Телефон: +359 64881248/ +359 64881228
E-mail: stefan.milev@pleven.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925475&mode=view

Възложител: Община Етрополе
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 1 117 677.42 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 30
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 21/08/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: в сградата на Об-
щинска администрация - Етрополе, на Адрес:  
Етрополе, пл. „Девети септември“ №1, зала 
№ 312

Дата: 22/08/2019   Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Стефан Борисов - зам.-
кмет
Факс: +359 72065011
Адрес: пл. „Девети септември“ №1
Адрес на възложителя: http://www.etropolebg.
com
Телефон: +359 72068204
E-mail: obstina@etropolebg.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925585&mode=view

Спазването на няколко лесни правила осигурява 
оптимален комфорт и увеличава нивото на енергийна 
ефективност, без да повишава сметките за ток

„ЧЕЗ Електро България“ АД напом-
ня на клиентите си да продължават да 
следят и активно да контролират по-
треблението на електроенергия в домо-
вете си през лятото. Традиционно през 
по-горещите дни консумацията на елек-
троенергия се увеличава с близо 10% в 
сравнение със средното потребление за 
сезона поради използването на клима-
тични системи за охлаждане.

В разгара на лятото все по-често 
посягаме към дистанционното на клима-
тика – най-предпочитания и комфортен 
начин за охлаждане на дома или офиса. 
За да си осигурим желаното удобство, 
без това да се отрази в огромно покач-
ване на сметките ни за ток, е необхо-
димо да изберем внимателно охлажда-
щата система и да я експлоатираме 
отговорно.

При закупуването на климатик е 
препоръчително да се определи подхо-
дящата му мощност в зависимост от 
кубатурата на помещението, както и да 
се вземат предвид следните фактори: 
наличие на външна или вътрешна изола-
ция, вид на стъклопакета и дограмата, 
изложение и местоположение на поме-
щението.

При избор на тип климатик е от осо-
бено значение спецификата на различни-
те системи. Сплит системите са целе-
съобразни за отопление и охлаждане на 
едно помещение в дома, като изборът 
е  между конвенционални и инвертор-
ни или хиперинверторни. Мултисплит 
системите са подходящи за отопление 
или охлаждане на няколко стаи. Профе-
сионалните системи, като касетъчни, 
канални, колонни, таванни, термопомпи 
и други, са подходящи за къщи, търгов-
ски, индустриални или производствени 
помещения.

При избор на охлаждаща система от 
съществено значение е нивото на енер-
гийна ефективност (ЕЕ) на продукта. 
Спазването на няколко лесни правила 
осигурява оптимален комфорт и увели-
чава ЕЕ, без да повишава чувствително 
консумацията на енергия:

Изберете климатик с висок клас 
енергийна ефективност – А++.

Ако искате да охлаждате стая и 
коридор, си вземете климатик с по-голя-

ма мощност. Така ще охлаждате по-бър-
зо и ефективно, като ще запазите ком-
пресора на климатика за по-дълго време, 
а и разходът на електроенергия ще е 
разумен. Температурата при охлажда-
не трябва да е около 23ºС (през лятото 
въздухът е по-сух и по-бързо усещате 
охлаждането от климатика). 

Не настройвайте климатика на 
много ниска температура (като напри-
мер 18ºС), за да охлади по-бързо. Най-до-
брият начин за охлаждане е поддържане-
то на постоянна температура. 

Ако моделът позволява, използвай-
те опциите за нощен режим на климати-
ка, а не го спирайте, така ще се понижи 
шумът на външното тяло и няма да усе-
щате течение или прекалено охлаждане.

Насочете клапите на климатика 
нагоре. По този начин студеният въз-
дух от климатика ще измести топлия 
в стаята от тавана плавно към пода и 
ефективно ще охладите цялото поме-
щение. 

Не очаквайте от климатика да 
охлажда по-голямо по обем помещение, 
несъобразено с неговата мощност. По 
този начин ще увеличите консумацията 
на енергия.

Почиствайте редовно вътрешни-
те филтри. Така ще спестите до 30% 
от консумацията на електроенергия 
от климатика. Достатъчно е поне вед-
нъж в месеца да ги измиете. Така ще си 
осигурите и по-чист и свеж въздух, ще 
се облекчи и работата на компресора, 
а оттам – и консумацията на енергия. 

Уважаеми г-н Иван Горанов,

Приемете нашите най-сърдечни поздравления по случай Вашия 90-годишен 
юбилей.

Като един от учредителите на Клуба на строителите ветерани във Враца 
с Вашия неуморен труд и дръзновение допринесохте за изграждането и раз-
витието на Клуба като един от най-активните в страната.

Благодарим Ви за Вашия всеотдаен труд и Ви желаем крепко здраве и още 
дълги години да работим заедно за издигане авторитета на строителите.

С уважение: Председател на Клуб на строителите ветерани - Враца 

         Г-н Младен Харалампиев

07.08.2019 г.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

РЕГИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ – ВРАЦА
НКСВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
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винаги се е водил от 
стремежа да сведе ди-
зайна до минимум, 

просто да даде форма, 

която да е наситена с 

функции. 

Нещо, което никак 
не е лесно. Той прекар-
ва 18 седмици само за 
да намери оптимално-
то място на дръжките 
върху корпуса на един 
транзистор. Решава да 
подчертае бутоните на 
калкулатора с цвят, за 
да опрости работата с 
уреда, създава прозрачен 
капак на плейъра за ви-
нилови записи, поставя 
дръжката на сушилнята 
под ъгъл, за да е удобна 
и красива едновремен-
но.  В радиото PC3SV 
комбинира функцията за 
включване/изключване с 
регулиране на силата на 
звука в едно копче. В съ-
щото време той разделя 
настройката на обхва-
та на дългите и късите 
вълни и добавя будилник 
и достъп до външни ви-
сокоговорители.

Неговите „10 прин-
ципа за добър дизайн“ 
се  превръщат в сво-
еобразна „таблица за 
умножение на дизайна“ 
за съвременните авто-
ри. Постулатите му са 
прости, но трябва да 
разберем, че Рамс не ги 
е приел готови, а ги е из-
страдал с практиката.

Креативността на 

Дитер влияе на всички 

следващи поколения. 

Очевидни заимства-
ния от него се намират 
в продуктите на Apple. 
Например компанията се 
е вдъхновила от тран-
з ис торн и я  прием н и к 
T3 при създаването на 
първия модел iPod. Из-
вестно е също така, че 
Стив Джобс е ценил ви-
соко проектите на Рамс, 
а Джонатан Айв като 
отговорник за дизайна 
в Apple признава, че се 
вдъхновявал неведнъж от 
творчеството на герма-
неца. 

Самият Рамс казва 
за американската ком-
пания: „Фирмите, които 
се отнасят сериозно към 

дизайна, могат да бъдат 
преброени на пръсти. 
Apple е една от тях“ . 
„Имитацията е най-висо-
кият израз на уважение“, 
добавя той. 

Интересно е и това, 
че в темата за дизай-
на името Рамс е извън 
критиката. Германецът 
е ценен и често цити-
ран от сънародника си 
Константин Гърчич, от 
британеца Джаспър Мо-
рисън, от австриеца Ро-
бърт Стадлер, японеца 
Наото Фукасава,  Оки 
Сато, братята фран-
цузи Бурулек и Кристоф 
Пийлет, италианците 

Пиеро Лисони, Антонио 
Читерио. Авторитетът 
му е безспорен дори сред 

очевидни врагове на ра-
ционализма и функциона-
лизма,  като братята 
Кампана и Марсел Ван-
дърс. Последният напри-
мер казва: „Обичам Рамс, 
възхищавам се от него, 
макар и понякога да не го 
разбирам“. 

Дитер е роден през 
1932 г .  във Висбаден, 
град близо до Франкфурт 
на Майн. Там той учи ар-
хитектура и интериорен 
дизайн в художествено 
училище, а също и за наят 
в местна дърводелска 
работилница. На 23 г. се 
присъединява към компа-
нията Braun. В началото 
отговаря за интериора, 
а на 30 г. оглавява отде-
ла по дизайн и остава на 
тази позиция до 1995 г. 
Успоредно с това изра-
ботва мебели за компа-
нията Otto Zapf, която 
от 1969 г .  се  нарича 
Vitsoe. Благодарение на 
Рамс Braun от обикновен 
производител на радио-
приемници се превръща 
в индустриален гигант, 
чиито домакински уреди 
навлизат в милиони до-
мове по целия свят.

В продължение на 16 
години - до 1997 г., Ди-
тер Рамс преподава в 
Хамбургската гимназия 
за изящни изкуства, пре-
зидент е на германския 
съвет по оформяне. 

Лондонският кралски 
колеж по изкуствата 
присъжда на германеца 
титлата Почетен пре-
подавател. Биографията 
му включва още и множе-
ство изложби и междуна-
родни награди като Red 
Dot Award.

Значителен брой от 
създадените от него 
предмети са в музеи по 
целия свят, дори и в по-
стоянната колекция на 
MoMA в Ню Йорк. Преди 
седем години Дитер Рамс 
пожелава да се прехвър-
лят най-важните дизай-
нерски предмети от ко-
лекцията Braun в Музея 
за приложни изкуства във 
Франкфурт на Майн. Така 
точно 243 експоната, 
обединени под наимено-
ванието „Ерата на Рамс”, 
стават основата на нов 
раздел от постоянната 
експозиция там.

„Десетте Божи заповеди“ 

Преди много години, в края на 1970 г., Дитер Рамс 
ставал все по-загрижен за състоянието на света около 
себе си. Тревожел го „непреодолимият хаос от форми, 
цветове и шумове”. Съзнавайки, че той е дал значите-
лен принос за този свят, той си задавал един важен и 
труден въпрос: „Дали, моят дизайн е добър?“ Доколкото 
качественият дизайн може да бъде обяснен по един де-
финитивен начин, то Рамс поставя въпроса за десетте 
най-важни принципа за това, което той самият смята 
за добър дизайн. Впоследствие те биват наричани „Де-
сетте Божи заповеди”:

Той е иновативен - Възможностите за иновации не 
са абсолютно експлоатирани. Технологичното развитие 
непрекъснато предлага такива за новаторски дизайн. 
Но иновативният дизайн може да се развива само ръка 
за ръка с технологиите и никога не може да бъде са-
моцел.

Прави продукта полезен - Продуктът се купува, за 
да бъде използван. Той трябва да отговаря на опреде-
лени критерии - не само функционални, но и психоло-
гически и естетически. Добрият дизайн подчертава 
полезността на дадена вещ, пренебрегвайки всичко, 
което би могло да отвлича вниманието от нея.

Добрият дизайн е естетически - Естетическото 
качество на продукта е неразделна част от неговата 
полезност, тъй като когато го използваме всеки ден, 
той има своето отражение върху нашата личност и 
нашия комфорт. Но само добре изработените продукти 
могат да бъдат красиви.

Той прави продукта разбираем – Дизайнът поясня-
ва естеството на продукта. Нещо повече, той може да 
направи така, че продуктът да говори сам за себе си. В 
най-добрия случай това е очевидно.

Трябва да бъде ненатрапчив – Продукти, отгова-
рящи на целта, са като инструменти. Те не са нито 
декоративни вещи, нито произведения на изкуството. 
Следователно тяхното проектиране трябва да бъде 
едновременно неутрално и сдържано, което да даде въз-
можност за изява на потребителя.

Добрият дизайн е честен - Той не прави продукта 
по-иновативен, мощен или ценен, отколкото е в дейст-
вителност, и не се опитва да манипулира потребителя 
с обещания, които не могат да се изпълнят.

Остава във времето – Той умело избягва модните 
тенденции и затова никога не остарява. За разлика от 
модерния дизайн той е актуален за много години напред 
– дори в съвременния свят на „еднократната” употреба.

Изпипан е до последния детайл - Нищо не трябва да 
бъде произволно или оставено на случайността. Грижа-
та и акуратността в дизайна демонстрират уважение 
към потребителя в процеса на неговото проектиране.

Той е природосъобразен - Дизайнът има важен при-
нос за опазване на околната среда. Това пести ресурси 
и намалява до минимум физическото и визуално замър-
сяване през целия жизнен цикъл на продукта.

Добрият дизайн е възможно най-малко дизайн - 
По-малко, но по-добре, защото добрият дизайн се кон-
центрира върху съществените аспекти и само тогава 
продуктите не биват обременени с не-важното.

Елица Илчева

Дитер Рамс тази го-
дина отпразнува 87-ия 
си рожден ден. За него-
вия гений дизайнерите 
на Apple и Braun са без-
крайно благодарни. Гер-
манецът е оформил този 
образ на потребителска-
та електроника, с който 
сега я припознаваме. Той 
е и човекът, който е до-
казал, че домакинският 
уред освен функционален 
може да бъде красив, еле-
гантен, удобен. 

Калкулатори, телеви-
зори, радиостанции, елек-
трически самобръсначки, 
часовници, сокоизстиск-
вачки,  видео  камери, 

както и офис столове, 
рафтове и четки за зъби 
– броят на проектира-
ните от него предмети 
гони четирицифрено чис-
ло. В работата си Рамс 

Универсална система от рафтове 606, Vitsoe. 1960

Apple T3 iPod и радиоприемник Braun – приликата е очевидна

Репродуктор L 2, Braun. 1958



От UNStudio обясня-
ват, че проектът им тър-
си историческите връзки 
между двете населени 
места. Станцията е с 
амфитеатър, зимна гра-
дина, панорамен ресто-
рант на върха и изглежда 
като „маяк за общо прос-
периращо бъдеще между 
държавите“.

Пристигащите в Ру-
сия ще се наслаждават 
на панорамен изглед към 
Благовещенск, когато на-
пуснат лифта. Фасадата 
на сградата е планира-

на да бъде направена от 
пропускащ светлината 
материал.

Както в международ-
ните летища, термина-
лът ще бъде разделен на 
наземна и въздушна зона, 
като последната ще бъде 
наблюдавана от систе-
мата за сигурност и дос-
тъпна само за персонала.

Уника лни ят  обект 
трябва да започне да се 
строи през 2021 г. Прог-
нозите са през 2024 г. 
пътническият трафик да 
бъде около 1 милион души.
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Уникалното съоръжение ще вози близо 7000 души на ден в 4 кабинки

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Проектираха първата 
трансгранична въжена 
линия в света, която ще 
свърже Русия и Китай. 
„Благовещенск – Хейхе“ 
ще преминава над река 

Амур, граничния воден път 
между източната част на 
двете страни. Станция-
та в Благовещенск е про-
ектирана от архитекти 
на UNStudio, водени от 
холандеца Бен ван Беркел. 
Терминалният архитект в 
Хейхе все още не е обявен. 

Съоръжението ще ра-

боти на принципа на ма-
халото и ще има четири 
кабинки с капацитет 60 
човека. Пътниците ще 
минават разстоянието за 
седем минути и половина. 
Интервалът между курсо-
вете, които авторите на 
проекта наричат полети, 
се предвижда да бъде не 

повече от 15 минути, кое-
то ще позволи да се пре-
возват до 7000 души на 
ден, или 457 на час.

Около 40 компании са 
участвали в международ-
ния архитектурен конкурс 
за терминалната сграда 
в Благовещенск, като до 
финала са стигнали 11 
бюра от Франция, Англия, 
Холандия, Русия, които са 
разработили основната 
концепция.

Индийските държавни железници ще се захран-
ват само с чиста енергия и това ще стане факт 
в рамките на не повече от 10 г. Те са най-големият 
консуматор на електричество в държавата – 2,4% от 
общото потребление, и третият най-голям ползва-
тел на „високоскоростно” дизелово гориво с 2,6 млрд. 
литра годишно. Сега обаче операторът смята да се 
превърне в първата 100% зелена мрежа в света. Ам-
бициозният план на компанията цели да внедри 1 GW 
капацитет за генериране на слънчева енергия през 
настоящата фискална година и да покрива 10% от 
потреблението си от възобновяеми енергийни източ-
ници, а до 2025 г. капацитетът да достигне 5 GW. За-
едно с планирания 1 GW ще бъдат внедрени и 200 MW 
вятърни централи в системата на оператора.

Част от соларните инсталации ще са върху вла-
ковете. Индийските железници вече са монтирали 
слънчеви панели на 19 теснолинейни вагона и на 40 с 
широк габарит, които не са климатизирани. Това оба-
че е експерименталната фаза от проекта. Монти-
рането на соларни инсталации добавя допълнително 
тегло към машините, което не е желателно. Така че 
не се очаква зелената технология да се приложи във 
всички влакове. Вместо това обаче ще се внедрят 
соларни масиви на терени на компанията най-вече 
по протежение на жп трасета. Също така ще се по-
ставят соларни системи върху покривите на адми-
нистративни сгради на железницата. В рамките на 
10 г. следва да се инсталират 30 GW капацитет за 
производство на слънчева енергия на територията 
на 51 000 хектара свободни земи.

Темата на 17-ото биенале на архитектурата във Ве-
неция 2020 г., което ще се проведе от 23 май до 29 ок-
томври, е посветена на най-наболелия според организа-
торите архитектурен въпрос „Как ще живеем заедно?“.

Тя е подбрана заради нуждата на обществото от 
нов пространствено-географски договор и целта е 
участниците в надпреварата да предложат такива 
съвместяващи пространства, в които всеки може да 
живее заедно с другите, тъй като „заедно“ е ключовата 
дума за планетата, която е изправена пред проблема за 
оцеляването.

Очаква се също така архитектите да работят в 
колаборация с представители на други професии, тео-
ретици и практици – строители, дизайнери, занаятчии, 
политици, журналисти, социолози, както и с обикновени-
те жители на градовете. 

На бъдещото биенале ще се припомни, че архите-
ктът може да бъде както организатор на простран-
ството, така и негов пазител.

Строителна компания 
се е погрижила да удовлет-
вори желанието на всеки, 
който иска да има слънце, 
море и пясък вкъщи. Осно-
вателят на Zydeco Ерик 
Уайт изгражда частни 
оазиси, които изглеждат 
зашеметяващо, сякаш са 
дошли от страниците на 
екзотичен пътеводител.

Фабриката е базира-
на в Маурепас, Луизиана, 
САЩ, и е специализира-

на именно в създаването 
на уникално изглеждащи 
плажове, които струват 
колкото обикновен ба-
сейн. „Винаги съм мечтал 
да правя различни неща. 
Мога да разгледам всяка 
ситуация и да измисля на-
чин да я поправя. Обичам 
да оставам на пазара за 
продукти, които повечето 
фирми дори не подозират, 
че може да се предлагат“, 
споделя Уайт.

Музеят на Ив Сен Лоран 
в Маракеш, Мароко, е про-
ект на архитектите Карл 
Фурние и Оливие Марти от 
Studio КО. Лоран е известен 
като майстора на фините 
изискани интериори, в които 
изборът на материал играе 
основна роля. 

Затова задачата на 
Фурние и Марти е била да 
построят сграда, която ед-
новременно да отговаря на 
съвременните тенденции и 
да отразява естеството на 
мястото. За целта те са из-
ползвали само местни тухли, 
глина и теракот. Розовият 
гранит на фасадата е из-
бран, за да напомня защо Ма-
ракеш е наричан Червеният 
град. Отвътре музеят е ре-

шен с прости минималистич-
ни помещения. Откриването 
му се състоя две седмици 
след деня на отварянето на 
парижкия музей на дизайнера 
и месец след кончината на 
Пиер Бергер, главен инициа-
тор на строителството на 
сградите, наследник и парт-
ньор на Ив Сен Лоран. 

„Маракеш ме научи как 
да оцветявам. Преди Ма-
ракеш всичко беше черно“, 
казва Ив Сен Лоран, когато 
купува кобалтово синя вила 
там през 1966 г. Берберска-
та култура, нейният аромат, 
архитектурата на Магреба 
стават отправна точка на 
основните произведения на 
дизайнера. 

М уз е я т  пр е д с т авя 

творчески шедьоври, които 
обхващат 40-годишната 
кариера на Ив Сен Лоран - 
от 1962 г. до пенсионира-
нето му през 2002 г. Има 
отделно пространство за 
временни изложби, за кон-
церти, представления, лек-
ции и предавания на живо на 

изпълнения. Научната биб-
лиотека включва 5000 кни-
ги за магребската култура, 
ботаника и мода. В допъл-
нение на площ от 4000 кв. м 
са ситуирани книжарница, 
кафене, административни 
офиси и реставрационен 
отдел.
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

„Питайте Джийвс” от ненадминатия хуморист П. Г. 
Удхаус е брилянтна колекция от разкази за Бърти Устър 
и неговия находчив неподражаем прислужник Джийвс. 
Умопомрачителна доза неангажиращ хумор, майсторски 
поднесена от плодовития П. Г. Удхаус. 

Сър Пелъм Гренвил Удхаус (1881 - 1975) тъче своето 
писателско платно на фона на идилична предвоенна Ан-
глия (става дума за Първата световна война) във ви-
сшето британско общество. Днес той е известен преди 
всичко с романите и разказите си за Джийвс, клуб „Тър-
теите”, мистър Мълинър и замъка Бландингс. Но Удхаус 
се е изявявал също така активно и плодотворно като 
драматург (15 пиеси) и сценарист на музикални комедии 
(250 песни за 30 мюзикъла). Работил е с композитори от 
ранга на Коул Портър и Гершуин. Обожаван е от писатели 
като Ивлин Уо, Ръдиард Киплинг, Дъглас Адамс, Салман 
Рушди и Тери Пратчет, и дори от звездни актьори като 
Хю Грант и Стивън Фрай.

„Удхаус си остава най-забавният писател, под чието 
перо са излезли думи върху хартия. А с историите си 
за Джийвс създава най-доброто от най-доброто. Говоря 
като човек, чиято първа любов беше замъкът Бландингс, 
и който по-късно извличаше безмерно удоволствие от 
Псмит. Но Джийвс е бисерът и ако някой се опита да Ви 
разубеди, посочете му вратата“, казва Хю Грант.

По думите на Стивън Фрай писателят дължи без-
смъртието си на своите герои. „Ако единствената му 
тема бяха Джийвс и Устър, пак щяхме да го прославяме 
като Майстора. Дори да не беше написал и ред повече, 
днес пак щяхме да го тачим като най-блестящия англий-
ски хуморист”, споделя Фрай.

Продукцията включва зашеметяващо 3D светлинно 
шоу и множество спиращи дъха сценични ефекти

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Само няколко месе-
ца след разтърсващо 

хедлайн шоу на легендар-
ния британски фестивал 
„Гластънбъри“ световно-
известната електронна 
формация The Chemical 
Brothers ще стъпи за първи 

път на българска земя. Ду-
ото, което заедно с групи 
като Prodigy и Fatboy Slim 
наложи big beat, електро и 
техно жанра като едни от 
най-обичаните съвремен-

ни музикални течения, ще 
изнесе първия си концерт 
у нас на 10 октомври в зала 
„Арена Армеец“ в София.

The Chemical Brothers 
ще представят изцяло 
нова продукция, включ-
ваща зашеметяващо 3D 
светлинно шоу и още 
множество спиращи дъха 
сценични ефекти. Техни-
ката ще пътува до „Арена 
Армеец“ от Великобрита-

ния в 7 ТИР-а, тъй като 
няма как да бъдат наба-
вени нейни аналози у нас 
като качество и ефекти. 
Освен новия си албум No 
Geography музикантите 
ще представят пред род-
ната публика и най-оби-
чаните си композиции от 
цялата си дискография, 
като Hey Girl Hey Boy, Block 
Rockin’ Beats, Galvanize и 
много други.

The Chemical Brothers 
– Том Роуландс и Ед Сай-
мъндс, се събират в Ман-
честър през 1989 г. Те по-
стигат световна слава, 
когато вторият им албум 
Dig Your Own Hole оглавя-
ва британските класации 
през 1997 г. Само в Обе-
диненото кралство музи-
кантите бележат 6 първи 
места с албумите си и 13 
топ 20 сингли.

Петото  юбилейно 
издание на международ-
ния кино-литературен 
фестивал CineLibri ще се 
проведе от 5 до 20 ок-
томври. Той ще предложи 
бляскави премиери, срещи 
с изключителни личности, 
филмови ретроспективи, 

образователни събития 
и много други инициати-
ви. Форумът ще премине 
през София, Пловдив, Ва-
рна, Бургас, Габрово, Вели-
ко Търново и Стара Заго-
ра под мотото „Петото 
измерение”.

CineLibri предвижда 

50 филма, разпределени в 
конкурсна и паралелна про-
грама, сред които завладя-
ващи адаптации на лите-
ратурни творби, създадени 
през последните две годи-
ни, биографични драми за 
световноизвестни арти-
сти, анимационни продук-
ции по книги, нови интер-
претации на класически 
произведения и специално 
селектирани документал-
ни ленти. Традиционен фо-
кус са галавечерите в знак 
на почит към различни кул-
тури, филмовите ритуали 
и чествания. През 2019 г. 
се навършват 50 години 
от кацането на Луната, 
500 г. от смъртта на 

ренесансовия гений Ле-
онардо да Винчи, 250 г. от 
рождението на германския 
естествоизпитател и пъ-
тешественик Александър 
фон Хумболт и 120 г. от 
рождението на Хорхе Луис 
Борхес – великия аржен-
тински майстор на крат-
ка проза. 

Важен акцент сред па-
ралелните събития е кон-
курсът за късометражни 
филми CineLibri Short Movie 
Off icial Competit ion. За 
първи път в рамките на 
фестивала ще се състои 
международен уъркшоп 
на тема „Изкуството на 
адаптирания сценарий” с 
участието на истински 
светила в областта на 
писането и адаптирането 
на сценарии - Линда Сий-
гър и Джулиан Фрийдман. 

Кой не иска да види 
Дженифър Лопез, Карди 
Би, Констанс Ву и Джулия 
Стайлс да танцуват на 
пилон? През септември 
обирджийската черна коме-
дия „Да свалиш Уолстрийт“ 
събира талантливите дами 
в стриптийз клубовете на 
Ню Йорк. Към ексцентрич-

ния актьорски състав се 
присъединяват още Кики 
Палмър, Лили Райнхарт и 
хип-хоп сензацията Lizzo. 
Филмът предлага не прос-
то горещи сцени, но и нещо 
много повече. След като 
осъществяват привидно 
добре замисления си план 
да свалят брокерите от 
Уолстрийт и да вземат 

това, което смятат, че за-
служават, момичетата се 
отдават на луксозен живот 
и безкраен купон. Когато 
си бивша стриптийзьорка 
и успееш да отмъкнеш хи-
ляди долари от омразните 
банкери, не очакваш някой 
от тях да се оплаче, нали? 
Докато всичко излиза от 

контрол, разбира се.
Дженифър Лопез, която 

е в главната роля на Рамо-
на, а също и изпълнителен 
продуцент на „Да свалиш 
Уолстрийт“, споделя, че 
това е история за човеш-
ката природа, както и за 
алчността и отчаянието и 
какво правят хората, кога-
то са в тяхната власт.

„Да свалиш Уолстрийт“ 
е вдъхновен от истински 
събития, описани от из-
вестната американска 
разследваща журналистка 
Джесика Преслър в списа-

ние „Ню Йорк“. Оригинал-
ното заглавие на филма е 
Hustlers. To e взаимствано 
от легендарната верига 
стриптийз клубове на Лари 
Флинт – Hustler Club.
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Анна Радева

Пътуването до Дъблин, 
столицата на Ирландия, е 
истинско предизвикател-
ство за всеки, който меч-
тае да се потопи в интри-
гуваща приказка от митове, 
легенди, грегорианска архи-
тектура, исторически цен-
ности и природни красоти. 
Градът, чието име в превод 
означава „черната локва“, 
е разположен в източна-
та част на страната при 
вливането на река Лифи в 
Ирландско море. Това е род-
ното място на цяло съзвез-
дие от световноизвестни 
писатели и драматурзи, 
като Самюел Бекет, Оскар 
Уайлд, Джордж Бърнард Шоу 
и Джонатан Суифт.

Най-подходящото време 
да се планира пътешествие 
до Дъблин е от юни до сре-
дата на септември, когато 
времето е меко, а дните 
дълги. През пролетта и ес-
ента има много дъждовни 
периоди.

Един от символите на 
града е мостът Ха'пени, 
който е построен през 
1816 г. Той е получил името 
си от таксата, която на-
времето е била събирана 
от преминаващите по него. 
Друга емблема за Дъблин е 
статуята на Моли Малоун, 
местна красавица от XIX в. 
Задължителна за посещение 

е катедралата „Свети 

Патрик“, 

която е най-голямата в 

страната.
Пстроена е между 1200 и 

1270 г. в чест на покровите-
ля на Ирландия. Постоянна 
изложба в обителта пред-
ставя подробно житието 
на св. Патрик. През години-
те конструкцията на кате-
дралата е била нарушавана 
многократно. Масивната 
й Западна кула датира от 
1370 г. и притежава една от 
най-големите камбанарии в 
страната. През 1432 г. към 
църквата е създадено Хоро-
вото училище. 

Един от най-добрите 
университети в света е 
разположен имено в ирланд-
ската столица - „Тринити  
колидж“. Той е основан през 
1592 г. от кралица Елиза-
бет I. Колежът се гордее с 
библиотеката си, която е 
строена в периода между 

1712 г. и 1732 г. и съдържа 
повече от 200 000 загла-
вия. Богатствата й се 
увеличават непрекъснато, 
тъй като през 1801 г. е бил 
приет закон, който задъл-
жава  издателите  във Ве-
ликобритания и Ирландия 
да даряват безвъзмездно 
всяка излязла от печат кни-
га. „Тринити колидж“ пази и 
свещената за ирландците 
Книга на Келс.

В сърцето на града се из-

висява дворецът Дъблин.

Построен е през 1204 г. 
по заповед на крал Джон, 
първият лорд на Ирландия, 
като защитен бастион. 
Той е обграден от всички 
страни с масивни крепост-
ни стени, а на всеки ъгъл 
са издигнати кръгли кули 
и изкопани дълбоки ровове. 
Дворецът многократно е 
доизграждан, реставриран 
и променян. Най-интересно-
то допълнение е прослову-
тата и внушителна с вида 
си Голяма зала, за която са 
използвани предимно камък 
и дърво. Просторният и из-
искан салон се е използвал 
както за парламентарни 
заседания, така и за бало-
ве и банкети. През 1673 г. 
значителна част от Голя-
мата зала е унищожена при 
пожар. От някогашния вид 
на крепостта е останала 
само югоизточната кула, 
която по време на управле-
нието на Тюдорите е била 
използвана за затвор. В нея 
се помещава библиотека-

та Честър бийти, която е 
едновременно и музей на из-
куството, в който се съхра-
няват архивите на замъка. 
Тук могат да се открият 
редки книги, миниатюри, 
ръкописи.

Туристите, които искат 
да се запознаят с история-
та на Ирландия, трябва да 
посетят

Археологическия и На-

ционалния исторически 

музей.

В първия се пазят 2 ми-
лиона артефакти, като в 
него могат да се открият 
дори ценности от 7 хиляди 
години преди новата ера. 
Колекциите от миналото 
са на разположение на посе-
тителите в седем галерии 
и една от най-интересни-

те е „Златната изложба“, 
показваща най-известните 
богатства в Европа. Нацио-
налният исторически музей 
разкрива факти за града от 
1500 г. до сега. Поместен в 

бившите армейски бараки 
Коноли, той се простира на 
три етажа в четири крила 
на сградата. Сред експо-
натите има автентични 
военни униформи, оръжия 

и картини за размирната 
история на острова. От 
особен интерес за посети-
телите са колекциите от 
ирландски дрехи и мебели 
от XVII до XX в., както и от 
китайски и японски артефа-
кти от Средновековието.

Къщата-музей на Оскар 

Уайлд

също привлича много 
туристи. Тя се намира на 
площад „Мериън“, където е 
издигнат паметник на тво-
реца. Световноизвестният 
писател и семейството му 
са се преместили да живе-
ят в нея през 1855 г. От 
1994 г. тя се управлява от 
Американския колеж в Дъ-
блин, който я възстановява 
и превръща в музей на Оскар 
Уайлд.

Дъблин се слави и със 
своите прекрасни паркове, 
като един от най-известни-
те е „Свети Стивън“. Раз-
положен е в центъра на ир-
ландската столица. В него 
могат да се видят петна-
десет статуи и паметници 
на исторически личности. 
Вторият по големина парк 
се нарича „Свети Ан“, който 
е обичано място за почивка 
и спорт както от мест-
ните, така и от гостите 
на града. В „Свети Ан“ има 
тридесет и пет различни 
игрища за футбол и голф, 
осемнадесет тенис корта, 

както и впечатляваща ос-
тъклена градина. „Финикс 
парк“ е приютил зоологиче-
ската градина с десетките 
й видове обитатели. Сред 
богатата зелена растител-
ност спокойно се разхождат 
цели стада диви елени, кои-
то могат да бъдат нахране-
ни от посетителите. 

Друг обект в Дъблин, 
който се радва на голям ин-
терес, е

Пивоварната „Гинес“.

Още през 1886 г. е била 
обявена за най-голямата в 
света. Днес е преустроена 
в музей, който е най-попу-
лярната туристическа ат-
ракция в Дъблин. Сградата 
е седеметажна, като всяко 
ниво е свързано с история-
та й. На последното има бар, 
от който се открива стра-
хотна гледка към града.

Множеството кокетни 
ресторанти и пъбове са не-
изменна част от неповто-
римия чар на Дъблин. Ирлан-
дците, известни със своята 
гостоприемност, посрещат 
гостите си с прословутия 
си пай, който се приготвя 
от телешко месо с различни 
видове зеленчуци – моркови, 
грах, лук и домати. Към яс-
тието се прибавят яйца и 
картофено пюре. В Ирландия 
традиционно се предлагат 
и много морски деликатеси. 
Част от местната кухня са 
и вкусните сладкиши с мор-
кови и боровинки.

В библиотеката на „Тринити колидж“ има повече от 200 000 заглавия

Паметникът на Оскар Уайлд е издигнат пред къщата му на 

площад „Мериън“

Катедралата „Свети Патрик“ Един от най-известните паркове – „Свети Стивън“

Дворецът Дъблин някога е бил защитна крепост Пивоварната „Гинес“
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Within the last 4 years our municipality has implemented projects 
under the operational programs for nearly BGN 100 million

The relationship between 
education and business is key 
to economic development

Zhivko Todorov, Mayor of Stara Zagora Municipality:Mariyana Nikolova, Deputy Prime Minister 
for Economic and Demographic Policy:

ACCENTS

IN INTERVIEW:

friday, 9 august 2019

Превод Радостина Иванова

Georgi Terziyski, Chairman of the Management Board of RIA:

The construction of Struma Motorway 
through the Kresna Gorge is a national cause

The Application Form for Lot 3.2 under the „OPTTI 2014 – 
2020“ is ready and will be submitted to the EC

„The construct ion of 
Struma Motorway through the 
Kresnensko defile (Kresna 
Gorge) is a cause of national 
importance. We will do eve-
rything in our power to com-
plete the highway as soon as 
possible, because by having 
built the section through the 
gorge we will improve road 
traffic safety and reduce the 
annual black statistics. Our 
plans are in 2019 to have 
contractors selected for the 
most complex section from 
Simitli to Kresna and imme-
diately to start design activi-
ties, followed  by construction 
works at the site“ – this was 

stated by the Chairman of 
the MB of Road Infrastruc-

„Stroitel” Newspaper keeps the thirst for the printed word because it provides 
objective, accurate and analytical information about the processes in the industry

Mr. Terziyski,  in April  2019, 

the edition of BCC – „Stroitel“ 

Newspaper, celebrated 10 years since 

its establishment. On the occasion of 

the anniversary, the media conducts 

an  inqu i r y  w i th  const ruc t ion 

companies and our partners from 

the institutions. What is your opinion 

on the role and importance of this 

newspaper?

I had the pleasure of attending your 

gala day. In the times of internet media, 
it is newspapers such as „Stroitel“ that 
keep the thirst for the printed word 
because they provide the reader with 
objective, accurate and analytical 
information about the processes in the 
sector. I am sure that with your inherent 
professionalism you will continue to 
inform us objectively and in depth both 
on the current topics for the sector 
and for more global perspectives on 

the developments in construction. At 
the age of 10 all is in future, and as 
„Stroitel“ is 10 now, the path is ahead 
of you. I wish the edition to have a long 
and fruitful horizon. It will also be very 
interesting for me to see what will be 
the header of the issue for your 15th 
anniversary, in order to be able to see 
and draw conclusions about what has 
realised from our well wishes on your 
birthday.

Mr. Todorov, are you 

pleased with the quality of 

the  projects and with the 

performance of contrac-

tors in Stara Zagora? What 

would be your recommenda-

tion to builders? 

My desire is the compa-
nies in this sector to carry 
out the contracted works in a 
quality manner. It happened 
several times that contrac-
tors for particular projects 
exceeded the time-limits. 
It is important to note here 
that the industry has a seri-
ous problem with the short-
age of skilled workers. I can-
not understand the reason 
why our fellow citizens are 
not interested in this profes-
sion? Some companies pro-
vide high pay, but apparently 
people prefer to sit at cafes 
instead of getting dirty. Every-
one wants to be a boss  on an 
own desk. Not once nor twice 
we have commented with the 
Chairman of the Regional Of-
fice of BCC in Stara Zagora, 
Eng. Petko Balabanov, that 
special attention should be 
paid to this issue. 

I would like here, from 
the pages of „Stroitel“ News-
paper, to thank  the local 

companies that do qual-
ity work. They know the city 
perfectly and being its inhab-

itants, they want to make a 
good job. Unfortunately, the 
local companies from Stara 
Zagora are not always able 
to take part in the construc-
tion of a particular building 
projects, because some of 
them are large-scale - over 
BGN 10 Million. Respectively, 
the contractor must have at 
his disposal  both - enough 
working capital and serious 
resources - equipment and 
people.

And to answer your ques-
tion if I am content with the 

quality. Yes, I am pleased with 
the final result. With the help 
and support in between us 
and the builders, we always 
do our best to make our fel-
low citizens happy too.

You said that you are 

working well with the RO of 

BCC in Stara Zagora. What 

are the topics you most fre-

quently collaborate on?

We always help each 
other. The intend is that the 
Regional Office serves as 
our corrective. The truth is 
that the municipality is not 
insured against gaps. The 
normal thing is when one 
makes a mistake, another 
to tell him what has to be 
corrected,  and that is why I 
want to thank the Chamber 
for always providing with an 
expert opinion. We had sev-
eral meetings where we have 
heard constructive criticism. 
We have learned our lessons 
and now we do things happen 
better. We have an interest in 
working with the local people 
and helping each other.

This is an year of elec-

tions, what would you define 

as a greatest success of 

your term and what for you 

did not have enough time?

As biggest success I 
could determine the fact that 
for the last 4 years we worked 
hard indeed. This is some-
thing I am proud of. I will re-
peat that mistakes can hap-
pen always, but only the one 
who does not work does not 
make mistakes. When noth-
ing is done, then nothing hap-
pens. So we were able to get 
the administration to work. 
You can see how many pro-
jects are being launced in just 
single year, and I have not 
even commented on the ones 
we have not yet completed. 
And we  have implemented a 
lot of complicated projects - 
all of them are important for 
the city and are met by the 
public with a positive  reac-
tion. I think the result is good. 
We have also managed to im-
prove the public open spaces 
between residential blocks in 
most of Stara Zagora. In 2019 
we  have renovated over 20 
gardens as well.

What we did not have 
enough time for, is to pay at-
tention to more details.

Mrs. Nikolova, you 

had a meeting with the 

management of the 

Bulgarian Construc-

tion Chamber. What 

were the topics you 

discussed?

One of the main 
topics of our meeting 
was labor shortage. We 
have also discussed 
some questions related 
to the public procure-
ment and some prob-
lems related to admin-
istrative services. I have 
informed the Chamber 
on the government's 
actions aimed at resolv-
ing each of these issues.

How you intend to con-

tinue your collaboration 

with the BCC?

Me and my team have 
been hold ing numerous 
meetings with business rep-
resentatives from various 
sectors and industries. We 
are trying to analyze and 
systematize the questions 
that they submit and, of 
course, to find working so-
lutions to these issues. The 

way to have this done is ei-
ther by proposing changes 
to the regulatory framework 
or by improving the imple-
mentation of the regulations. 
After our first meeting with 
the BCC, where a number of 
issues were raised, our work 
will continue at experts level. 
In the autumn we will prob-
ably have a second meeting 
and then we will see what are 
the common suggestions we 
could formulate on the speci-
fied issues.

ture Agency (RIA) Georgi 
Terziyski before the „Stroitel“ 
Newspaper. According to the 
presented by him information, 
the application form for fund-
ing Lot 3.2 under the Opera-
tional Program „Transport and 
Transport Infrastructure 2014 
- 2020“ (OPTTI 2014 – 2020) 
was prepared and is ready to 
be submitted to the European 
Commission. 

In the meantime, a com-
mitment was undertaken by 
the government to insure 
funding from the state budg-
et amounting up to BGN 741 
073 600 for the realisation 
of the project under Lot 3.2 
„Krupnik - Kresna“, left lane. 
Part of this money will be allo-

cated for rehabilitation of the 
existing Road E 79.

Georgi Terziyski com-
mented as well, that the con-
struction of the new section  
under Lot 3.2 (left lane) is a 
serious challenge. „There will 
be 7 tunnels, 21 viaducts, 4 
road junctions, 12 overpasses 
and underpasses only along 
the nearly 24-kilometer road-
bed in direction to Sofia. So 
many structures of similar 
complexity have not been 
built on any highway sec-
tion so far. Nevertheless, our 
ambition is to implement this 
project and then to launch the 
rehabilitation and reconstruc-
tion of the existing road-bed 
in direction Sofia“, he added.
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„Розенборг“ нанесе удар на „Марибор“
Страницата 
подготви 
Теодор Николов

„Порто“ взе ценна по-
беда с 1:0 в гостуването 
си на „Краснодар“ от тре-
тия предварителен кръг 
на Шампионската лига. 
Така „Драконите” напра-
виха първата крачка към 
продължаване в следваща-
та фаза. 

В началото на двубоя 
„Порто“ стоеше по-добре 
на терена и имаше някол-
ко голови възможности. 
В 13-ата минута удар на 
Марега профуча до лявата 
греда, а в 24-тата Тикиньо 
получи отлично центрира-
не, но стреля над врата-
та. По-малко от минута 
по-късно се стигна до 
разбъркване в наказател-
ното поле пред Матвей 
Сафонов, който направи 

блестящо спасяване след 
шут отблизо на Корона.

Постепенно и „Крас-
нодар“ започна да създава 
добри положения. В 40-ата 
мин домакините получиха 
фаул на отлична позиция 
пред наказателното поле, 
но Маркус Берг стреля не-
точно. Гостите нанесоха 
своя удар в самия край на 
мача - в 89-ата минута. Те 
си спечелиха фаул пред пе-
налта и Серхио Оливейра 
с прекрасно изпълнение не 
остави шансове на врата-
ря - 0:1. „Порто“ се доказа 
като сериозен фаворит 
преди реванша на 13 ав-
густ, когато „Краснодар“ 
ще има доста тежката 
задача да търси задължи-
телна победа на „До Дра-
гао”.

В същото време в го-
ляма степен стана ясен 
следващият евентуален 

съперник на „Лудогорец” в 
Лига Европа. Това почти 
сигурно ще бъде тимът на 
„Марибор“, който допусна 
домакинска загуба с 3:1 от 
„Розенборг“ в първия мач 
от третия предварите-
лен кръг на Шампионска-
та лига. Малко вероятно 
е словенският първенец 
да направи чудо в реванша 
в Норвегия и по-скоро ще 
чака победителя от двой-
ката „Лудогорец“ – ТНС в 
плейофа за влизане в гру-
пите на Лига Европа.

В с и ч к и т е  ч е т и р и 
гола в срещата „Розен-
борг“ - „Марибор“ паднаха 
през второто полувреме. 
Сьодерлунд откри резул-
тата в 50-ата мин със 
страхотен шут от фаул 
от над 25 м. Той вкара и 
втория гол за гостите в 
64-тата мин с глава от-
близо. Не след дълго „Ма-

рибор“ върна интригата 
в играта. В 70-ата мин 
Таварес стреля по земя 
от далечна дистанция и с 
помощта на гредата про-
мени резултата на 1:2. Но 
радостта на домакините 

бе твърде кратка и само 
минута по-късно те полу-
чиха нов удар във вратата 
си. „Розенборг“ организира 
бърза контраатака, която 
доведе до хаос в наказа-
телното поле на словенци-

те, защитник изчисти от 
голлинията, но топката 
попадна в Йенсен, който я 
вкара за крайното 1:3. Така 
„Розенборг“ си подпечата 
класирането напред в тур-
нира.

Гръцкият ПАОК и холанд-
ският гранд „Аякс“ завършиха 
2:2 в Солун в първия си мач от 
третия квалификационен кръг 
на Шампионската лига. Така 
„лалетата“, които през мина-
лия сезон стигнаха до полу-
финалите на най-престижния 
европейски турнир, получиха 
известно предимство преди 
реванша в Амстердам на 13 
август.

Гостите поведоха още в 
10-ата минута, когато след 
центриране на Хаким Зиеш 
от пряк свободен удар Дими-
триос Янулис прати топката 
в собствената си мрежа. По-
степенно домакините подо-
бриха играта си. В 32-рата 
минута Чуба Акпом изравни 
след асистенция на виновника 
за първия гол в мача Янулис, а в 
39-ата Лео Матош направи пъ-
лен обрат в полза на солунци. 
„Аякс“ обаче възстанови равен-
ството в 57-ата мин, когато 
Фернандо Варела се опита да 
изчисти топката пред своята 

врата, но тя се отби в крака-
та на Клаас-Ян Хунтелаар и 
влетя в мрежата на ПАОК за 
втори път. До края не липсва-
ха интересни положения и пред 
двете врати, но до нов гол не 
се стигна.

Отборите на ЧФР „Клуж“ и 
„Селтик“ също завършиха с ра-
венство помежду си - 1:1. „Клуж“ 
излезе напред в резултата в 
28-ата минута, когато Чипри-
ан Деак изведе по чудесен на-
чин Марио Рондон, чийто удар 

мина покрай краката на вра-
таря и така топката се озова 
в мрежата. Още в 37-ата мин 
обаче шотландците изравни-
ха чрез Джеймс Форест, след 
като с добре насочения му 
изстрел по земя топката се 
удари в гредата, а след това 
премина и през голлинията. Ра-
венството се запази до края 
на мача и така всичко в този 
сблъсък ще се реши след сед-
мица, когато „Селтик“ приема 
„Клуж“ в Глазгоу.

Шефът на отбора на „Ред Бул“ 
във Формула 1 Кристиан Хорнер 
коментира, че силното предста-
вяне в последните няколко стар-
та на Макс Верстапен („Ред Бул“) 
няма да повлияе на лидера в шам-
пионата Люис Хамилтън („Мерце-
дес“) по пътя му към шестата све-
товна титла тази година. Хорнер 
признава, че никой не може да спре 
Хамилтън и само поредица от не-
виждани досега грешки от стра-
на на Люис и тима на „Мерцедес“ 
могат да го лишат от победата 
през 2019 г.

След Гран При на Унгария, която 

Люис Хамилтън спечели, брита-
нецът има 69 точки пред третия 
Верстапен и 94 т. пред четвъртия 
Себастиан Фетел от „Ферари“. 
Втори на 62 точки е другият пилот 
на „Мерцедес“ Валтери Ботас.

„Хамилтън в момента има ком-
форта да се състезава с преднина 
от близо три надпревари като то-
чково изражение пред преследвачи-
те си. Това, първо, ти дава голяма 
увереност и, второ, ти позволява 
да не предприемаш рискове, а да из-
чакваш удобните моменти“, комен-
тира Кристиан Хорнер. „Нашата 
цел през втората част от сезона, 
ако трябва да сме реалисти, е да 
скъсим изоставането си от „Мер-
цедес“ във всички аспекти, както 
и да продължим съвместната си 
работа с „Хонда“ по развитието 
на двигателя. Всичко това ще ни 
помогне изключително много за 
началото на 2020 г.”, завърши бри-
танецът.

Григор Димитров допусна 
поредна ранна загуба през този 
сезон. Българинът отпадна 
още в първия кръг на турнира 
„Роджърс къп” в Монреал, Ка-
нада, от сериите „Мастърс” 
1000. Поражението на хаско-
влията отново бе от стария 
му познайник Стан Вавринка. 
Швейцарецът се наложи в два 
сета 6:4, 6:4 и записа четвър-
та поредна победа над Григор в 
последните им четири сблъсъ-
ка и общо 6-и успех от 10 мача.

Началото бе силно за Дими-
тров, който с бомбени сервиси 
спечели първия гейм на нула. 
Ключов за изхода на първия сет 
обаче се оказа третият гейм, 
който продължи над 10 минути. 
Гришо поведе с 40:15, но съпер-
никът му успя да докара неща-
та до дюс. Българинът спаси 4 
точки за пробив, но направи и 4 

двойни грешки в гейма, послед-
ната от които бе фатална, и 
на практика подари гейма на 
Вавринка.

Вторият сет започна с раз-
мяна на пробиви. Григор на два 
пъти загуби своето подаване, 
докато Вавринка се пропука 
само веднъж. В четвъртия гейм 
българинът постигна 40:40, но 

не успя да отбеле-
жи до точка за про-
бив и противникът 
му взе преднина от 
два гейма за 3:1 в 
своя полза. До края 
на мача всеки пече-
леше своето пода-
ване без големи за-
труднения, но това 
бе добре дошло за 
швейцареца, който 
се поздрави с побе-
дата с 6:4.

Стан Вавринка записа 15-
ата си победа на „Мастърс“ 
и продължава напред в турни-
ра, където го очаква сблъсък 
с руснака Карен Хачанов. След 
това поражение Григор Дими-
тров ще изпадне извън топ 70, 
като виртуално в момента се 
намира на 74-тата позиция в 
ранглистата.

Анжелик Кербер от-
падна в първия кръг на 
турнира по тенис в То-
ронто (Канада) с награ-
ден фонд 2,83 млн. долара. 
Поставената под номер 
12 германка загуби изне-
надващо срещу Дария Ка-
саткина с 6:0, 2:6, 4:6. 

Кербер,  която има 
три титли от „Големия 
шлем“, спечели лесно пър-
вата част, но след това допусна 
два пробива и поражение с 2:6 във 
втория сет. В третата част 
рускинята, заемаща 40-о място 
в световната ранглиста, на три 
пъти спечели подаването на Кер-
бер, като решителният пробив 
беше в десетия гейм за крайното 
6:4. 

Във втория кръг на турнира 
Дария Касаткина ще се изправи 
срещу победителката от мача 

между Южени Бушар (Канада), 
участваща с „уайлд кард“, и Бианка 
Андреску (Румъния). В друга среща 
от първия кръг номер 13 в схемата 
Йохана Конта (Великобритания) 
загуби с 3:6, 2:6 срещу украинка-
та Даяна Ястремска. Бившата 
шампионка и поставена под номер 
15 Каролине Возняцки (Дания) про-
дължава напред след победа в два 
сета с 6:4, 6:2 над Юлия Путинце-
ва от Казахстан.
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Вече е въпрос на стил 
да караме не просто лук-
созни, но и щадящи приро-
дата автомобили. Става 
все по-модерно, а може да 
започне да ни се вижда и 
красиво да си возим ба-
териите на покрива. Това 
доказва новият модел на 
Toyota. В началото на ав-
густ започна официално-
то тестване на соларния 
красавец, който ще носи 
името Prius. Изпитания-
та се провеждат в района 
на Токио и имат за цел да 
установят пробега и не-
говата ефективност при 
работа чрез вградените 

в повърхността му висо-
коефективни фотовол-
таични клетки. Моделът 
е разработка на Toyota и 
производителя на елек-
тронни продукти Sharp 
Corporation съвместно с 
NEDO - японската прави-
телствена агенция, фоку-
сирана върху насърчаване 
на изследванията на еко-
логичните и енергийните 
технологии.

Демонстрационната 
кола, произведена за те-
стове по обществените 
пътища, има фотоволта-
ични клетки освен на по-
крива и на капака и задна-
та врата. Използването 
на тези панели означава, 

че автомобилът би тряб-
вало да може 

да постигне ефективност 

на преобразуване от над 

34%. 

Това следва да му оси-
гурява впечатляваща мощ-
ност от 860 вата.

Освен очевидните еко-
логични предимства на 
слънчевата енергия Prius 
би трябвало да може да 

предостави на потреби-
телите по-добър пробег. 
Според проучване, про-
ведено от Volvo, 65% от 
водачите на електриче-
ски превозни средства 
изпитват безпокойство 

относно капацитета на 
батерията и евентуалния 
недостиг за изминаване на 
разстояние. Това е една 
от водещите причини, по-
ради която потенциални-
те купувачи се колебаят. 
Демонстрационният мо-
дел има за цел да покаже, 
че 

колата може да се зарежда 

както докато е паркирана, 

така и докато се движи.

Toyo ta  ще  направи 
оценка на изпитанията 
за нуждите от енергия и 
намаляването на въглерод-
ните емисии. От там ще 
споделят резултатите с 
NEDO и Sharp, тъй като 
групата за сътрудничест-
во ще продължи да работи 
за подобряване на устой-
чивостта на автомобил-
ния транспорт.

Моделът Prius освен красив е и много надежден

Най-младият космонавт в света 
– Алиса Карсон, и базираното в Берлин 
студио Horizn представиха разработка-
та на интелигентен куфар за пътувания 
извън орбита. Концепцията е създадена, 
за да отбележи 50-годишнината на Apollo 
11 - първото кацане на Луната. Идеята 
се оказа популярна поради интереса към 
космическия туризъм, който в момента 
се подготвя от няколко компании. 

Багажът трябва да бъде пригоден за 
екстремни условия и безтегловност, за 
които е разработено тяло от въглеродни 
влакна и подсилен графен. Това ще уве-
личи гъвкавостта и издръжливостта на 
продукта, като същевременно го прави 

лек – астронавтът може да вземе огра-
ничено количество лични вещи, за да не 
надвишава допустимото тегло.

Вграденият интелигентен екран пък 
може да се използва за комуникация, а 
биометричната функция за защита поз-
волява отключване само с пръстови от-
печатъци. 

Horizn One ще бъде оборудван с елек-
тромагнитна основа, която ще му поз-
воли да се прикрепи към пода или стени-
те на кораба. Компанията съобщава, че 
много от вложените материали и тех-
нологии вече се използват в други разра-
ботки, така че има шанс прототипът да 
бъде създаден възможно най-скоро.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Олимпийският 
стадион в Токио 

показва нов модел 
на строителство 

на спорни обекти

Когато се чудя дали 
да ям шоколад, чувам 
два гласа:

- Изяш го!

- Не чу ли какво ти 
казва? Изяш го!

Забавен кадър
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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


