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Николина Ангелкова, министър на туризма:
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Снимка Момчил Михайлов

Йорданка Фандъкова, кмет
на Столичната община:

Развитието на София
е мой постоянен
приоритет
` стр. 6-7
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„ТАНГРА – АВ“ ООД
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30 години опит и качество

Ще продължим
прод ж
да популяризираме
поп
р з ра е прекрасните
прекрас те места,
еста с които
ко то
страната ни разполага и с които трябва да се гордеем
Емил Христов
Ренета Николова

„С откриването на СПА Комплекс „Белчински
Извор“ развиваме България като туристическа
дестинация. Ще продължим да популяризираме
прекрасните места, с които страната ни разполага и с които трябва да се гордеем“. Това заяви
министърът на туризма Николина Ангелкова по
време на официалната церемония при откриването на новата перла в короната на българския туризъм – бутиковия СПА Комплекс „Белчински Извор“. Домакини на събитието бяха инж. Симеон
Пешов, президент на „Главболгарстрой Холдинг“
АД, който е и почетен председател на Камарата
на строителите в България (КСБ), Анна Пешова и
Антон Попов – управители на комплекса.
„Помня, когато преди години се разхождахме

из „Цари Мали град“ с принца на Саудитска Арабия султан Ал Сауд. Тогава инж. Симеон Пешов
за първи път сподели с нас идеята си да реализира този проект. Щастлива съм, че сега всички
ние виждаме как една мечта се е превърнала в
реалност“, каза министър Ангелкова. Тя обърна
внимание и на факта, че в района се намират
едни от най-горещите минерални извори в цяла
България, като температурата на водата е над
41 градуса. „СПА комплексът ще повлияе положително на развитието на туризма в региона.
Сигурна съм, че той ще предлага най-добрата
услуга в сектора, защото зад реализирането му
стоят хора, които ценят качеството“, подчерта
Ангелкова. „Поздравявам Ви за усилията, които
положихте, за да може днес да се похвалим с
това бижу, благодарение на което с. Белчин вече
е на картата със СПА дестинации в страната“,

каза още Николина Ангелкова.
„СПА Комплекс „Белчински Извор“ е резултат
от стремежа ни да сътворим оазис, където хората да отдъхнат и релаксират. Нашето желание
е да запълним отдавна отворилата се пропаст
между градския човек и природата“, посочи инж.
Симеон Пешов. Той заяви, че това е единственият по рода си комплекс, съчетаващ спокойствието на природата, уютна атмосфера и неповторимо СПА преживяване. Комплексът се намира в
подножието на 4 планини – Рила, Верила, Витоша
и Плана, и в близост до културно-историческия
комплекс „Цари Мали град“.
Общата стойност на проекта е близо
18 млн. лв. Инвеститор и строител е „Главболгарстрой Холдинг“ АД. Инвестицията се реализира
с кредит от 12 млн. лв. от Банка ДСК.
` стр. 8-10

` стр. 15-18

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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Инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на КСБ:
СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ǷǶǯǰǾǰȇ
ǵǨǲǨǴǨǸǨǺǨǵǨǹǺǸǶǰǺǭǳǰǺǭǪǩȂǳǫǨǸǰȇ
Камарата на строителите в България (КСБ) категорично се противопоставя
на зачестилите „сензационни“ твърдения, изразявани в публичното пространство, от представители на ръководствата на Камарата на архитектите в
България (КАБ) и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране
(КИИП). В изявленията си двете организации твърдят, че инженерингът е „изключително порочна практика“. Изказване, изцяло неподкрепено с доказателства и факти.
Ръководството на КСБ подчертава, че инженерингът при обществените поръчки в строителството е европейска практика, доказала своите предимства.
Категорично заявяваме, че браншовите камари трябва да се подкрепят и да
говорят помежду си. За КСБ обаче ръководството на Камарата на архитектите
в България вече я превръща в политическа организация. Именно затова питаме:
„Защо и какви интереси стоят зад тези атаки?” За нас това вече не е въпрос.
Считаме отговора за ясен.
Диверсионната акция от архитекти без архитектура, които искат да станат политици без политическа култура, не може да продължава. Канибализмът
е деяние, което не се подкрепя от нито една религия. Въвличането на ръководството на КАБ в политически битки изяжда работещите бюра и вреди на
цялата гилдия.
За КСБ проектантите се делят на два вида:
1. Работещи бюра, за които формата и видът на инженеринга не им пречи,
за да свършат работата си професионално.
2. Школувани бюра, за които менажирането на проект без съдържание е основна дейност, тъй като основополагащо за тях е да вземат комисионни и да
посочат императивно подизпълнители.
Ако това е методът, предпочетен от нелегитимните архитектурни бюра
– да генерират средства от определени подизпълнители, за да финансират политическа кариера и развитие, то инженерингът наистина им пречи.
КСБ е категорична, че прийомите и стратегиите на тези „архитекти“ са
очевидни и безотговорни. Браншовите организации имат много по-сериозни
предизвикателства, касаещи работата им, отколкото включването им в политически кампании. Всяка камара е публична и би трябвало да е символ на нещо.
За нас ръководството на КАБ е символ на очернящ пиар, който цели да извлече
политически дивиденти.
14 август 2019 г.

ǵȈȗȈȌȒȐȚȍȕȈȈȘȝȐȚȍȒȚȐȚȍȐ
ȗȘȖȍȒȚȈȕȚȐȚȍșȘȍȡțȐȕȎȍȕȍȘȐȕȋȈ
șȈȌȍȔȈȋȖȋȐȧșȞȍȓȐȏȊȓȐȟȈȕȍȕȈ
ȗȖȓȐȚȐȟȍșȒȐȌȐȊȐȌȍȕȚ
Проектите са много отговорна част от
реализацията на инвестиционните намерения
и това трябва да бъде
подкрепено със съответните изисквания и
отговорности към проектантите. Те трябва
да носят отговорност за
проекта и за допуснатите от тях грешки, както
го правят строителите,
изпълняващи строежа. За
това настояваме от Камарата на строителите
в България.
През последните десетилети я страната
ни и данъкоплатците са
изгубили милиони левове заради некачествени
проекти. Забавянето на
проектирането бе причина страната ни да не
успее да усвои голяма
част от предоставеното ни безвъзмездно
финансиране през първия програмен период на
европомощта. Затова и
едно от изискванията за
подобряване на ефективността на усвояването
на европейските средства по оперативните
програми бе търговете
да се възлагат на принципа на инженеринга, който включва проектиране
и строителство. Като
резултат проектите за
подобряване на живота
в градовете и селата ни
започнаха да се случват
по-бързо, по-качествено и по-евтино, каквото
бе и настояването от
страна на Брюксел.
Инженерингът е широко използвана практика
в Европа, тя е законово
утвърдена в европейското законодателство.
Фактите показват, че
когато проектантите не
работят в тясна връзка
със строителите, както
е при инженеринга, те
често правят съществени пропуски в работата
си, които водят до скъпи
за обществото последици, като неугледна градска среда, архитектурни
безумия, оскъпяване на
стойността на проектите и продължителното
им забавяне. В същото
време проектантите не
носят отговорност за
своята работа, съизмерима с лошите последствия от нея, защото
остават анонимни, прикривайки се умело зад
гърба на изпълнителите.
Примерите за лошо
проектиране са хиляди,

но бихме искали да припомним за един случай с
широко медийно отразяване – ремонтите на
ремонта на Ларгото в
София, които трябваше
да бъдат направени заради сериозни проектантски грешки. За пропуска
информира и заместник-градоначалникът на
столицата Тодор Чобанов. Кметът на София
Й о р д а н к а Ф а н д ъко в а
също нееднократно е заявявала, че проблемите с
ремонтите в столицата
са в резултат на лоши
проектантски решения.
„Често решенията на
проектантите забавят
и компрометират проекти“, казва Фандъкова.
Но вместо да бъдат
наложени солени глоби на
проектантите за некачествената им работа,
която довежда до големи
преки загуби и още толкова косвени, те често
остават извън погледа
на обществото и институциите и вината
се прехвърля основно на
строителя.
Заради липсата на
достатъчно сериозна наказателна отговорност
част от проектантите
си позволяват буквално
да копират съществуващи и изпълнени вече
проекти, като в отделни
случаи дори не посещават сградата или улицата, на която правят
проект. Затова и се „изготвят“ сериозни проекти в абсурдни срокове.
Само за два дни се проектира детска градина, за
десетина дни – 44 обекта или такъв за укрепване на училище. За тези
проблеми признават и
представителите на Камарата на архитектите
в България. Сметката
от това очевидно несериозно отношение към

проектирането обаче
плащат изпълнителите,
които носят и най-голяма
отговорност за качественото изпълнение на
обектите и, разбира се,
данъкоплатците.
Голяма част от рисковете, които водят до
архитектурни и градоустройствени недоразумения, се избягват с възлагането на инженеринг.
При тези поръчки проектирането се извършва
от правоспособни специалисти. За качеството на работата им обаче
следят тези, които ще
носят отговорността за
крайния резултат. Така
се дава и възможност за
бърза реакция според реалните, а не според предполагаемите условия на
терена.
За проблемите с качеството на обектите представителите
на КАБ и Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране
непрекъснато прехвърлят отговорността на
някой друг – на възложителите за това, че не са
упражнили достатъчен
контрол върху изготвените от тях проекти,
на изпълнителите, на
законодателството, на
начина на провеждане на
търговете и т.н.
И това обикновено
се случва в навечерието на избори, за да се
калкулират политически
дивиденти и някои техни представители да
се възползват за политическата си кариера, а
не с цел подобряване на
строителството като
цяло. Те вече се показаха
на политическата сцена,
с което демагогията на
говоренето им против
инженеринга вече е ясна
за българското общество.
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ǩȢȓȋȈȘȐȧȐǺțȘȒȔȍȕȐșȚȈȕșȒȓȦȟȐȝȈșȗȖȘȈȏțȔȍȕȐȧȏȈ
șȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȊȟȍȚȐȘȐȖȉȓȈșȚȐ
Двустранните документи са в сферите на транспорта,
инвестициите, младежта и спорта и външните работи
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
България и Туркменистан сключиха споразумения за сътрудничество в
области от взаимен интерес. Това стана в рамките на Първия каспийски
икономически форум, който
се проведе в националната
туристическа зона „Аваза“ в Туркменистан. Двустранните документи са
в сферите на транспорта,
инвестициите, младежта
и спорта и външните работи. Те бяха подписани в
присъствието на премиера
Бойко Борисов от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен
Желязков, изп. директор
на Българската агенция
за инвестиции Стамен

Янев, министъра на регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова и извънредния и
пълномощен посланик на
Република България в Туркменистан Николай Янков.
По време на форума в
„Аваза“ премиерът Бори-

сов проведе редица срещи
на високо ниво, сред които
бяха тези с президента на
Туркменистан Гурбангули
Бердимухамедов и с руския
премиер Дмитрий Медведев. Пред Бердимухамедов
министър-председателят
е изтъкнал желанието

ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊȘȈȏȋȖȊȈȘȧș
ȧȗȖȕșȒȐȧȊȢȕȠȍȕȔȐȕȐșȚȢȘǺȈȘȖǲȖȕȖ
Министър-председателят Бойко Борисов
се срещна с министъра
на външните работи на
Япония Таро Коно. В рамк и те н а ра з говора и м
в Министерския съвет
пре ми е рът е отбелязал,
че Япония е приоритетен
партньор и традиционен
приятел на страната ни.
Борисов е изразил увереност, че срещите на
високо ниво ще дадат
допълнителен импулс на
икономическите връзки,
което от своя страна е
предпоставка за увеличаването на обема и обхвата на японските инвес-

лят Борисов също е обърнал внимание на усилията
на правителството ни във
връзка с осъществяването
на проекта за газоразпределителния център „Балкан“. Двамата са обсъдили
и възможността за реализация на проекта АЕЦ
„Белене“ при поставените
от българската страна
условия. Бойко Борисов е
припомнил, че заявления
за участие в настоящата процедура за избор на
стратегически инвести-

тор по проекта се приемат до 19 август. „В региона
ще възникне необходимост
от производствени мощности, които да генерират
чиста електроенергия на
достъпни цени, отчитайки все по-амбициозните
цели за намаляване нивата на
вредни емисии във
всички сектори на
икономиката. В
този смисъл АЕЦ
„Белене” може да
се превърне именно в такъв електроизточник за
региона“, e заявил
Борисов.
По-късно пред журналисти в Туркменистан
министърът на енергетиката Теменужка Петкова
е съобщила, че предварителен интерес по проекта АЕЦ „Белене“ има от
страна на китайска корпорация, южнокорейска
компания, от корпорацията „Росатом” и от фирмата „Дженерал Електрик”.
„Очакваме максимален бой
инвеститори да потвърдят желанието си за участие“, е добавила тя.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

15 август
Димитър Георгиев, председател на Държавна агенция
„Национална сигурност“
16 август
Николина Филипова, член на УС на КСБ
Инж. Илко Тодоров, член на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāôĄĂúøùāüĊüĆùûøĄôöù 
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тиции, както и на броя
туристи в България.
Министър-председателят е акцентирал върху
интереса на България да
увеличи износа си за Япония, както и да се засилят

бизнес контактите в области, като информационни и комуникационни технологии и автоматизация,
машиностроене, производство на автомобилни
части, строителство.

Министър Николина Ангелкова:

ǛǼǺǸǱǹǴǾǱǮǓǬǶǺǹǬǳǬǾǿǼǴǳǸǬȅǱ
ǹǬǸǬǷȋǾǺȅǱǬǰǸǴǹǴǽǾǼǬǾǴǮǹǬǾǬǾǱǲǱǽǾ
„С последните промени
в Закона за туризма, които Министерският съвет
прие, продължава реализацията на политиката ни
за намаляване на административната тежест за
бизнеса“. Това е заявила
министърът на туризма
Николина Ангелкова на работна среща с представители на бранша в Приморско. В нея са участвали
кметът на града Димитър
Германов и председателят
на Общинския съвет Златина Тюлиева.
Министър Ангелкова е
акцентирала върху новите
текстове в закона, визиращи статута на националните курорти. Тя е изтъкнала отговорността на
местните консултативни
съвети по туризъм с участие на бранша, които ще
играят все по-важна роля
за устойчивото развитие
на отрасъла и ще вземат

на България да развива
всестранно, дългосрочно
и взаимно изгодно партньорство с Туркменистан
в редица области, като
търговия, строителство,
енергетика и туризъм.
Бойко Борисов е акцентирал и върху стремежа на
страната ни да запази ролята си на стратегически
газоразпределителен център и е посочил сериозната работа на правителството по изграждането
на необходимата инфраструктура. „Газът от Туркменистан е потенциален
източник за захранване
на газоразпределителния
център „Балкан” на територията на България“, е
коментирал Борисов. Той е
изразил готовност страната ни да развива диалог
с Туркменистан и относно
възможностите за взаимодействие по транс-

портната свързаност в
направлението „Запад –
Изток“ и „Запад – Юг“ през
Югоизточна Европа и Черно море.
На срещата с руския
премиер Дмитрий Медведев министър-председате-

решения с 2/3 мнозинство.
Ангелкова е коментирала и
постигнатото в сектора
през тази година в условията на силна международна конкуренция. „Знаехме,
че сезонът ще е тежък,
но независимо от трудния
юни данните за първото
шестмесечие на 2019-а
сочат спад само от 0,3%
в чуждестранните визити спрямо същия период
на рекордната 2018 г.“, е
подчертала Ангелкова и

е призовала бизнесът да
продължи да работи още
по-усърдно и да се включи
в реализацията на Единната система за туристическа информация, която
ще стартира от 1 октомври т.г.
Повече за развитието
на туристическия сезон
през 2019 г. - в следващия
брой на в. „Строител“, в
който ще публикуваме и
интервю с кмета на Приморско Димитър Германов.
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ǻȟȈșȚȢȒȢȚȔȍȎȌțȗȊÄǩțȝȖȊȞȐ´ȐȗȊÄǩȍȓȖȒȖȗȐȚȖȊȖ´
ȕȈǨǴÄǽȍȔțș´ȡȍȍȋȖȚȖȊȗȘȍȏȋ
и „Буховци“. Той беше придружен от министъра на
финансите Владислав Горанов и зам.-министъра на
регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков. Строителният
екип ги запозна с етапа,
на който е изграждането
на 207-метровия мост по
трасето.
На проверката стана
ясно, че участъкът между
п.в. „Буховци“ и п.в. „Белокопитово“ на АМ „Хемус“,
който е с дължина 16,32 км,
трябва да е готов през

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
„Колко ни е красива държавата и колко трудно е
строителството. Колко
скална маса, колко нещо
трябва да се извози. После, като стане готово,
всички казват – „лесно“.
Това заяви министър-председателят Бойко Борисов
по време на инспекцията
строителните дейности
на автомагистрала „Хемус“
в участъка между пътните възли „Белокопитово“

2021 г. Първата копка беше
направена точно преди година – на 16 август 2018-а.
В изходната част на
трасето има два обекта
с археологически разкопки,
по които работят специалистите от Националния
археологически институт
с музей при БАН. Те проучват фрагменти от 5000 г.
преди новата ера (ранния
халколит и ранножелязната епоха). Според анализа
на експертите единият
обект се нуждае от поподробно изследване, което ще продължи около два
месеца.
„Благодаря на археолозите. Имаме перфектни

ǼȖȕȌȕȈȜȖȕȌȖȊȍȚȍȖȚȊȖȘȐȏȈȧȊȓȍȕȐȧȚȈȊȗȘȖȞȍȌțȘȈȚȈȏȈ
ȐȏȉȖȘȕȈȗȖșȘȍȌȕȐȞȐȗȖȍȌȐȕȖȚȋȈȘȈȕȞȐȖȕȕȐȚȍșȐȗȘȖȌțȒȚȐ
На публично заседание в
сградата на Фонд на фондовете бяха отворени заявленията
за участие в обществената поръчка с предмет „Изпълнение на
финансов инструмент - Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“.
Той е финансиран със средства
по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014
– 2020”. Бюджетът на инструмента възлиза на 20 млн. лв.,
като очакваната обща сума
на микрокредитите за крайни
получатели е 100 млн. лв. Максималният размер на кредит,
предоставен на допустим краен получател, е 97 791 лв., или

50 000 евро.
В определения от възложителя срок са получени заявления
за участие по всички 8 обособени позиции (ОП). „Кредит плюс“
ООД е кандидатствал по ОП 1,
2 и 3, а „УниКредит Булбанк” АД
– по 4, 5, 6, 7 и 8.
Портфейлната гаранция ще
покрива до 80% от кредитния
риск на финансовия посредник
по всеки микрокредит, включен в
гарантирания портфейл, до достигане на тавана на загуби на
ниво портфейл. Микрокредитите,
които ще се предоставят, ще са
насочени към стартиращи и социални предприятия. Със средствата ще се финансират дейности,

свързани с придобиване на материални и нематериални активи, работен капитал във връзка
с развитие или разширяване на

дейността, повишаване на уменията на работници и служители
или на предприемача в случай на
самостоятелна заетост.

отношения и добър синхрон“, заяви Бойко Борисов.
Той добави, че поисканото
от археолозите удължение
на срока с два месеца ще
бъде уважено. На обекта
работят близо 100 души –
работници, археолози и геодезисти.
Общата дължина на АМ
„Хемус“ е около 420 км. В
експлоатация са участъците от София до Ябланица и
от с. Белокопитово до Варна с дължина близо 170 км.
Довършването на магистралата е сред основните
приоритети на правителството и се планира тя
да е готова от София до
Варна през 2023 г.

ǌǹǰǼǱǬǹǬǌǾǬǹǬǽǺǮǬ
ǱǹǬǳǹǬȃǱǹǬǳǬǳǬǸ
ǸǴǹǴǽǾȆǼǹǬǾǼǬǹǽǻǺǼǾǬ
ǴǹȀǺǼǸǬȂǴǺǹǹǴǾǱ
ǾǱȁǹǺǷǺǯǴǴǴ
ǽȆǺǭȅǱǹǴȋǾǬ
Със заповед на министърпредседателя Бойко Борисов на
длъжността зам.-министър на
транспорта, информационните технологии и съобщенията
е назначена Андреана Атанасова. Досега в продължение на
пет години тя е била член на
Комисията за регулиране на съобщенията. Атанасова има над
20-годишен опит в сферата на
съобщенията и европейските
въпроси.

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

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални
конструкции
 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични
подпори
 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
 Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

 Кофраж за кръгли стени
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Търгът е в три обособени позиции на обща индикативна
стойност от близо 460 млн. лв.
Каро Билд“, в което са „ГеСтраницата
подготви
Десислава Бакърджиева
Отворени са офертите
в обществената поръчка за
проектиране и строителство при модернизацията на
54,3 км от път I-1 (E-79) Видин – Ботевград в участъка
от Видин до Ружинци. Това
съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Индикативната стойност
на търга е близо 460 млн. лв.
без ДДС. Проектът ще се
реализира със средства от
републиканския бюджет.
Изпълнението на СМР е
разделено в три обособени
позиции (ОП), за които са подадени общо 17 предложения.

В ОП 1 е включена отсечката от Видин до п.в.
„Макреш“
от км. 3+757 до км.
33+400. Тя е с дължина е
29,643 км. Индикативната
стойност за осъществяване
на строително-монтажните
работи е 250 750 157 лв. без
ДДС, но тя не е пределна.
Срокът за реализация е 30
месеца. За този участък от
Видин – Ружинци са отворени
4 оферти. Те са на: „Северозапад лот 1“ ДЗЗД, в което
са „Нивел строй“ ЕООД, „ПСТ
Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг
– М“ АД, „ПСТ Видин“ ЕООД
и „ПСТ София“ ЕООД; ДЗЗД
„Видин-Макреш“ с участници: „ГБС Инфраструктурно
строителство“ АД и „Главболгарстрой Интернешънал“
АД; ДЗЗД „АПП Видин – Ботевград“, съставено от „Грома Холд“ ЕООД и „Европейски
Пътища“ АД; и „Трейс Груп
Холд“ АД.

В обособена позиция 2 е
трасето от разклона за
Макреш (при бъдещия п.в.
„Макреш“) до с. Бела (при
бъдещия п.в. „Бела“)
от км. 33+400 до км.

47+000. То е с дължина 13,6 км
и прогнозна цена 115 042 400
лв. без ДДС, но тя не е пределна. Срокът за изпълнение
е 24 месеца. Отворените
оферти за ОП 2 са общо 7.
Те са на: Обединение „Геопът Видин Ружинци“ ДЗЗД, с
партньори „Пътстрой-92“ АД
и Геострой“ АД; ДЗЗД „Роуд
Груп“, което включва „Джи
Пи Груп“ АД, „БГ Ленд Ко“ АД и
Копекс и Ко“ ЕООД; „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД; „Северозапад Лот
2“ ДЗЗД с участници „ПСТ
Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг
– М“ АД, „ПСТ – Видин“ ЕООД
и „ПСТ София“ ЕООД; ДЗЗД
„АПП Видин – Ботевград“,
съставено от „Грома Холд“
ЕООД и „Европейски Пътища“
АД; ДЗЗД АМ „Макреш Бела“,
в което са „Автомагистрали Хемус“ АД, „Обрес Асфалтатгес Таррако“ СА и „ЕМЕ и
Хота Груас“ СА; и „Трейс Груп
Холд“ АД.

В третата позиция е
отсечката от с. Бела до
Ружинци
от км. 47+000 до км.
58+128. Общата й дължина е
11,128 км, а индикативната
стойност за изпълнение на
строително-монтажните работи е 94 135 800 лв. без ДДС,
но тя не е пределна. Срокът
за осъществяване на всички дейности е 24 месеца. За
трасето са отворени 6 оферти. Те са на: „Инжстройинжинеринг“ ЕООД; ДЗЗД „Бела
- Ружинци“, включващо „ГБС
Инфраструктурно строителство“ АД и „Главболгарстрой
Интернешънал“ АД; „Северозапад Лот 3“ ДЗЗД с партньори „ПСТ Груп“ ЕАД, „Пътинженеринг – М“ АД, „ПСТ – Видин“
ЕООД и „ПСТ София“ ЕООД;
ДЗЗД „АПП Видин – Ботевград“ с участници „Грома Холд“
ЕООД и „Европейски Пътища“ АД; Обединение „Гео Път

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.

острой“ АД, „Пътстрой-92“
АД, „Каро Трейдинг“ ООД и
„Евробилд“ ООД; и „Трейс Груп
Холд“ АД.
Пътят Видин – Ботевград е приоритетен проект в
инвестиционната програма
на АПИ и Министерството
на регионалното развитие и
благоустройството до 2022
г., тъй като с цялостното хомогенизиране и модернизация
на трасето от Дунав мост 2
ще се осигури бърза и удобна
връзка между автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и „Струма”. От АПИ припомнят, че
строителството на направлението на Видин – Ботевград (167 км) ще започне с някои от най-сложните отсечки
Мездра – Ботевград (33 км) и
Видин – Ружинци (54,3 км). За
да върви по-бързо работата
на трасето между Мездра и
Ботевград, то е разделено на
два участъка – лот 1 (19,3 км)
и лот 2 (13,4 км). За лот 2 има
избран изпълнител и предстои подписването на договора. Обществената поръчка
за лот 1 е в ход и се очаква
да бъдат отворени ценовите
предложения.
„Както и тръжната процедура за избор на изпълнители на 33 км от път I-1 между
Мездра и Ботевград, така

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
EВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И
ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ

В Национална компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) бе подписан договорът с изпълнителя на
обществената поръчка с предмет „Модернизация на железопътен участък Костенец – Септември“. Обектът е
възложен на ДЗЗД „Костенец – Септември 2018“, съставено от „Транс логистика“ ЕООД, „Контратас Иглесиас“ АД
и „Аркада Къмпани“ АД, за 379 989 739,23 лв. без ДДС. От
страна на НКЖИ документа парафира зам. генералният
директор инж. Златин Крумов. На събитието присъстваха
и инж. Галина Василева, директор на дирекция „Координация на програми и проекти“ в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, инж.
Пламен Митов, зам.-ръководител на проекта, и други.
Оценката на съответствие и строителния надзор ще
извършва Обединение ИВЕР ДЗЗД, състоящо се от „Ив
контрол Варна“ ЕООД, „Етаконс“ ООД и РПА ООД. Договорът с тях бе сключен през април т.г. Той е на стойност
8 268 287, 30 лв. без ДДС.
Проектът за участъка Костенец – Септември е част
от модернизацията на железопътната линия София –
Пловдив. Той се осъществява с 85% съфинансиране от
Механизма за свързване на Европа.
и за участъка от Видин до
Ружинци ще се приложи новата схема на плащане, която
предвижда цялата стойност
на договора да се разплати
на строителя след приключване на дейностите. Целта е

бъдещите изпълнители на направлението Видин – Ботевград да работят максимално
мобилизирано и да завършат
обекта качествено и в кратък срок“, посочват още от
АПИ.

До края на годината стартират
мащабни инвестиции във ВиК
инфраструктура

До края на годината стартират мащабни инвестиции във ВиК инфраструктура в още 14 административни области в страната. В следващите три години ще бъдат изграждани водопроводи,
канализация, пречиствателни и помпени станции и ще се рехабилитира съществуваща ВиК инфраструктура. С реализирането на инвестициите в агломерациите с над 10 000 е.ж. в рамките на
тези области се очаква да се постигне съответствие с изискванията на европейските директиви за
качеството на питейните води и за отвеждане и пречистване на отпадни води.
Обектите, които ще бъдат реализирани, бяха определени при разработването на регионални
прединвестиционни проучвания (РПИП) по проект „Подкрепа за регионалното инвестиционно
планиране в отрасъл ВиК“ на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
(МРРБ), финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ (ОПОС), съфинансирана
от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. 14-те ВиК оператори, които бяха подпомогнати чрез изпълнението му, подадоха проектните си предложения за
финансиране от оперативната програма през пролетта на 2019 г. на обща стойност приблизително
1,9 млрд. лв. Това са: „ВиК“ ЕАД, гр. Бургас, „ВиК-Варна“ ООД, „ВиК“ ЕООД, гр. Видин, „ВиК“ ООД,
гр. Враца, „ВиК-Добрич“ АД, „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, „ВиК“ ООД, гр. Перник, „ВиК“ ЕООД, гр.
Пловдив, „ВиК“ ООД, гр. Русе, „ВиК“ ООД, гр. Силистра, „ВиК“ ООД, гр. Сливен, „ВиК“ ЕООД, гр.
Стара Загора, „ВиК“ ООД, гр. Шумен, „ВиК“ ЕООД, гр. Ямбол“. Чрез дейностите по проектите на
ВиК операторите в рамките на близо 400 обекта и подобекта ще бъде изградена и рехабилитирана
ВиК инфраструктура в 50 населени места и ще бъде подобрено качеството на предоставяните
услуги на над 2 млн. души.
Подготовката на РПИП започна през април 2016 г., като премина през мащабни проучвания на
терен и проектиране, провеждане на необходимите екологични и териториално-устройствени процедури и подготовка на формулярите за кандидатстване за финансиране от ОПОС. Беше приложен
регионален подход и многофакторен анализ за идентифициране на проблемите на териториите при
координация с множество заинтересовани страни: ВиК операторите, МРРБ, Министерството на
околната среда и водите, Министерството на здравеопазването, Комисията за енергийно и водно
регулиране, Европейската комисия, общински и областни администрации и други.
Вече има сключени договори между Управляващия орган на ОПОС с два от операторите „ВиК“ ООД, гр. Враца, и „ВиК“ ЕООД, гр. Русе.
Инвестициите в територията, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Враца, предвиждат реконструиране и доизграждане на 54 км водоснабдителна мрежа и реконструиране на 785 м довеждащ
водопровод. В резултат се очаква намаляване загубите на вода с 9,5 млн. м³/г. за агломерациите
Враца, Мездра, Козлодуй и Бяла Слатина. По компонент канализация ще бъдат изградени 23 км
нова канализационна мрежа и ще бъдат рехабилитирани 970 м от съществуващата. Предвиждат
се и инвестиции в съществуващите пречиствателни станции за отпадни води във Враца и Козлодуй, чрез които ще се подобри експлоатацията им. Общият размер на планираните инвестиции в
областта възлиза на близо 50 млн. лева.
В района, обслужван от „ВиК“ ЕООД, гр. Русе, ще бъде реконструирана 63 км водоснабдителна
мрежа и 10 км довеждащи водопроводи, в резултат на което физическите загуби на вода в областта
значително ще бъдат намалени. Ще бъде изградена 44 км канализационна мрежа и рехабилитирана 5,4 км от съществуващата. В резултат на инвестицията приблизително 6 хил. жители от два
квартала – „Средна кула“ и „Долапите“, ще бъдат присъединени към канализационната мрежа, а
процентът на събирани и отвеждани отпадни води ще бъде в пълно съответствие с изискванията на
Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадни води. Общият размер на планираните
инвестиции в областта възлиза на близо 130 млн. лева.
РПИП в 14-те области включват и разработки на инвестиционни намерения, и приблизителни
стойности на необходимите инвестиции за малките населени места (над 2000 е.ж. за отпадни води
и 50 ж. за питейни води). Те трябва да решат всички идентифицирани проблеми в сферата на ВиК
в тях. За осъществяването им ще се търси допълнително финансиране с европейски средства през
следващия програмен период 2021 - 2027 г.
Проект „Подпомагане регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“, финансиран от Оперативна програма
„Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове
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Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община:
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С интерес очаквам шестата ни съвместна изложба с КСБ
и вестник „Строител“ за направеното в града през 2019 г.
Росица Георгиева
Ренета Николова
Г-жо Фандъкова, активният строителен сезон на територията на Столичната
община (СО) започна. Кои са
големите обекти, които ще се
изпълняват до края на 2019 г.,
свързани с обновяването на
инфраструктурата?
Обновяването на пътната
инфраструктура продължава.
Работим на 15 големи обекта
и като всяка от последните
години сме заложили основен
ремонт на 20-25 квартални
улици във всички райони на СО.
В момента се извършва реконструкция и рехабилитация
на ул. „Каменоделска“ заедно с
трамвайните линии. Изграждаме ново трамвайно трасе,
пътна настилка и тротоари.
Движението в района е силно
затруднено, защото Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ изпълнява
строителни дейности по моста „Изида” при Сточна гара. С
ул. „Каменоделска” извършваме
поредното обновяване на трамвайна мрежа. Тези линии в София не бяха основно ремонтирани от тяхното построяване и
затова преди няколко години започнахме специална програма.
Модернизирали сме 16 км трасета и в момента се подготвя
процедурата след преработка
за основен ремонт на линията
на трамвай №5 – по бул. „Цар
Борис III“ до кв. „Княжево“ – още
8 км. Изцяло обновени са линиите на бул. „България”, бул. „Дондуков” и ул. „Кракра“, бул. „Овча
купел“, ул. „Козлодуй“, ул. „Граф
Игнатиев“, надлез „Надежда“,
бул. „Черни връх“, участък от
бул. „Мария Луиза“.
Изпълняваме ремонта на моста за с. Кривина при Столичния околовръстен път (СОП),
където се реновират основните елементи на съоръжението
и се подобряват транспортноексплоатационните му качества. Рехабилитирахме и това на
ул. „Черковна“ над бул. „Ген. Д.
Николаев“, където подменихме
амортизираните дилатационни
фуги. За последните 10 години
обновихме над 150 моста, повечето от които не бяха основно
ремонтирани от тяхното строителство.
В момента работим и на
бул. „Президент Линкълн“, където също изпълняваме нови пътни платна и тротоари. През август ще започнем и последния
участък от бул. „Монтевидео“
при новата метростанция. Реално с пускането на подземната железница през „Овча купел“
догодина районът ще е коренно
променен с модернизирана инфраструктура. Тази година там
правим и няколко от по-големите вътрешноквартални улици –
„Народно хоро“, „Народен герой“,
„Промишлена“.

Планираме реконструкция на
последната част от бул. „Монтевидео”, която ще започне,
след като е готова новата метростанция в района. В „Овча
купел“ от началото на август
стартирахме изграждането на
останалата част от ул. „Централна” с дължина около километър.
В хо д е и р ем он т ъ т н а
ул. „Житница“, която свързва
жк „Овча купел“ и кв. „Красно
село“. Заедно с изграждането
на кръстовището на бул. „Цар
Борис III“ улесняваме връзката
към западните квартали.
Завършихме участъка от
ул. „Филип Кутев“. Продължават
дейностите по нова канализация по ул. „Сребърна“, която е
важна за отводняването на
бул. „Тодор Каблешков”. Започна
и вторият етап на ул. „Хемус“ в
район „Слатина“, както и рехабилитацията на бул. „Асен Йорданов“ от бул. „Проф. Цветан
Лазаров“ до бул. „Хр. Колумб“ и
на ул. „Искърско шосе“ от бул.
„Христофор Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“. И двете отсечки ще бъдат ремонтирани по
съществуващо положение.
Модернизираме и бул. „България“ в участъка от бул. „Черни връх“ до бул. „Акад. Иван Гешов“. Дейностите по южното
пътно платно приключиха и работата продължава в северното. Както и миналата година,
в отсечката на бул. „България”
от бул. „Акад. Ив. Гешов” до бул.
„Гоце Делчев” и на Орлов мост
е положена метална мрежа за
заздравяване на настилката.
В ход е ремонтът на тунела
на бул. „Ал. Малинов“ при СОП,
където изпълняваме и укрепване, отводняване и ново осветление.
От 23 юли се извършват и
строителни дейности на една
от най-малките улици на София, но събрала много история
– „Малко Търново”. Предвижда
се обновяване на настилките,
на стъпалата и капаците на
шахтите, подмяна на осветлението, монтиране на нови парапети и елементи на градското
обзавеждане. Обновяването
започна, след като проведохме две публични обсъждания с
гражданите на София. Предстои отново чрез обсъждане на
предложения и идеи на столичани да бъде показана по видим
начин интересната история на
малката пешеходна улица.
Един от големите проекти през следващите години е
модернизирането на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис III”. Каква е готовността
за стартирането му? На какъв етап е препроектирането
на частта между площад „Македония” и Съдебната палата?
Имаме готовност да стартират процедурите за избор
на изпълнител, чака се съгла-

суване с Управляващия орган на
Оперативна програма „Региони
в растеж“ (ОПРР) за обявяване
като две отделни отсечки. Първият участък – от трамвайното ухо в „Княжево” до пл. „Руски
паметник”, предвижда цялостна
реконструкция на най-старата
трамвайна линия. За другия се
планира обособяване на линеен
парк. Едновременно се изготвя
и Доклад за оценка на съответствието на инвестиционните
проекти. Направено е съгласуване с Министерствто на културата, защото пл. „Македония“ е паметник на културното
наследство.
Отчуждаването на частните имоти е едно от нещата, които забавят стартирането на големите общински
проекти. През 2019 г. какви
средства са предвидени за
тези дейности и към кои райони на София са насочени
усилията?

Заложените средства за
отчуждителни процедури през
2019 г. са 10 млн. лв. Такива ще
се извършват в различни райони
на София – „Лозенец“, „Триадица“, „Връбница“, „Студентски“,
„Подуяне“, „Овча купел“, „Младост“, „Сердика“ и др. Те са във
връзка с предвидени за изграждане ключови инфраструктурни
обекти – за пътна инфраструктура, ВиК мрежи, разширение
на столичното метро и др.
Как върви изпълнението на
ремонта на образователните
институции – общо 26 училища и детски градини, с финансиране от ОПРР?
Напълно завършиха ремонтните дейности в три сгради
– две детски градини и едно
училище (ОДЗ 179, ОДЗ 115 и 57
СУ), а в други 7 са на финала с
издаден Акт 15 (ОДЗ 27, ОДЗ 90,
ДГ 152, ОДЗ 15, ОДЗ 170, 15 СОУ,
123 СОУ). Продължават строителните дейности в сградите

на пет училища – 62 ОУ „Христо
Ботев” в район „Връбница”, 54
СУ „Св. Иван Рилски” и 101 СУ в
„Надежда”, 3 СУ и 43 ОУ в „Илинден”.
За 4 детски градини и три
училища са сключени договори
тази година и са в процес на
подготовка или е започнала работа. Това са ДГ 53, ДГ 51, 113
СУ и 33 Езикова гимназия „Света София” в „Илинден”, ОДЗ 90
в „Надежда”, ДГ 42 във „Връбница”, 140 СУ „Иван Богоров” в жк
„Обеля 2”, pайон „Връбница”. За
9 Френска езикова гимназия в
„Средец“ ще бъде открита обществена поръчка за изпълнител.
В 102 ОУ „Панайот Волов“
в „Надежда“ дейностите не са
стартирали поради обжалване
на процедурата за изпълнител.
В два от обектите се извършват проверки за фактическото състояние на СМР с
оглед прекратяване на възложените договори. Това са 16 ОУ в
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Снимки в. „Строител“

„Надежда” и 70 ОУ „Св. Климент
Охридски” във „Връбница”.

През 2019 г. трябва да бъде
пусната в експлоатация част
от третата линия на столичното метро. Как върви изпълнението на отделните етапи
и кога ще може софиянци да я
използват?
Завършени са 90% от 8-километровия централен участък
– това е трасето от бул. „Владимир Вазов” през Орлов мост
– „Одеон” – НДК – бул. „България”
до „Красно село”. Най-напреднало е строителството на станциите „България”, „Медицински
университет”, „Театрална” и
„Красно село”. На 80% са готови метроспирките „Патриарх
Евтимий”, „НДК“, „Орлов мост“.
Станция „Хаджи Димитър” е
с изпълнение 70%, тъй като
нейното изграждане започна
по-късно. По план до края на годината трябва да пуснем целия
8-километров участък в експлоатация.
Тунелът е завършен на 100%
- тунелопробивната машина
„Витоша“ започна работа през
февруари 2017 г. За 2 години тя
прокопа 6 км под центъра на
столицата. В участъка между
станциите „Хаджи Димитър” и

над 75 хил. тона годишно вредни емисии във въздуха, а с третата линия – 90 хил. т. В районите, през които преминава
метрото, редуцираме и трафика с 15% - 20%. Особено важно
е, че заедно с него изграждаме и
интермодални връзки с различните видове транспорт. Свързахме метрото с летище София
с централните жп и автогара
на града. Сега също правим
връзка с жп гара Горна баня.
Строим и паркинги. На третата лини я ще има такива
в близост до СОП и кв. „Горна
баня” и на ул. „Централна” в
„Овча купел“.

Обновяването на градския
транспорт е един от приоритетите на администрацията.
Какво предстои в тази насока?
Извърши хме най-голямата модернизация на градския
транспорт – подменихме 90%
от автобусите. Всички над
400 нови превозни средства са
с най-високия екологичен стандарт ЕВРО6. София вече има и
първите си нови 20 електробуса. Подменихме 90% от тролеите и купихме 25 трамвая, нещо
което не е правено от десетилетия.

Станция „България” от третия лъч на метрото е изпълнена над 90%

ски аквапарк с минерална вода.
Осъществихме и първи етап от
парк „Въртопо” в „Младост”.
Тази година продължихме
с възстановяването на алеи в
Южния парк. Обновихме гради-

атмосферния въздух. Сега работим по поредната, която обхваща периода 2021 – 2026 г.
В София продължава цялостното обновяване на
бл о ко в е с ъ с с р е д с т в а п о
Националната програма за
енергийна ефективност на
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС). Все още
се обявяват търгове за избор
на изпълнители. Може ли да
посочите до момента какви
са резултатите от нея?
Досега по НПЕЕМЖС са обновени 68 обекта. В процес на
изпълнение са строително-рeмонтните дейности в още 39
здания. Многоетажни жилищни
блокове се санираха в районите „Искър“, „Подуяне“, „Красно
село“, „Надежда“, „Люлин“ и др.
По покана на етажната
собственост посетих един от
наскоро санираните блокове в
кв. „Дружба 1“, където наред
със сградата е обновена и зелената площ пред блока по програма „Зелена София”.

Северният парк има изцяло нова визия след мащабна реконструкция

„Театрална” вече е изграден тунел от 650 м по Нов австрийски
тунелен метод. Монтажните
работи по оборудването и системите за управление на линията са осъществени на над 76%.
Вторият участък от третата линия – 4 км от „Красно
село“ през „Овча купел“ до Софийския околовръстен път при
кв. „Горна баня“, е с над 60%
реализация. Най-напреднало е
строителството на станция
„Овча купел 2” (74% ). Участъкът ще е готов за експлоатация до средата на 2020 г.
Преди 10 години дължината
на Софийското метро беше
10 км, сега е 40 км, а след няколко месеца с пускането на новия
лъч ще е 52 км. Общо 80% от
новите метролинии са пуснати
в експлоатация в последното
десетилетие. С подземните
влакове постигаме голям екологичен и транспортен ефект за
града. В момента намаляваме

До края на годината доставяме още 13 трамвая и 15
електробуса. Кандидатстваме
за закупуването на още нови автобуси, тролейбуси и електробуси, за да постигнем на 100%
модерен автопарк. Освен това
провеждаме тестове с малък
6-метров електрически автобус в квартали с цел подготовка на маршрути за довеждащ
транспорт.
Реализирането на зелени
политики е част от усилията
Ви за подобряване на качеството на въздуха в столицата.
Какви действия в тази посока
са предвидени до края на лятото?
Възстановяваме, обновяваме и изграждаме паркове и
градини в София и ежегодно засаждаме нови дървета. Направихме първия нов градски парк –
„Възраждане”, който в момента
разширяваме с първия общин-

ните „Черковна” и „Кюлуците”,
където направихме нови детски
площадки.
Възстановихме розариума с
фонтана в Борисовата градина,
където засадихме над 2000 цветя, обновихме алеите, поставихме пейки. Изработването на
подробен план на Борисовата
градина също има две важни
за зелената система на града
цели. Първата - да запазим и
съхраним територията на парка, и втората - да не се допуска
ново строителство в него.
Продължава ремонтът на
Северния парк откъм ул. „Народни будители“ с изграждане
на площадки и алейна мрежа. В
момента се провежда процедура за изпълнител за парк „Дружба”. Също така през 2019 г. се
обновяват 120 детски площадки
в междублокови пространства.
Изпълнихме програма с над
100 мерки и дейности за подобряване на качеството на

В изборна година сме. Като
се обърнете назад, за какво не
Ви стигна времето през мандат 2015 – 2019 г.?
Винаги съм била съсредоточена върху работата, която
планираме и извършваме за развитието на града. А развитие-

то на София е мой постоянен
приоритет, затова полагам
всичките си усилия за обновяване и модернизиране на столицата. Много често сме изправени
пред предизвикателства, които изискват нелеки решения,
но които имат повечето големи
градове и столици в световен
мащаб.
Ваши ят професионален
вестник знае много добре какво
означава срокове за реализация.
Затова действам с ясен план и
график за всеки проект – това
изисквам от всеки строител,
иначе съм доказала, че налагам
едни от най-сериозните глоби. Продължавам да поставям
въпросите за качеството на
проектите, надзора и изпълнението. Който работи по строителните обекти в София, трябва да знае, че хората очакват
качество, и да носи своята отговорност.
А как ще продължи взаимодействието между Камарата
на строителите в България и
Столичната община?
Надявам се традиционното ни сътрудничество с КСБ
да продължи по професионални теми и работа за града. С
интерес очаквам шестата ни
съвместна изложба с Камарата
и в. „Строител“ за направеното
в София през 2019 г.

СО изпълнява програма за обновяване на тротоари в районите
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Николина Ангелкова, министър на туризма:
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£ÜÍÅÂÒÊáÌÂÔÐÔÕÒÊÓÔÊÙÇÓÌÂ
` от стр. 1

Гости на официалното откриване на комплекса бяха Владимир
Георгиев, кмет на община Самоков, Венета Балабанова, кмет
на с. Белчин, Станислав Иванов,
зам.-председател на парламентарната Комисия по транспорт,
информационни технологии и
съобщения, Евгени Чачев, бивш
министър на регионалното развитие и благоустройството,
инж. Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на
КСБ, зам.-председателите на
УС на КСБ инж. Калин Пешов и
инж. Николай Николов, който е и
председател на ОП на КСБ – Бургас, инж. Мирослав Мазнев, изп.
директор на КСБ, инж. Камен
Пешов, председател на Надзорния съвет на „Главболгарстрой
Холдинг“ АД и управител на
„ГБС – Инфраструктурно строителство“ АД, Ренета Николова,
прокурист и главен редактор на
в. „Строител“, и други. За откриването на обекта инж. Симеон
Пешов получи поздравителни
адреси от името на Камарата
на строителите в България и
от Съвета на директорите на
в. „Строител“.

Еко селище, състоящо се от 10
къщи за гости.

къщи „Веста“ и „Стела“, дървени къщи „Вита“ и „Деа“, глинени
къщи „Агрила“ и „Тера“ и конопена
къща „Тиара“. Всяка от тях разполага с две просторни студиа,
баня с душ кабина и веранда с
градински мебели и с органична
козметика.
Почитателите на романтичните преживявания ще могат да
се отдадат на почивка и релакс
и да се насладят на пълно уединение в луксозните вили „Ромео
и Жулиета“ и „Венера“. Двата
обекта предлагат комфортна
дневна, спалня, баня с душ кабина, веранда с градински мебели и
собствена термозона със сауна,
парна баня, джакузи с минерална
вода и възможност за масажи.
За привържениците на почивките в големи компании са на
разположение две луксозни вили
- „Бендида“ и „Кибела“, с капацитет 10 – 15 човека, подходящи
и за деца. „Бендида“ предлага
уютна дневна с камина и четири
спални, сауна и външно джакузи
с минерална вода. „Кибела“ предлага 4 студиа и апартамент с
2 стаи. За пълната почивка на
гостите е осигурена и луксозна
френска козметика.

али. Еко къщите са построени с
естествени и висококачествени материали, като дърво, глина, италиански конопени тухли,
стъкло и други. Оттам идват и
атрактивните им имена – стъклена къща „Виста“, бели варови
къщи „Ариа“ и „Белеца“, тухлени

СПА център и лечебна минерална
вода

Конопена къща

Посетителите на комплекса ще имат възможността да
усетят позитивното влияние
и успокоителните свойства на
минералната вода, която извира с температура 41–46°C
и притежава доказани лечебни
свойства. Тя е изключително
подходяща за възстановяване от посттравматични или
постоперативни състояния.
СПА центърът предлага въ-

Уникалният СПА Комплекс „Белчински Извор“
се намира само на 50 км
от София и е разположен
на 80 000 кв. м площ.
Гостите имат възможността да избират между
10 дизайнерски вили, всяка в свой уникален стил,
вдъхновен от природата
и естествените материТухлена къща

Дървена къща

Глинена къща

Варова къща

Стъклена къща
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f£ÇÍÙÊÏÓÌÊªÉÄÐÒuÒÂÉÄÊÄÂÎÇ
ÆÇÓÔÊÏÂØÊá

ДО
ИНЖ. СИМЕОН ПЕШОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД
И ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ

Инж. Симеон Пешов, президент на „Главболгарстрой
Холдинг“ АД и почетен председател на КСБ:

ǴȧșȚȖȚȖȍțȕȐȒȈȓȕȖȐȔȈȌȘȍȊȕȈȐșȚȖȘȐȧ
Ако трябва да опиша с
няколко думи всичко на територията на комплекса, ще
кажа - Гала Плацидия. Историята зад това име е много
интересна. С Веселин Хаджиангелов, който е археолог
и директор на Историческия
музей в Самоков, както и директор на регионалния музей
в с. Белчин, проучвахме легендата за дъщерята на римския
император Теодосий I – Гала
Плацидия. И доказахме, че тя
е била тук. От пет монети с нейния лик в света
едната се намира в нашия музей, така че наистина имаме право да казваме, че е посещавала
нашите лечебни извори. Смело мога да заявя, че
това място има своята древна история.
Първоначалната концепция за комплекса се
промени, ние имахме намерение да продаваме
къщите, но тъй като нямаше достатъчно купувачи, се наложи да преминем към клубно селище.
Изтеглихме кредит и днес съм много доволен и
щастлив, защото откриваме първия етап от
комплекса. Както виждате, всичко е бутиково,
функционално. Към момента СПА Комплекс „Белчински Извор“ е с капацитет за 60 човека, а при
пускането на хотела след 20 декември ще се увеличи до 160. Ние по принцип не обичаме да правим
гиганти. Не търсим масовост. Аудиторията, към
която сме се насочили, е средно богатият човек - младите бизнесмени, младите семейства
с деца, които се уморяват от интензивната
работа през седмицата и искат да релаксират.
Наблизо има туристически пътеки, които дават

трешни и външни минерални басейни, финландска сауна, билкова
сауна, солна сауна, парна баня,
стая за релакс, леден фонтан,
тангенторна вана, билкова вана,
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възможност за разходка в
планината. В околността
има и летище, което позволява наемането на малък самолет, с който могат да се
видят Седемте рилски езера.
Уникален е СПА центърът на комплекса. Дебитът
на минералната вода е 6,5
куб. м в секунда. Тук е мястото да споделя нещо, с което
се сблъскахме, когато започнахме да работим по обекта.
В България не е добре решен
въпросът, свързан със сондирането на минерална вода. От една страна, процедурата е много
тежка. От друга, след като достигнахме до минералната вода на 2,5 км дълбочина, трябваше
да кандидатстваме в общината за концесионер.
Представете си – вложили сме 2,5 млн. лв. за добива на тази вода, но въпреки това се явихме на
конкурс. Всяка година плащаме такса 100 хил. лв.
за водата. Концесията ни е за 30 г.
България е най-богата в Европа на минерални
извори. Трябва да има по-добро законодателство
в областта и държавата да стимулира развитието на СПА комплексите.
Относно строителството на къщите - използвани са само екологични материали. За първи
път използвахме в четири от тях конопени тухли,
внос от Италия. Конопените тухли са уникален
материал, освен че дишат, те обменят влагата
и са антисептични. Работихме с прекрасен екип
от специалисти - главен архитект на комплекса
е Чавдар Георгиев, дизайнер на интериора е Мими
Фъркова.

външни минерални джакузита,
екзотични душове, козметични
и масажни студиа.

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ПЕШОВ,
От името на Управителния съвет на Камарата на строителите в България и лично от мое име Ви поздравявам по случай официалното откриване на новата перла в короната на българския туризъм
– бутиковия СПА Комплекс „Белчински Извор“. Уникалната локация,
безкомпромисното качество на строителството, впечатляващите
интериор и дизайн и младият амбициозен екип от професионалисти,
на който е поверено управлението на комплекса, са залог за сигурни
бъдещи успехи.
Това е поредното голямо строително постижение на „Главболгарстрой Холдинг“ АД!
Пожелавам Ви да продължавате все така да изграждате значими обекти на територията на страната, а и извън нея. Сътвореното от Вас дава повод за гордост от таланта и възможностите на
българския Строител!

С уважение,

София
10 август 2019 г.

Инж. Илиян Терзиев
Председател на УС на КСБ

ДО
ИНЖ. СИМЕОН ПЕШОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА
„ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ ХОЛДИНГ“ АД
И ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КСБ

Поздравителен адрес
УВАЖАЕМИ ИНЖ. ПЕШОВ,
От Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“ приемете най-сърдечни поздрави
по повод откриването на СПА Комплекс „Белчински Извор“. За в. „Строител“ е чест и
удоволствие възможността да сме част от това вълнуващо събитие.
Един от основните приоритети на изданието на КСБ е да популяризира постиженията
на българския строителен бранш и СПА Комплекс „Белчински Извор“ е сред найвпечатляващите обекти, представени на страниците на вестника.
Комплексът е уникален от идеята до нейното изключително високо качество на
изпълнение, като е обърнато внимание на всеки детайл!
Появата на комплекса издига на ново ниво българския туристически продукт, като
открива пред страната ни възможност за предлагане на условия и услуга, съответстващи
на най-високи световни стандарти.
Като изразяваме респект към поредното строително достижение на „Главболгарстрой
холдинг“ АД, пожелаваме на Вас и екипа на комплекса много здраве и успехи!

Ресторант

Изцяло в духа на комплекса
ресторант „Изворът“ също гарантира невероятно изживяване
в уютна атмосфера, съчетана с
вкусна храна и първокласни вина.
Менюто включва отбрани ястия
както от българската тради` стр. 10

С уважение,

Ренета Николова
Прокурист и
гл. редактор,
ПР на КСБ
10 август 2019 г.

Инж. Пламен Пергелов
Председател
на Съвета на директорите
на „Вестник Строител“ ЕАД
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Николина Ангелкова, министър на туризма:
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Антон Попов, управител на СПА
Комплекс „Белчински Извор“:

ционна кухня, така и от
европейската.

ǽȖȚȍȓșȒȈȚȈȟȈșȚȡȍȉȢȌȍ
ȋȖȚȖȊȈȕȈȌȍȒȍȔȊȘȐ

Спорт и забавления
За да отговори на изискванията и желанията на
всеки, комплексът предлага също напълно оборудван
фитнес център, детски
кът с анимация, денонощен охраняем паркинг, красив парк, подходящ както
за организиране на лични
и фирмени мероприятия,
така и за разходка сред
природата. Модерните
конферентна и мултифункционална зали превръщат
„Белчински Извор“ в подходяща дестинация и за провеждане на семинари, обучения, тиймбилдинги и друг
тип корпоративни събития.

дика (София), завийте на
юг. Там, в подножието на
три планини и по поречието на река Палакария, ще
намерите райско място с
чудотворна вода! Останете няколко дни, отморете,
потопете се в лековитите
извори, съберете сили и
вземете по една амфора с
тази чудодейна вода. Така
ще укрепите своето здраве, ще съберете сили и вашето начинание ще пожъне
сигурен успех.“
Войниците изпълнили
точно указанието и всичко минало добре. Успели да
стигнат до Равена, освободили сина на Гала Плацидия
и не след дълго го провъзгласили за император, а чудодейното място започнало да се посещава от много
и различни хора. Райското
място с чудотворна вода е
именно с. Белчин.
Инж. Симеон Пешов
споделя, че легендата би си
останала само такава, ако
археолозите не са открили
на хълма над Белчин монета с лика на Гала Плацидия.
„А няма нищо по-хубаво и
истинско от това легендите да се превръщат в
реалност“, допълва той.
Село Белчин се характеризира с изключително мек
и здравословен климат, съпроводен с прохладни летни
вечери. Съчетанието между чист въздух и красива
природа действа успокоително на очите и душата.
СПА Комплекс „Белчински
Извор“ е идеален за всеки,
който иска да намери спокойствие, уют, да опита
вкусна храна, да се докосне
до част от историята на
нашата родина.

Областта крие и своите
легенди
Изборът на мястото
на СПА Комплекс „Белчински Извор“ не е случаен.
Местните жители разказват легендата за дъщерята на император Теодосий I – Гала Плацидия,
тръгнала от Константинопол към Рим с мисията
да освободи своя син от
пленничеството в Равена.
По това време нейният поголям брат бил на смъртния си одър, но успял да заръча на воините какво да
направят, за да подсигурят
победата си и да освободят неговия племенник.
Думите му към войниците
били: „Вървете! Ще минат
много, много дни, ще минете през Августа Траяна
(Стара Загора), след това
през Филипопол (Пловдив) и
преди да стигнете до Сер-

С ПА Ко м п ле кс
„Белчински Извор“ е
сред малкото в страната, които са разположени на толкова
голяма площ – над
80 декара. Предлагаме всички удобства,
които една модерна
СПА дестинация изисква днес. Всичко
при нас ще бъде с
качество като за 5
звезди. За гостите
ни са на разположение три външни топила с температура
на водата 41, 36 и 28 градуса. Минералната вода на
територията на целия комплекс, която добиваме, е
от 41 до 46 градуса.
Почиващите също така могат да се насладят и
на изключително вкусната храна в ресторанта ни,
който има опция да се обединява и да посреща повече гости. Както знаете, в момента сме открили за
посетители 10 къщи. Всяка една от тях е различна
като изпълнение. Строителството им е на световно ниво, като са използвани иновативни подходи.
Искам да обърна внимание, че тук е изградена първата конопена къща. Благодарение на уникалните
качества на този материал тя е изключително
прохладна през лятото и много топла през зимата.
С пускането в експлоатация на къщите и СПА
центъра приключи първият етап от изграждането на комплекса. До месец ще завършим и втората
фаза. Тя включва две двуетажни къщи - „Бендида“ и
„Кибела“. Едната ще е от типа „супер лукс“, а втората ще бъде разделена на 4 студиа и голям апартамент. Пред завършване са и две къщи за влюбени
- „Ромео и Жулиета“ и „Венера“. Те са сравнително
по-изолирани, за да осигурят повече интимност и
спокойствие на влюбените, и разполагат с отделна
сауна и парна баня. За удобството на двойките има
и две масажни маси, на които те ще могат да се
възползват от различни СПА процедури.
В рамките на третия етап е изпълнението на
хотела, който е на четири етажа и ще бъде готов
на 20 декември.

Веселин Хаджиангелов, археолог и директор на Историческия музей в Самоков:

ǪǩȍȓȟȐȕșȍȕȈȗȘȈȊȐȕȍȡȖȒȖȍȚȖȘȧȌȒȖșȍșȓțȟȊȈȊǩȢȓȋȈȘȐȧ

В Белчин се направи нещо, което
рядко се случва в България. Първо се
обърна внимание на културното наследство, което възроди едно замиращо

село. Става дума за изграждането на
комплекса „Цари Мали град“. След това
населеното място започна да се развива като оживен туристически център.
Така е правилно и аз адмирирам подобен
подход.
„Цари Мали град“ съществува вече
5 г. и през него минаха 1 030 000 души.
Наистина районът се превърна в една

позната за България дестинация. Логичната следваща стъпка беше да се
помисли за място за отдих на тези хора.
Така се появи и СПА Комплекс „Белчински
Извор“.
Щастлив съм да съобщя, че от тази
година започнахме да обогатяваме експозицията в музея на „Цари Мали град“
благодарение на колекцията „Арес“. С

нея представяме на посетителите над
600 оригинални артефакта от праисторията до късната античност. Това са
множество златни накити, тракийско
въоръжение, оригинална колесница от
римския период, розлични инструменти
и др. Показваме спасеното културно наследство на България през последните
20 г.
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И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

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

по повод Деня на строителя
2019

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 20 октомври до 2 ноември 2019 г.
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК
За спонсориране изработването на паната предлагаме
поставяне на лого върху 60 бр. пана –
3000 лв. без ДДС
Срок – 1 септември 2019 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова
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Ивайло Цеков, кмет на столичния район „Искър“:

¤ÎÐÎÇÏÔÂÓÇÒÇÌÐÏÓÔÒÕÊÒÂÌÍàÙÐÄÊáÔ
По НПЕЕМЖС са обновени 10 блока, в процес на изпълнение са още два

та мисия, да подобряваме
пътната инфраструктура,
за да имат съответните
заводи нормална комуникация с града и с удобните
магистрали, летището и
жп гарата. Надявам се в
следващите години този
процес да е много по-интензивен. Голямо предимство в инфраструктурно
отношение ще имаме след
изграждането на Софийския околовръстен път
(СОП) в източна посока, с
което ние ще разполагаме
с много пряка връзка през
кв. „Горубляне“. Това ново
пътно строителство ще
увеличи интереса на инвеститорите към „Искър“
за реализирането на нови
идеи, свързани с изграждането основно на жилищни и
офис сгради.

Георги Сотиров
Г-н Цеков, отговаряте за един от големите
столични райони, в който
влизат двата жилищни
комплекса „Дружба 1 и 2“,
кварталите „Димитър
Миленков“ и „Абдовица“
и с. Бусманци. Образователната инфраструктура на територията им е
относително добре развита.
Училището в с. Бусманци е сред най-старите в
София – миналата година
се навършиха 140 г. от основаването му. Гордост за
„Искър“ е и Професионалната гимназия по транспорт, която е създадена
през 1949 г. и т.г. чества
своя 70-годишен юбилей.
Грижата за тези сгради е
сред основните приоритети на Столичната община
и, разбира се, на районната
администрация. Училищата, за които отговаряме,
са осем на брой. Толкова са
Ивайло Цеков е роден на 1 август 1980 г. във Видин. Завършва средното си образование
в 125-о СУ „Боян Пенев“ в София, а висше – в Университета за национално и световно
стопанство. Бакалавър е по специалност „Стопанско управление“ и магистър „Бизнес
администрация“. Получава допълнителни квалификации по „Управление на кризи“ във
Военна академия „Г. С. Раковски“, има и диплома от Националната школа по мениджмънт
– София. Работил е като експерт организатор на международен транспорт и спедиция,
управител на Централен военен клуб и началник-сектор в Изпълнителна агенция „Военни
клубове и военно почивно дело“ към Министерството на отбраната. Бил е зам.-кмет на
столичния район „Искър“, а от 2012 г. е кмет. Владее английски и руски.

и детските градини, повечето от които успяхме да
ремонтираме. Обновихме
185-а ДГ, 144-та, 13-а, частично – 88-а и 21-ва. В момента сме насочили усилията си в саниране, подмяна
на дограми и оборудване и
други СМР на 96-а ДГ. Там
правим и нови корпуси, за
да има възможност есента да се настанят нова
яслена и градинска група.
Интересът на гражданите
към 96-а ДГ е подчертан и
за тази година приемът
беше напълно реализиран.
Изграждаме и физкултурен
салон, а след приключването на дейностите по тази
градина ще прехвърлим ресурс към 36-а ДГ, където
ще извършим пълна реконструкция.
Работим не само по
обновяването на сградния
фонд на нашите детски
заведения, а изпълняваме и
цялостен ремонт на дворните пространства – площадки, алеи, съоръжения за
игри и др.
За изминалите два мандата успяхме да осигурим
места за нови 12 групи в
детските градини и хората оценяват загрижеността на районната администрация за най-малките
жители на „Искър“. В крайна сметка образованието
е един важен и непрекъсваем процес, който започва
именно от детските градини.

Нещо, което прави
впечатление в район „Искър“, е, че наред с новото
строителство на жилища, офис и производствени сгради има отлично санирани панелни блокове.
Благодаря Ви за тази
важна констатация. За да
се стигне до нея, администрацията и хората от
панелните и другите - по
системата на едроплощния кофраж (ЕПК), блокове
съвместно изминахме нелек път. Затова искам да
благодаря на етажните
собствености, с които успяхме да направим успешен
процеса по саниране чрез
Националната програма за
енергийна ефективност за
многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС). В началото имаше доста негативизъм у гражданите,
а и в определени медии по
отношение на целите и възможностите на НПЕЕМЖС.
Днес, когато фактите говорят сами за себе си, хората започнаха повече да се
интересуват от Националната програма, но в момента няма свободен ресурс по
нея за ново включване…
По линия на НПЕЕМЖС
в район „Искър“ са обновени
10 блока, в процес на СМР
са още 2 и с това изчерпваме заявените и получили
одобрение и финансиране
обекти.
Наскоро обитателите
на санирания блок №125 ни

поканиха заедно с кмета
на Столичната община
(СО) Йорданка Фандъкова
на импровизирано празненство по повод финализирането на дейностите
по НПЕЕМЖС, за да изразят своята благодарност. Добре е, че нашите
съграждани оценяват по
достойнство работата и
на строителите, и на общинската и районната администрация. Гражданите
от същия този блок имат
спечелени два проекта по
програма „Зелена София“ и
околното пространство
сега е прекрасно подредено, поддържа се редовно и
хората живеят задружно,
намират общ език, когато
става дума за облагородяване на заобикалящите ги
зелени площи и на съоръженията там.
От страниците на
в. „Строител“ искам специално да благодаря на
Лорита Радева, общински
съветник от нашия район
и председател на Комисията по околна среда към СО,
за неуморната й работа
за добрата визия на район
„Искър“. С нейна помощ
подкрепихме етажните
собствености и НПО, кандидатстващи с проекти
по „Зелена София“, в резултат на което от 2011 г. до
2018 г. по програмата бяха
облагородени и обновени
зелени площи в 174 междублокови пространства и

локални градини. Така „Искър“ се нареди на първото
място сред останалите
райони в столицата по
брой спечелени и изпълнени
проекти по „Зелена София“
и съответно стана по-красив и по-зелен.
Какво можете да кажете по отношение на
новото строителство?
Близостта до летище
София, наличието на жп
линията София – Пловдив,
както и директните пътища към автомагистралите
„Тракия“ и „Хемус“ са в основата на новото строителство на логистични
бази, изграждане на дейта
центрове, както и бизнес
центрове като нашия „Европа“. В него са съсредоточени много чуждестранни
компании, които работят
на изключително високо
равнище.

На територията на
района има и халета на
спрени производства или
на такива, които промените ги завариха в строеж…
Една голяма част от
тези сгради или не функционират по планираното
преди години предназначение, или част от терените
се ползват за складове или
от фирми с малка продукция. По времето на приватизацията фабриките бяха
придобити от различни
дружества, някои от които
работят със същия предмет на дейност, а други не
съвсем. Пример е голямото
предприятие „София Мед“,
което отдавна е частно,
но съумя не само да запази предмета на дейност, а
дори да разшири производството.
Нашата роля в този
процес е да подпомагаме
предприемачите в тяхна-

В с. Бусманци, освен
модерния Център за настаняване на бежанци от
затворен тип, има и бивши казарми на някогашните Строителни войски.
В началото на новото
столетие те са продадени
и сега са частна собственост. За момента към тях
няма конкретни инвестиционни намерения, но се
надявам развитието на инфраструктурата да направи и тази част от района
перспективна.
Споменахте добрата транспортна схема
на район „Искър“. Какво
предстои в това направление?
В последно време в нашия район се направиха
нови улици, а в момента
се реконструира ключовият за нас, а и за града бул.
„Искърско шосе“. Той започва от бул. „Асен Йорданов“
до ул. „Димитър Пешев“. В
рамките на проекта ще се
изпълни цялостно преасфалтиране с изграждане
на тротоари, с подмяна
на уличното осветление,
частично обновяване на
водопроводната и канализационната мрежа и ново

Един от символите - Културният дом „Искър”, е основно ремонтиран и обновен

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ

петък, 16 август 2019
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Великолепно санираният блок 202

велотрасе. Планира ме
тези дейности да стигнат до кв. „Д. Миленков“,
предстояща е строителна
дейност и на моста към
кв. „Абдовица“.
Предвидили сме сериозен ремонт на ул. „Димитър Пешев“, който е със
сложна подземна комуникация, без качествена
тротоарна и осветителна
мрежа. С реализирането
на дейностите той отново ще стане добра връзка
на жилищата и промишлената част на района с
огромната пътна артерия
„Цариградско шосе“.
На дневен ред през
следващата година е цялостното обновяване на
шосето от кв. „Абдовица“
до с. Бусманци и с. Казичене. Столичната община
възложи изготвянето на
подробен проект за реконструкция на това шосе,
което е връзката на източната част на София
със СОП и от там към магистралите „Тракия“ и „Хемус“. Ако нашата управленска програма удовлетвори
гражданите на района и те
ни изберат да продължим
работата си през следващия мандат, развитието
на транспортната схема
в тази част ще бъде сред
основните ни приоритети.
Причината е, че там има
много промишлени предприятия, които ползват
трасето за експорт на
продукцията си и за снабдяване със суровини.
Сред особено атрактивните терени за ново
строителство в район
„Искър“ са и тези, чиято
визия се определя от парка „Врана“.
За тази територи я
преминахме през сериозни планове и обсъждания
с гражданите. Две са основните тези – едната е
да се застроява до няколко

Сигурно малцина знаят,
че те са се заселили от
жителите на трите села,
които са пожертвани, за
да се изгради през 50-те
години на миналия век
язовир „Искър“ – Калково,
Шишманово и Горни Пасарел.
Вече два мандата една
от основните теми, по
които работи както районната администрация,
така и СО, е проблемът
с канализацията на тези
два квартала, за която
са необходими сериозни
средства. Когато построиш канализация, тя става
даденост за хората и не е
в полезрението им, но когато такива съоръжения
липсват, това е видно и е
постоянно в дневния ред
на живеещите в такива
квартали. Европейските
средства, които СО се
бори да привлече, са около
400 000 000 лв., а необходимостта на града от
изграждане на канализа-

Една от многобройните детски площадки в кв. „Д. Миленков”
Ново строителство

етажа, а другата – максимално. В някакъв степен
и двете страни, основно
собственици на терените,
не са доволни, но предвиденото строителство там
постепенно ще се извърши. Дали ще бъде на свободни терени или възможно уплътняване, ще решат
градостроителите след
съответното обсъждане
с хората.
Добрата визия предполага височина до пет етажа, за да няма засенчване.
Разбира се, с решение на
Столичния общински съвет има одобрено и високо
строителство в района на
бул. „Цариградското шосе“.
Ще Ви върна отново към проблемите на
крайните квартали „Д.
Миленков“ и „Абдовица“.

ционните мрежи е доста
по-голяма. Затова аз настоявам за нашите населени места, както казвате
- в края на града, стартирането на дейностите
да стане едновременно.
Съвсем наскоро заедно с
кмета Фандъкова имахме
среща с живеещите в двата квартала, където разяснихме възможностите
за изграждане на канализация. Но трябва да е ясно, че
можем да строим подобна
мрежа само на терени общинска собственост.
Важното е, че стартирането на работата по
канализационната система за тези населени места
е видимо вече във времето.
Г-н Цеков, от кабинета Ви се вижда прекрасната сграда на Културен

дом „Искър“, която е реновирана. Как се отрази
това на района?
В последните години
залите на Културния дом,
образно казано, се пукат по
шевовете. Домът стана
средищно място за провеждане на много и различни по
вид мероприятия. Това е и
феномен до известна степен. Не е никаква тайна,
че за живеещите в район
„Искър“ са необходими 15 до
20 минути, за да се придвижат до театралните
сцени в центъра, но хората
искат на своята си територия също да имат интересни културни събития и
това да не е епизодична
дейност.
Сред най-значимите ни
събития е „Хоро край езерото“, което през летните месеци събира стотици наши съграждани. Тази
инициатива показва, че
българските традиции в
областта на фолклора са
обичани и търсени.
В заключение, какво
още иска да сподели кметът, който отговаря за
територия, на която живеят 70 000 души?
Официалните данни
наистина сочат, че населението е 70 000 души, но
според мен тази цифра е
остаряла. Твърдя това по
няколко причини, най-вече
че „Дружба 1 и 2“ станаха
притегателно място за заселване. Погледнете само
чудесните офис и жилищни
сгради по бул. „Копенхаген“.
Смесената характеристика на район „Искър“
– с много и модерни икономически и логистични
паркове, жилища, с отлично развита магазинна
мрежа на най-големите
търговски вериги, детски
градини и училища, бързи
транспортни връзки, дава
на едно семейство чудесни условия за живот и работа.
Със съдействието на
СОС в лицето на Лорита
Радева и с абсолютната
подкрепа на столичния
кмет Йорданка Фандъкова
реализирахме много проек-

Храмът до езерото

ти. В последните години
изградихме над 30 детски
площадки в междублоковите пространства, възстановяваме други три.
Реновирахме 4 спортни
площадки за игра на футбол, баскетбол и т.н., а
още три предстои да бъдат обновени. Наистина, не са само жилищата,
улиците, офисите и производствените бази в един
голям град - трябва да има
и места, където хората да
извеждат децата си, те
сами или заедно да спортуват.
Нашето разбиране за
строителството е, че
най-добре е да бъде умерено и обмислено, за да се
превърне в процес, който
води след себе си добра
инфраструктура, облагородяване на околното
пространство, развитие
на образованието, здравните грижи и други необходими за функционирането на
район „Искър“ придобивки.
И всичко това да се случва
явно, публично и с определена визия - хората да са
наясно какво предстои,
защо, на каква цена и т.н.
Споменах, че стойността
на апартаментите се повиши, а от нарастващата
цена на имотите могат
да се правят изводи за
привлекателността на
нашата територия. Преди
години в една класация за
стойността на имотите

Езерото в жк „Дружба” освен фонтан има и аератор

нашият район традиционно беше в долната част на
таблицата. Сега твърдо
вече не сме там и това е
показателно.
Определено живеещите в района смятат, че
промяната е видима. Няма
как да не обърна внимание
и на нашето езеро. Мястото е притегателен център
за отдих и разходка – не е
само за жителите на района, но и за гостите му. Немалко хора и от други квартали идват да отдъхнат
тук. Фонтанът в езерото,
който изградихме, за да
озонира водата и по този
начин да възпрепятства
заблатяването й, прави
гледката към езерото още
по атрактивна. Край бреговете плуват зеленоглави
патици – обитатели, които радват с красотата си
малки и големи.
Паркът предстои да
бъде обновен през тази
година. По проект е планирано да бъдат изградени
нови детски площадки в
съответствие с условията за безопасна игра на
открито, да се създаде
зона за спорт и фитнес,
както и площадка за разходка и игра на кучета. Ще
възстановим асфалтовата настилка по алеите, а
пространството към понтона ще бъде оформено с
разполагане на амфитеатрални места за посетителите.
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Бившата Немска болница в Бургас, която първоначално е изпълнявала
функцията на училище, ще
се превърне в библиотека.
Старта на проекта за реконструкция и преустройство на обекта в културно-образователен център
обяви кметът на Бургас
Димитър Николов.
Зданието е построено
през 1935 г. и функционира до началото на 90-те
години, когато става неизползваемо. В резултат
на липсата на поддръжка,
климатичните условия и
вандализъм то е разграбено и с компрометирани вътрешни и външни мазилки
и дограми, а част от ин-

сталациите липсват.
„Дълги години сградата беше държавна собственост. Благодарение
на решение на Министерския съвет и в отговор на
огромната нужда на Бургас от нова съвременна
библиотека, която да съ-

ǰȏȗȢȓȕȧȊȈȚȘȍȔȖȕȚȐȚȍ
ȏȈȓȖȎȍȕȐȊȒȈȗȐȚȈȓȖȊȈȚȈ
ȗȘȖȋȘȈȔȈȕȈǪȐȌȐȕ

Община Видин ще изразходва 885 000 лв. от капиталовите си средства за ремонти на детски градини и
площадки за игра, училища, читалища, домове за стари
хора, пенсионерски клубове и др., съобщават от местната администрация. Средствата са заложени в бюджета
за 2019 г., като за част от тях тече процедура за избор
на изпълнители, а в други строителните работи вече са
започнали.
Пред стартиране са дейностите по ремонтите на
покривите на общински сгради, на градския пазар във Видин и на пенсионерския клуб в Дунавци. Започва и основно обновяване на помещения в две училища във Видин и
четири детски градини с филиали в селата, както и на
млечна кухня.
От местната администрация информират още, че
са приключили строителните работи на пет обекта по
Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради.
Община Видин има готовност да подаде проектно
предложение по Оперативна програма „Региони в растеж“
за въвеждане на мерки за ЕЕ на 13 жилищни сгради, за които са изготвени енергийните обследвания.

ǴȍșȚȕȈȚȈȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȞȐȧȊǴȖȕȚȈȕȈ
ȗȓȈȕȐȘȈȗȖȌȏȍȔȕȐȗȓȈȚȜȖȘȔȐȏȈ
ȘȈȏȌȍȓȕȖșȢȉȐȘȈȕȍȕȈȖȚȗȈȌȢȞȐ
Община Монтана кандидатства с проект по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) за разделно
събиране на отпадъци в подземни платформи, от където след това те ще се извозват на регионалното депо
край града, съобщиха от местната управа. Ако проектът бъде одобрен, то част от сегашните контейнери
за смет ще бъдат премахнати от улиците на града.
Очаква се безвъзмездното финансиране от ОПОС да
бъде около 200 000 евро, уточниха от общината.
На 1 август кметът на Монтана Златко Живков и
главният директор на ГД „Оперативна програма „Околна среда“ в МОСВ Валерия Калчева направиха заедно
първата копка за изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими
отпадъци. Стойността на проекта е 6,15 млн. лв., от
които 85% безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз.

бере на едно място 4-те
лъча на регионалната, тя
вече е на общината. Приключихме с всички необходими процедури за стартиране на проекта“, заяви
кметът. „Освен храм на
книгата след две години
сградата ще бъде и мяс-

то за наука, изкуство и
култура. Ще се съчетаят
по изключително приятен
начин ландшафтът с пространствата, определени
за библиотека и за амфитеатър. Ще има много зеленина и удобства за посетителите“, обясни още
Николов.
За идеята се говори
от 2014 г., а проектът е

изработен от варненското „Дизарх“ ООД, което
е спечелило конкурс. Според арх. Делян Жечев от
„Дизарх“ основната идея,
към която са се придържали при разработката,
е спазването на изискванията за максимално
съхраняване на съществуващата конструкция,
тъй като сградата се

намира в жилищна зона
и не трябва да се допуска контраст в околната
среда.
Про е к тъ т щ е б ъ де
реализиран чрез комбинирана подкрепа на безвъзмездна финансова помощ
от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 –
2020“, инструмент „Фонд
за устойчиви градове“ и
собствен принос на община Бургас. През юни
за изпълнител на строителните дейности беше
избрано „БИ Бургас-2019“
ДЗЗД с водещ съдружник
„Партньори-А.Т.“ ЕООД и
съдружници „Енергоинвестинженеринг“ и „Алди Комерс Груп“ ЕООД.
Успоредно с новата
сграда ще бъдат реконструирани и четири улици, осигуряващи достъп
до нея.

ǷȘȍȊȘȢȡȈȚșȚȈȘȖȚȖȓȍȚȐȡȍȒȘȈȑșǸȈȊȕȍȞ
ȊȐȕȌțșȚȘȐȈȓȕȈȏȖȕȈ
Община Бургас е
готова с Подробен устройствен план (ПУП) за
изграждане на индустриална зона на територията на бившето военно
летище край с. Равнец.
Той е съгласуван с експлоатационните дружества
и с него се обособяват
урегулирани поземлени
имоти за чисти производства и високотехнологични обекти. Това се прави,
тъй като капацитетът
на Индустриален и логистичен парк край Българово е пред изчерпване.
На територията на
летището е предвидена
възможност за изграждане на общежития за работещите, детска градина,
обслужваща зона с паркинг и търговски обекти,

пространство за спорт и
отдих. Целта е да се осигури привлекателна среда
за труд, бърз достъп от
дома до работното място
и социално обслужване.
В планировката е осигурена възможност за
транспортен достъп и
захранване с мрежи и съоръжения на техническата
инфраструктура. Зоната
има потенциал да се оформи като съвременен
индустриално-логистичен
парк. Тя е с внушителния
размер от над 3000 декара и осигурява перспектива за развитие с хоризонт
двадесет и повече години
напред във времето.
Темата за превръщане на старото летище в
индустриална зона повдигна пръв преди няколко

години кметът на Бургас
Димитър Николов. След
негово искане правителството прехвърли огромния имот на общината,
за да може тя да изготви
необходимата първична
документална работа.
Вече има проведени
разговори между кмета
и държавната власт за

осигуряване на финансиране на инфраструктурата, необходима за
усвояването на първите
терени. В момента тече
проверката на новия ПУП
за оказване въздействие
върху околната среда.
След това той подлежи на
одобрение от Общинския
съвет.

ǹȚȘȖȧȚȋȖȓȧȔȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȘȈȏȊȓȍȒȈȚȍȓȍȕ
ȒȖȔȗȓȍȒșȊǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌ
Свиленград привлече
американски инвеститор,
който ще вложи близо 300
млн. лв. в строителството на голям туристически
развлекателен комплекс,
съобщават от общината. Той ще е разположен
на терен от 143 дка непосредствено след ГКПП „Капитан Андреево“ до автомагистрала „Марица“. Ще
включва хотел, игрални
зали, СПА център, басейн,
два ресторанта, търговски площи.
Комплексът ще е с разгъната застроена площ
от 61 000 кв. м. Хотелът ще се състои от два
9-етажни корпуса, високи
по 28 м. Той ще разполага с 624 стаи и леглова

база от 1248 места, които ще го направят втори
по големина в България.
Търговският център ще
е на 833 кв. м. Предвиден
е и паркинг с 500 места,
включително за автобуси, електромобили и велосипеди. Помислено е и за

зареждането на различните видове превозни средства – ще има станции за
метан, бензин и за електромобили. Планираните
работни места в туристическо-развлекателния
комплекс са минимум 780.
„Свиленград е избран

от американските инвеститори след обстойно
икономическо проучване
от независима английска
консултантска фирма“,
съобщи главният архитект на общината Анастас Карчев. Отчетени
са добрата инфраструктура, действащите общи
устройствени планове
и близостта до турския
мегаполис Истанбул.
Българският представител на американския
фонд - „БиСи Индъстрис“
ЕООД, е получил строително разрешение от общината и стартира дейностите. Дружеството
внася в местния бюджет
396 000 лв. данък за придобиване на имущество
и още 36 000 лв. такса за
одобрение на инвестиционен проект.
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ȋȖȌȐȕȐȖȗȐȚȐȒȈȟȍșȚȊȖ
Страниците
подготви
Мирослав Еленков
„ТАНГРА – АВ“ ООД е
семейна компания, специализирана в областта на
вентилационната, климатичната и отоплителна
техника. На 17 август фирмата навършва 30 години
от създаването си. Това е
и поводът да се срещнем
с баща и син Армянови, за
да ни разкажат за развитието на бизнеса си през
годините. Инж. Юлий Армянов е управител на „ТАНГРА
– АВ“ ООД, а Иван Армянов
е ръководител „Търговски
отдел“. Управлението на
фирмата винаги се е стремяло към усъвършенстване
и производство на все повисокоефективни продукти
и реализация на цялостни
проекти, създаване на иновации и не на последно място - изпълнение с най-високо качество. Днес „ТАНГРА
– АВ“ ООД разполага с проектантско-конструкторски отдел, производствено предприятие с обща
разгъната площ от 5000
кв. м, търговски центрове
в София, Варна и Бургас,
монтажни и сервизни екипи, ОВК Академия и лаборатория за аеродинамични
изпитвания.

„ТАНГРА – АВ“ ООД се
свързва изцяло с рода на
семейство Армянови

„Познаваме историята
на рода ни от около 260
години. Фамилията ни се
е старала да бъде от съзидателите на България и
едно от първите предприемачески семейства след
Освобождението”, ни споделят баща и син. Единият
прадядо на инж. Юлий Армянов, Коста Армянов, създава първата частна банка

у нас – „Гирдап“. Другият
прадядо, Лазар Динолов, е
съосновател на първата
българска Търговско-индустриална камара, собственик за известно време на
една от първите пивоварни „Св. Петка”, секретар на
патриотичното дружество
„България за себе си” и за
кратко кмет на Русе
В края на 30-те години на ХХ век бащата на
инж. Армянов, Лазар Армянов, създава малка частна
фирма, наречена „ТАНГРА
– Лазар Армянов”. Тя се занимава с различни метални
детайли и изделия, както и

с търговска дейност. След
Втората световна война
е национализирана. Когато
през 1989 г. с Указ 56 частният бизнес е разрешен,
инж. Юлий Армянов кани няколко приятели и регистрират СД „ТАНГРА – Армянов”.
„В началото се занимавахме с проектиране и анализи на енергийна ефективност – твърде авангардна

тема за българската топлотехника от онова време.
Постепенно стана ясно, че
интелектуалният ни труд
се цени все по-малко. Решихме, че ще произвеждаме...
Започнахме с елементи за
вентилационни инсталации,
вентилационни решетки,
филтри, шумозаглушители,
рекуператори с ламели от
полипропилен. Превърнахме
апартаментите си в малки
манифактури. С „натрупаните пари” и проектантски
хонорари наехме един склад,
направихме ремонт и започнахме да купуваме машини
за производство”, спомня си

днес инж. Юлий Армянов.

Годините между 1993 и 1995
са изключително успешни
за фирмата в две направления.
През 1993 г. компанията открива първия в България търговски и изложбен
център за вентилационна,
климатична и отоплителна техника. В демонстрационната зала са изложени
както продукти внос от
Европа, така и съоръжения
на фирма „ТАНГРА – АВ“.
През същата година дружеството става упълномощен представител на
Soler & Palau – Испания, за
територията на България.
Богатата палитра от битови и индустриални вентилатори позволява компанията да разшири гамата
на собствените си изделия
и да стане един от най-големите производители на
ОВК оборудване в страната. Едновременно с развитието на търговската
дейност „ТАНГРА – АВ“ печели и проект за реновация
на филтърните системи
в АЕЦ „Козлодуй”. Екипът
разработва собствена конструктивна документация
и тя бива одобрена от Комитета за използване на
атомната енергия за мирни цели. След извършване
на подмяната и пускане в
експлоатация филтърните
системи на дружеството
са одобрени от Междуна-

Първият търговски и изложбен център за вентилационна,
климатична и отоплителна техника

родната агенция за атомна енергия. Съоръженията,
произведени и инсталирани
в АЕЦ „Козлодуй” от екипа
на „ТАНГРА – АВ“ ООД, обработват няколко милиона
кубически метра въздух на
час.
През 1995 г. производствената база е преместена в ТПК „Атанас Романов”
и площта й е увеличена три
пъти. Персоналът също се
разраства. Обособени са
отделни звена за производ-

ство, монтаж, проектантско-конструкторски отдел,
търговски и административен екип. По това време е реализиран и първият
експорт на продукти на
фирмата – рекуперативни
топлообменници REC – PP
за Гърция.
В периода 1997 - 1998 г.
„ТАНГРА – АВ“ ООД работи
по ремонтните дейности
на ОВК системите и
` стр. 16

16

Ñòðîèòåë

ПРЕДСТАВЯМЕ ВИ

петък, 16 август 2019

ÄǺǨǵǫǸǨ±ǨǪ´ǶǶǬ

ȋȖȌȐȕȐȖȗȐȚȐȒȈȟȍșȚȊȖ
` от стр. 15

народния технически
панаир в Пловдив.

подменя оборудване в
сградите на Министерския
съвет, Конституционния
съд и административни
зали на бул. „Дондуков“ 2.

Знакови са и годините 2001 – 2006 г., когато
дружеството разширява
производствените си и

„За първи път в сгради
на държавната администрация заложихме системи за оползотворяване
на отпадната енергия от
въздуха“, разказва ни инж.
Юлий Армянов.
Малко по-късно (1999 г.)
фирмата закупува терен
на бул. „Европа” и изгражда
първия си собствен производствено-търговски център. Новите големи промишлени и складови площи,
прецизното професионално
оборудване и отговорният
труд на целия екип водят
до сериозно увеличение на
оборотите на фирмата
всяка година. Внедрени са
новите линии за въздуховоди и за рекуператори с
алуминиеви ламели, на база
на които е създадена гама
от енерговъзстановяващи
блокове.
Развитието продължава и през 2001 г. и 2003 г.
са разкрити търговските
центрове на „ТАНГРА-АВ“
във Варна и Бургас. Търговската и дистрибуторска
мрежа се развива в цяла
България, а експортната дейност се разширява
постепенно, обхващайки
всички страни от Балканския полуостров. В края на
2003 г. екипът е близо 150
души, а в дружеството е
въведена система за упра-

складови площи на бул. „Европа“, броят на персонала
надминава 200 души, като
същевременно производителността на труда е удвоена. Годишните обороти
нарастват с 30%. Увеличава се броят на постоянните европейски партньори и
експортът надхвърля 10%
от общия обем. Изградени
са инсталации на десетки
големи хотели в курортите
по Черно море, Банско, Пампорово и Боровец.
Уверена в качеството
на новите продукти и повисоката квалификация на
екипа си, през 2008 г. компанията участва на найголямото и престижно изложение за бранша – Mostra
Convegno Expocomfort в Милано. В резултат на това
дружеството привлича
нови клиенти от различни

нелиев. След две години
компанията сертифицира
гамата високоефективни
рекуператори TANGRA REC
HiE и серията климатични
и вентилационни камери
TANGRA AHU с Eurovent
Certita Certification. От
между народната организация правят последователни одити на производството, продукти на
фирмата са изпратени за
изпитване в лаборатории
в Швейцария и Германия и
след постигане на параметрите „ТАНГРА – АВ“ е първата в България, получила
сертификатите, които
дават изключителна гаранция за качеството на
произвежданите продукти.
Фирмата участва в редица
международни изложения

представя серията високоефективна енергоспестяваща вентилация TANGRA
EVB HiE.
Рекуператорите постигат ефективност над
85% и дават възможност
за изграждане на различни системи от битови до
търговски и индустриални приложения. Екипът
на фирмата създава и серия пелетни котли. През
2013 г. пелетните котли
и гамата климатични и
вентилационни камери
TANGRA AHU са изпитани
и сертифицирани от TUV
Rheinland. В края на 2013 г.
дружеството получава награда за високоефективни-

Милано, този път с щанд
от 100 кв. м, на който
представя производствените си възможности и
създава нови външни партньорства. Година по късно
фирмата

„ТАНГРА - АВ“ ООД е отличена с наградата за „Иновативно
предприятие на годината“ - 2016 от президента Росен Плевнелиев

През тази година компанията е отличена с приза за „Високи
постижения в иновациите“ от президента Румен Радев

вление на качеството ISO
9001:2001.
Следва голямо отличие
– 2003 г. гамата рекуперативни топлообменници
въздух-въздух

те си енергоспестяващи
системи от Германо-Българската индустриалнотърговска камара.
През 2014 г. екипът
на „ТАНГРА – АВ“ отново
участва на международното изложение Mostra
Convegno Expocomfort в

TANGRA REC печели
Златен медал на Между-

европейски страни, а продуктите на „ТАНГРА – АВ“
печелят повече доверие.
В периода 2011 – 2013 г.
фирмата внедрява нова
линия за високоефективни
рекуператори с алуминиеви
ламели и

Търговските центрове във Варна и Бургас

завършва ОВК системите
на първия небостъргач в
България – Capital Fort.
Предизвикателство за
екипа е изпълнението на
ОВК системи на сграда от
80 000 кв. м и 126 м височина. В рамките на 2015 г.
„ТАНГРА – АВ“ изпълнява и
системите за вентилация
и климатизация на административната сграда на
„Уникредит Булбанк”.
2016 г. „ТАНГРА – АВ“
получава наградата „Иновативно предприятие на
годината”, която е присъдена за различните системи с възстановяване на
енергия, производство на
компанията. Отличието
е връчено на инж. Юлий
Армянов от президента
на страната Росен Плев-

В 2018 г. „ТАНГРА – АВ“
става и член-кореспондент
на Eurovent Association. Наръчниците за климатични
и вентилационни камери,
както и за въздушни филтри на европейската организация са преведени на
български език и качени на
сайта на асоциацията благодарение на екипа на фирмата. Инж. Юлий Армянов
и Иван Армянов участват
и в работните групи към
асоциацията в Брюксел с
цел подпомагане въвеждането на по-добри норми и
правила за ОВК системите.
В началото на 2019 г.
MSc. Иван Армянов получава от президента Румен
Радев отличието „Високи
постижения в иновациите”.
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Инж. Юлий Армянов, управител на „ТАНГРА – АВ“ ООД:

ǫȖȘȌȍȧșȍȟȍșȔȍȉȢȓȋȈȘșȒȐȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓ
ȗȘȐȏȕȈȚȐȊȐșȖȒȖȖȞȍȕȍȕȊǭȊȘȖȗȈ
Гордея се и с екипа си, благодарение на който ТАНГРА се развива
вече 30 години. Гордея се, че сме семейна компания с традиции
Инж. Армянов, поводът за интервюто е 30ата годишнина от създаването на „ТАНГРА – АВ“
ООД. Приемете поздрави
от целия екип на вестник
„Строител” и нашите искрени пожелания за още
много години успешна
дейност. Разкажете ни
как започна всичко.
Винаги съм се занимавал със странични проекти извън основната ми
работа. Непрекъснато
съм се старал да направя
нещо повече. Когато излезе Указ 56 за стопанската
дейност, се даде възможност да се развива частен
бизнес в България. Без да
се бавя, поканих няколко
приятели и направихме
фирма „ТАНГРА“. Създадохме я като наследник на
частната търговска компания на баща ми, носеща
същото название. Той я
е основал и ръководил до
Втората световна война,
но когато е дошла народната власт, компанията
е била национализирана.
Така че възстановихме
името и коригирахме тази
неправда.
Какви бяха предизвикателствата в първите
години?
В началото изпълнявахме най-вече проектиране. Бяхме научни работници, проектанти и т.н.,
но се оказа, че интелектуалната работа се плаща лошо. 90-те бяха го-

дък. Повече от 30 години
се опитвам да обучавам
колегите проектанти в
смисъла на икономия на
енергия във вентилационните системи и климатични инсталации. Чрез
тях постигаме енергийна
ефективност, вследствие
на което опазваме околната среда. Провели сме множество лекции по темата.
Освен това усъвършенстването на нормативната
база, за което имаме скромен принос, така че да изравним нашите изисквания с европейските, също
помогна. Напоследък не се
изпълняват проекти без
енергоспестяващи системи. Тоест – първата част
от работата е свършена.

но разширявахме асортимента.
Кои са най-големите
успехи на компанията за
периода?
Първият ни по-интересен мащабен проект беше
реконструкцията на голям
брой филтърни системи в
АЕЦ „Козлодуй” – дебитът
на пречиствания въздух е
няколко милиона кубични
метра на час. Филтърните системи в централата бяха остарели и Коми-

Компанията получава награда в категория „Малко или средно
предприятие“ на Германо-Българска индустриално-търговска
камара през 2014 г.

дини на групировки, а ние
продавахме научен труд.
Трудно се оцеляваше с
такъв бизнес. Затова решихме да започнем да произвеждаме част от това,
което проектираме. Започнахме с елементарни
неща – вентилационни
решетки, полимерни топлообменници, и постепен-

тетът за използване на
атомната енергия за мирни цели разпореди да бъдат сменени. Изготвихме
конструктивна разработка, след което няколко години работихме много интензивно с АЕЦ „Козлодуй“.
Междувременно открихме
първия търговски център
със show room в България

за вентилационна, климатична и отоплителна техника. Когато посещавахме
колеги в други държави,
видяхме, че тези центрове имат много съществено значение за бизнеса,
и решихме да приложим
техния опит. Изложихме
наши продукти и такива,
които внасяхме, и хората
разбраха, че могат бързо
да се сдобият с видените
от тях изделия. През всички години поддържахме
темпото на колегите от
Западна Европа, развивахме се заедно, и разбира
се, съгласно нормативната уредба на ЕС.
Когато започна бумът
на строителството през
1999 г., ние много активно
участвахме в изграждането на хотели в Банско.
В голяма част от тях са
монтирани инсталации на
„ТАНГРА – АВ“.
Едно от значимите
постижения по отношение на производствената
ни дейност, която винаги
е била важна за „ТАНГРА АВ“, е това, че направихме

линия за рекуперативни
топлообменни апарати.
Това е съоръжение, икономисващо енергия във вентилацията. Когато започнах да се занимавам с тази
тема, тя беше почти екзотика. Електроенергията
струваше 3 стотинки за
киловатчас и беше сложна
работа да убедиш инвеститор как трябва да вложи пари, за да икономиса
енергия. Постепенно това
се превърна в традиция, а
днес е задължително мероприятие. Преди 6 - 7 години
направихме втора линия за
топлообменни апарати и
вече възстановяваме над
85% от енергията, която
иначе би се изхвърлила в
околната среда. Това е
основната част от производствената ни и експортната ни програма.
Пред какви предизвикателства е изправено
сега дружеството?
През миналата година
сертифицирахме два наши
продукта – климатични и
вентилационни камери и

рекуператорите, за които споменах, с Eurovent
Certitia Certification. Това е

възможно най-взискателният и престижен сертификат в нашата област.
Освен многото документи и доказателства съоръженията се изпитват в
лаборатории в Швейцария
и Германия. Сертификаторът е във Франция, като
там са изключително педантични. Но това е важно, защото този сертификат дава гаранция на
клиента, че получава това,
което му е обещано. А на
нас ни дава увереност, че
се движим в правилната
посока.
Така че големите предизвикателства са свързани с енергоефективната
вентилация и климатизация, които са основното
ни направление на развитие. Сертификатите ни
доведоха и нови клиенти,
защото до момента не
сме произвеждали нещо
коренно различно. Преди
конкуренцията беше на
нивото на цените, а сега
е в полето на качеството.
Сертификатът гарантира, че качеството ни е
високо. По отношение на
цените смятам, че сме
конкурентни.
А дали българинът
се научи да залага на качеството?
Определено има напре-

А каква е втората?
Втората е – строители, инсталатори и клиенти
да не правят компромиси.
Защото съществуват
продукти, които твърдят,
че постигат определени
показатели, но тестовете
свидетестват, че това не
е точно така.
Българският пазар продължава да е ориентиран
ценово по ред причини. Но
аз съм оптимист, защото
хората започват да ценят
ползата от качеството.
Вредата от евтиния продукт се усеща бързо.
Разкажете ни повече
за ОВК Академията на
„ТАНГРА – АВ“ ООД?
В нея от доста години организираме курсове
с външни лектори, като
от време на време и ние
водим лекции за колеги
от бранша. Академията
е необходима и полезна,
защото първо в университета не се научава всичко
необходимо за работата.
След това в практиката
има празнина между поколенията – няма кой да научи младите. Тя се запълва
с подобна Академия, която
помага на колегите да обогатят знанията си, а има и
търговска цел – представяне на външни доставчици и наши партньори.
Какви са бъдещите
планове пред Вас и компанията?
Със сигурност имаме
какво да усъвършенстваме. Като цяло имаме добри
сигнали от външни пазари,
че благодарение на сертификацията ставаме все
по-интересни. Продаваме
продукцията си в над 15
държави. Имаме желание
` стр. 18
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ÄǺǨǵǫǸǨ±ǨǪ´ǶǶǬȍȐȏȗȢȓȕȐȓȈȐȕșȚȈȓȈȞȐȐȚȍ
ǫȖȘȌȍȧșȍȟȍșȔȍȉȢȓȋȈȘșȒȐ ȕȈȔȕȖȋȖȏȕȈȒȖȊȐșȋȘȈȌȐȊǩȢȓȋȈȘȐȧ
Инж. Юлий Армянов, управител:

ȗȘȖȐȏȊȖȌȐȚȍȓȗȘȐȏȕȈȚȐ
ȊȐșȖȒȖȖȞȍȕȍȕȊǭȊȘȖȗȈ
` от стр. 17

да развиваме нови пазари,
както и да създаваме продукти, използващи иновативни технологии.
Вие сте дългогодишен партньор на вестник
„Строител“. Бихте ли казали каква е Вашата оценка за сътрудничеството
си с изданието?
Медията се утвърди
много бързо като най-доброто браншово издание и
за това сме дългогодишен
партньор на в. „Строител“. Самият факт, че сме
рекламодател, значи, че
виждаме резултати и сме
доволни от сътрудничеството си с вестника.
Има ли организация,
която обединява фирмите за климатизация, вен-

тилация и отопление?
Във всяка една държава
по света има сдружение на
фирмите за климатизация,
вентилация и отопление,
което винаги е в помощ
на всички заинтересовани
участници в сферата. От
една страна, подпомага
процеса за подобряване
на нормативната база в
областта на съответната държава, от друга,
защитава и съдейства на
своите членове. В България преди години имаше
опит за създаване на такава структура, но за съжаление тя не просъществува. Като организация с
идеална цел имаше нужда
от финансиране, а това не
се постига лесно. Няколко
компании я финансирахме до известна степен,
но впоследствие част от
участниците се отказаха.
В момента в бранша като
че надделява идеята да
свършим днес нещо бързо,
отколкото да заложим на
по-дългосрочно развитие.
Категорично такава
организация ще ни е полезна – дори да е в рамките на
друга камара като КСБ, или
ще е в Българска браншова
камара „Машиностроене“,
в която съм член на Управителния съвет. За съжаление нашият сектор в
строителството не е групиран и силно представен,
подобно на други.
Участвате в много
интересна програма за
проветряване на училища

и детски градини. Разкажете ни повече за нея.
„ТА Н ГРА – А В“ О ОД
участва в нея за втори път.
Както всички затворени
пространства, така детските градини и училищата
трябва да бъдат проветрени, защото на човек му е
нужен чист въздух. Замърсяванията трябва да бъдат
изхвърлени, за да не се гълтат прахови частици. Това
е особено важно за децата.
Преди време изпълнявахме подобна програма
в Португалия, където изпратихме над 130 машини.
Хората бяха установили,
че децата се чувстват
по-добре, не им се доспива,
внимават повече, когато
нивата на въглероден диоксид не са повишени, и
заболяваемостта намалява. В момента работим по
такава програма за Чехия.

Отново стотици машини
– енерговъзстановяващи
и вентилационни блокове,
са необходими за там. Да,
това е сериозна инвестиция, но здравето струва
пари. Превенцията винаги
е по-евтина от лечението.
А в България има ли
интерес?
Има европейска директива, според която до
2020 г. всички обществени сгради трябва да имат
система за оползотворяване на отпадната топлина
от изхвърления въздух, но
в България често чакаме
да започнат да ни санкционират и чак след това
се сещаме, че е време да
изпълним дадено изискване.
Правите ли кампания
за популяризиране?
Да, работим по такава
инициатива, провеждаме
разговори с местните власти. Идеята е да започнем
от София, която е най-населената и автомобилизирана част от страната.
Замърсяването е много
концентрирано. Всичко е
въпрос на средства и финансиране, защото определено се харесва като идея.
Изследванията ни по програмата в Чехия показаха,
че нашите системи оказват
голям ефект. Над 35% от
сметките за отопление са
спаднали през зимата само
заради това, че прозорците
не се отварят. И най-важно
– децата се чувстват подобре!

„ТА Н ГРА – А В“ и м а
оп и т в п р о е к т и р ане то на вентилационни и
климатични инсталации
в м н о го ф у н кци он а л н и
комплекси и небостъргачи. Фирмата е изградила вентилационните
инсталации на първи я
небостъргач в София –
Capital Fort – 126 м височина и 80 000 кв. м РЗП.
Преди това компанията работи по „Арко Тауърс“ – 300 000 кв. м РЗП.

Компанията оборудва
и офис сграда на найголямата българска
банка
Сп еци а лис т и те н а
„ТАНГРА – АВ“ разказват,
на университета, което
позволява избор на енергоносителя в зависимост
от моментната му цена.
Въздухът постъпва
под седалките с необходимата ниска скорост
и осигурява равномерно
тем п ературн о поле в
обитаемата зона на залата.
В кабините за симултантен превод също се
подава пресен климатизиран въздух. Взети са
мерки за обезшумяване
една от друга, както и
че в подобен тип сгради
предизвикателствата и
изискванията към системите за микроклимат са
много, а големият брой
обитатели, използваната от тях компютърна
техника и богато остъклените фасади изискват прецизни решения. Още от изготвяне
на техническия проект
е залегнала идеята за
изграждането на максимално енергоефективни
инсталации с осигуряване на необходимия комфорт в зданието. Всички
усилия са насочени към
използване на системи с
възстановяване на енерги я. Съществено предимство при избора им е
максималната автономност, сигурната експлоатация и постигане на
микроклимат, отговарящ
на нормативните изисквания.

„ТАНГРА – АВ” ООД е
работила и по най-голямата лекционна зала в
Софийския университет
„Св. Климент Охридски“

Хотел „Рила“ в кк Боровец
В продължение на няколко години поетапно
екип на фирма „ТАНГРА –
АВ“ извършва подмяна на
вентилационни и климатични инсталации на хотел „Рила“ в ски курорта
Боровец. Най-сложната задача пред „ТАНГРА – АВ“ бе,
разполагайки с маломерни
технически помещения,
да изпълни оборудване,
покриващо най-високи изисквания към микроклимата. Все пак не трябва да
забравяме, че хотелът е
строен преди 33 години.
В процеса на монтаж се
налагаше готови тествани климатични камери
да бъдат разглобявани, за
да се внесат в машинните
помещения.

Най-големият завод за
хляб в София

Модернизация на най-

голямата лекционна
зала в Алма матер

ционни, климатични и
отоплителни инсталации. Предизвикателства
представляват високите изисквания на международната хотелска
верига и климатичните
особености на района.
Изпълнените множество
инсталации в различни
хотели в гр. Банско имат
принос в превръщането
му в целогодишно посещаван курорт.

с капацитет
от 715 места.
Климатичната камера
TANGRA AHU
DEX S в подпокривното
пространство над зала
272 е с двустепенна рекуперация на енергия. Количеството пресен въздух
варира от 10 до 100% в
зависимост от моментното натоварване на
залата (брой на студенти). Запазена е възможността за отопление
от абонатната станция

навлизането на шум от
залата.

„Кемпински Гранд Арена Банско“
е един от поредицата
5 звездни хотели, в които фирма „ТАНГРА – АВ“
е изпълнявала вентила-

Вентилацията, климатизацията и отоплението на производствени
обекти са основно подчинени на технологията.
В края на 2009 г. „СИМИД
А & Д“ възлагат на фирма
„ТАНГРА – АВ“ изпълнение
на ОВК инсталациите.
Изградените системи
използват отпадната
енергия от технологията за подготовка на
битова гореща вода и
отоплителни нужди.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǪȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȚȒȢȡȈȚȈȔțȏȍȑ
ÄǨȌȘȐȈȕȈǩțȌȍȊșȒȈ´ȊǬȖȉȘȐȟ
С финансиране от МК домът на актрисата на практика ще бъде построен наново
фирми.
Фондът на къщата-музей съхранява много лични
вещи на Будевса, сред които сценични костюми и аксесоари, билетът, с който
е заминала за Аржентина, снимки, тетрадки със
стихотворения, дневници.
След възстановяването й
едната зала ще бъде учебен музей с акцент „Литературата в театъра“,
където учениците ще се
занимават с изработването на минидекори, рисунки
на театрални костюми,
правоговор, сценична и публична реч.

актриса, която е сред създателите на българския
професионален театър.
Сега къщата, която е паметник на културата, е в
окаяно състояние, като тя
не е автентичният дом на
Будевска, а реплика, изградена през 1976 - 1977 г., за
да бъде готова за 100-годишнината от рождението й. Затова ще бъде съборена и възстановена по
запазени във фонда на Регионалния исторически музей
– Добрич, снимки, поясни
директорът на институцията Добри Добрев. Според подписания контракт

между РИМ–Добрич и МК
сградата ще е изцяло съобразена с оригинала. Обектът трябва да бъде готов
наесен, когато ще бъде
отбелязана и 110-годишнината от дебютната роля
на Будевска, превъплътила
се в повече от 100 образа
на сцената на Народния
театър.
Въпреки отпуснатите
от Министерството на
културата 64 000 лв. и осигурените от РИМ–Добрич
12 000 лв., за цялостно изграждане са нужни много
повече средства. Очакват
се дарения от граждани и

ǯȈȗȖȟȕȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈȌȍȚșȒȈȋȘȈȌȐȕȈ
ȊșȚȖȓȐȟȕȐȧȘȈȑȖȕÄǵȈȌȍȎȌȈ´

ÅǠǺǹǰǳǬǿǽǾǺǵȃǴǮǴǯǼǬǰǺǮǱ´ǻǺǰǻǺǸǬǯǬ
ǺǭǹǺǮȋǮǬǹǱǾǺǹǬǳǺǺǻǬǼǶǮǝǾǬǼǬǓǬǯǺǼǬ

Страницата
подготви
Елица Илчева
С финансовата подкрепа на Министерството на
културата (МК) започва
възстановяването на къщата-музей „Адриана Будевска“ в Добрич, съобщи зам.кметът по хуманитарните
дейности д-р Емилия Баева.
Вече е сключен договор с изпълнителя на строителните
работи „Реставрация“ ЕАД.
В постройката на
ул. „Васил Левски“ 56 между 1878 - 1893 г. преминава
детството на голямата

Снимка авторът

Георги Сотиров
С официална церемония „Първа копка”
бе поставено началото на цялостната
модернизация на сграда 1 на 90-о ОДЗ
„Веса Паспалеева“. Строително-монтажните работи се изпълняват в рамките на
проект „Изграждане, основен ремонт/реконструкция на 26 училища и детски градини на територията на Столична община“, финансиран от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020“. Общата стойност на дейностите на обекта
е 873 757,69 лв. без ДДС. На събитието
присъстваха кметът на район „Надежда“
инж. Димитър Димов, представители на
детското заведение, екипът за управление и изпълнение на проекта и др.
Инж. Димитър Димов информира, че
визията на сградата ще се запази, като
на фасадата ще бъде положена цветна
силикатна мазилка, а покривното покритие ще бъде подменено с нова хидроизолация. Заложено е и конструктивно ук-

репване за повишаване на сеизмичната
сигурност. Ще бъдат сменени вътрешните ВиК системи и отоплителната инсталация. Наред с монтажа на нови алуминиеви отоплителни тела ще се изгради
и пожароизвестителна система. Проектът предвижда още подмяна на дограмата, както и осигуряване на достъпна
среда чрез монтиране на рампа и поставяне на външен асансьор. Строителите
ще направят и 4 нови детски площадки.

ǚǭȅǴǹǬǛǷǱǮǱǹǴǹǮǱǽǾǴǼǬǮǴǽǾǺǼǴȃǱǽǶǺǳǰǬǹǴǱ
Община Плевен ще вложи 100 800 лв. във втория
етап от ремонта на историческа сграда, в която
се помещава Центърът за
работа с деца, съобщават
от администрацията на
кмета Георг Спартански.
„Инвестицията се прави
със средства от местния бюджет, след като
проектът не бе одобрен за
външно финансиране. Дейностите извършва плевенска фирма, която спечели
обществената поръчка, а
срокът за изпълнение е 60
дни“, информират още от
пресцентъра.
В к л ю ч е н а е р е ко н струкция на прозорците,

възстановяване на первази, керемидите на покрива
ще бъдат сменени и ще се
обновят участъци от дървената конструкция.
През 2017 г. е ремонтиран покривът на южното
крило на зданието, а 2018 г.
по проект „Красива България“ е подменена фасадната дограма, изкърпени са
участъци от външната ма-

зилка, боядисани са стени, а каменният цокъл е
почистен и възстановен.
През годините е извършена и подмяна на част от
дървената покривна конструкция.
На сградата, която е
в центъра на Плевен, са
запазени две паметни
плочи. Едната напомня, че
от 1895 г. до 1898 г. там е
било Винарското училище,
където е учил Александър
Стамболийски. На втората
е написано, че постройката
е била Земеделска гимназия, в която от 1946 г. до
1950 г. е учил известният
български артист Григор
Вачков.

ǿǭǯȊȓȈȋȈȓȊȊȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȕȈ
ȊȢȏȓȖȊȈșȚȈȕȞȐȧ
са предприети мерки за осигу„ЧЕЗ Разпределение България” осъществява мащабен
проект за подобряване на сигурността на електрозахранването в Плевен. Компанията
изпълнява модернизация на възлова станция в града на стойност 600 000 лв. Изпълнението
на проекта ще завърши в края
на септември, като за момента

ряване на електрозахранване по
алтернативна схема.
От дружеството гарантират много по-висока сигурност
на електрозахранването след
приключване на модернизацията,
а дотогава е създадена необходимата организация, за да се
реагира при нужда в максимално
кратки срокове.

Договор за финансиране на проект за
обновяване на градския зоопарк бе подписан между община Стара Загора и „Фонд за
устойчиви градове“, съобщават от пресцентъра на местната администрация. Сумата е 4 199 939 лв., от които 2 477 964 лв.

са съфинансиране от Европейския фонд за
регионално развитие по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.
Символичната първа копка ще бъде
през септември. Докато се изпълняват
ремонтните дейности, обектът няма да
приема посетители. Част от животните ще бъдат преместени, обсъждат се
варианти за временен подслон. Срокът
за осъществяване на СМР е 18 месеца.
Зоологическата градина, която се
намира в сърцето на най-големия парк в
града – „Митрополит Методий Кусев“, е
създадена през 1957 г. Разположена е на
70 дка и е дом на над 400 животни от 80
вида от почти всички континенти.

ǐǺǶǼǬȋǹǬǬǮǯǿǽǾǿǶǼǱǻǮǬǾǽǮǷǬȃǴȅǱǾǺ
ǮǻǺǰǹǺǲǴǱǾǺǹǬǢǬǼǱǮǱȂ
До края на август се очаква да приключат дейностите по укрепване на
свлачището в подножието на крепостта Царевец във Велико Търново, което
засегна ул. „Свети Климент Охридски“
в частта й край средновековния манастирски комплекс „Великата лавра“. От
общината информират, че към 28 август
трябва да е приключено с изпълнението
на пилотната система, чрез която е укрепена земната маса в района на църквата „Св. Четиридесет мъченици“, която е
била главна църква на манастира. Предстои възстановяването на тротоара на

улицата, след което и преасфалтиране на
пътя и пускане на движението.
Финансирането за решаването на проблема бе осигурено от правителството.

ǛȆǾǹǴǾǱǰǱǵǹǺǽǾǴǮǫǸǭǺǷǽǶǺǽǬǮǼǬǳǯǬǼǬǽǴ
Приключва ремонтът
н а тр еток л ас н и я п ъ т
между елховските села
Изгрев и Пчела, свързващ
областите Ямбол и Хасково. Положена е нова асфалтова настилка на най-разбития участък с дължина
близо 1200 м, отстранени
са храстите по цялото му

протежение. Това съобщи
директорът на Областното пътно управление в
Ямбол инж. Галин Костов.
Заедно с това продължава строителството на
нов стоманобетонен мост
над р. Тунджа в близост
до Елхово. Новото съоръжение е със значително

по-големи размери от досегашния дървен мост,
построен в началото на
миналия век. Мостът и
прилежащата му инфраструктура са на стойност 1 млн. лв. и трябва да
бъдат завършени до края
на август, допълни инж.
Костов.

ǶȚȕȖȊȖȗȖȌȒȘȍȗȈȏȈ626ǬȍȚșȒȐșȍȓȐȡȈǩȢȓȋȈȘȐȧ
ЧЕЗ продължава подкрепата
си за SOS Детски селища България, като дарява 10 000 лв. за
сметките за електричество на
приемните семейства в София и
Перник, както и на Центровете
за обществена подкрепа в двата
града.
Успешното партньорство
между двете организации продължава вече три години и пози-

ционира ЧЕЗ като бронзов партньор на SOS Детски селища
България. „Грижата за бъдещето
на младите хора е във фокуса на
корпоративната социална отговорност на нашите дружества
от дълго време. Ние активно сътрудничим с професионалните
гимназии и висшите технически
училища в България, насърчаваме талантливите и успешните

деца и юноши, работим за сближаване на бизнеса и образованието, подпомагаме младежите
и регионите чрез спонсорства,
дарения и доброволчески инициативи“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.
По-рано тази година служители на дружествата от групата подкрепиха и кампанията
„ВеликДен за дете в риск“.
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ǴǪǸȐȏȋȘȈȎȌȈȟȍȚȐȘȐ
ȖȚșȍȟȒȐȏȈșȘȍȌȕȈșȒȖȘȖșȚ

Работи се и по създаването на единен център за обработка на пътните нарушения
Мирослав Еленков

МВР работи по проект
за създаването на Единен
център за обработка на
нарушенията.
„Постигането на повисока безопасност на
движението по пътищата
и намаляването на жертвите от пътнотранспортни
произшествия са сред приоритетите в работата на
правителството на Република България“, заяви зам.министър Милко Бернер.
Той припомни предприетите стъпки в тази посока,
сред които са Националната стратегия за подобряване на безопасността на
движението по пътищата
на Република България за
периода 2011 - 2020 г., създаването на ДАБДП. „МВР
е ангажирано изключително активно в този процес.
Благодарение на усилията
на всички нас – държавни институции, органи на
местната власт, медии,

Снимки авторът

„МВР ще контролира
високата скорост по пътищата с четири отсечки за
средна скорост. Едната е
на АМ „Струма“, а останалите три са Пловдив – Карлово, Русе – Бяла и в района
на с. Микре“. Това заяви
главният секретар на МВР
гл. комисар Ивайло Иванов
по време на семинар, посветен на пътната безопасност, който се проведе
в Пловдив. В него участие
взеха зам.-министърът на
вътрешните работи Милко Бернер, Малина Крумова,
председател на Държавна
агенция „Безопасност на
движението по пътищата“
(ДАБДП), проф. Олег Асенов, член на Управителния
съвет на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ), гл.
комисар Христо Терзийски,
директор на ГДНП – МВР,
Бойко Рановски, изп. директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, представители
на ДАБДП, АПИ, Районната
прокуратура в Пловдив, служители на териториална и
пътна полиция, журналисти
и др.
Гл. комисар Иванов посочи, че първо ще заработят отсечките на АМ
„Струма“ и Пловдив – Карлово. В момента текат
процедурите по стандартизация на измервателните уреди. Останалите две
при Русе – Бяла и в района
на с. Микре са в процес на
изграждане. „Целта е издаваните наказателни постановления за нарушение
в рамките на четирите
отсечки да не се отменят
в съда“, уточни Ивайло Иванов. Той подчерта още, че

такава маса. Сензорите на
тол системата могат да
засичат как е разпределена
тежестта на товара и съответно да се осъществява контрол на небалансирано натоварените превозни
средства, които също
създават предпоставка за
ПТП, защото могат да се
преобърнат.
Проф. Олег Асенов отбеляза, че след въвеждане
на тол системата в други държави се забелязва
по-висока дисциплина от
гледна точка на извънгабаритния товар и претоварени тежкотоварни автомобили. „При наличие на
коловози на пътя и дъжд се
създават реални условия
за аквапланинг, който не
може да бъде решен с отводняване или други мерки

Гл. комисар Христо Терзийски, директор на ГДНП – МВР

общественици, граждани,
и не на последно място
благодарение на работата
на органите на Пътна полиция може да се каже, че
е избран верният път за
постигането на поставените цели. Само с обединени усилия може да има
напредък в този процес“,
завърши зам.-министърът.
Гл. комисар Христо Терзийски подчерта, че дълг на
МВР е да оправдае очакванията на обществото. Той
добави, че сред предприетите комплексни мерки са
техническото обезпечаване на служителите от
Пътна полиция, целящо да
облекчи административните им задължения за
сметка на действителния
контрол по инфраструктурната мрежа.
„Отчитаме усилията
на институциите по места, но трябва да набележим още допълнителни
мерки, защото нивото на
пътния травматизъм в
област Пловдив е неприемливо високо“, подчерта
Малина Крумова. Тя посочи,
че за първите 7 месеца на
2019 г. на тази територия са станали общо 444
тежки ПТП, загинали са 34
човека, а ранените са 556.
В сравнение със същия период на миналата година
фаталните инциденти са

с 8 по-малко, а ранените
– със 162-ма. „Сериозно намаляване на пътния травматизъм се наблюдава след
пускане в експлоатация на
новата отсечка между
Пловдив и Асеновград, но
остава тревожната статистиката голям брой катастрофи да настъпват
в градски условия, затова
ще изискваме още инфраструктурни решения от
общините“, посочи председателят на ДАБДП.
Проф. Олег Асенов заяви, че

електронната система за
събиране на пътни такси
има потенциал да подпомогне превенцията на
пътната безопасност
чрез осигуряване на
данни за контрол на извънгабаритните товари и претоварването на превозните средства. „Данните от
3D скенерите, с които са
оборудвани всички 100 нови
стационарни контролни
точки на тол системата,
може да бъдат използвани
ефективно за контрол на
извънгабаритния тежкотоварен трафик при движение
без необходимото за това
разрешително“, обясни
той. Проф. Асенов напомни, че извънгабаритните
товари затрудняват види-

Брифинг на главния секретар на МВР гл. комисар Ивайло Иванов и Малина Крумова,
председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Проф. Олег Асенов, член на УС на АПИ

мостта, създават редица
проблеми при организацията на пътното движение и
са предпоставка за пътнотранспортно произшествие. „Ние ще можем да подаваме сигнали на Пътна
полиция за мястото, където сме засекли извънгабаритен товар, който се движи без разрешително или
извън маршрута, за който
има разрешително“, каза
още проф. Олег Асенов.
„Сензорите за тежест,
вградени в пътната настилка на стационарните
контролни точки, могат да
се използват за превенция

на претоварването на превозните средства“, обясни
проф. Асенов. Той отбеляза,
че

претоварените автомобили, освен че рушат
пътищата, създават предпоставка за ПТП.
Членът на УС на АПИ
коментира, че ако ТИР с
обща технически допустима максимална маса до
35 т е претоварен и превозва 50 т, той е потенциално опасен на пътя,
тъй като спирачната му
система не е разчетена за

за обработка на платното
освен с преасфалтиране“,
отбеляза той.
„С въвеждането на тол
такси за тежкотоварните автомобили обръщаме
модела за финансиране на
пътния сектор. Така тежкотоварният трафик ще
поеме своята отговорност
като по-голям рушител на
инфраструктурата. С привличането на повече средства се дава възможност
за възпроизводство на
пътното поддържане“, подчерта още проф. Асенов.
Той добави, че към Обществения съвет за въвеждане в
експлоатация на електронната система за събиране
на пътни такси към министъра на регионалното развитие и благоустройството ще има работна група,
която да анализира критичните пътни участъци и да
определя приоритетното
изразходване на парите
от тол системата. „Около
300 млн. лв. са приходите
от електронни винетки
от началото на годината“,
информира още проф. Олег
Асенов.
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Снимки в. „Строител“

Проф. д-р инж. Марина Трайкова, преподавател в УАСГ:

ªÏÔÇÒÇÓÜÔÌÜÎÑÒÐÖÇÓÊáÔÂÓÔÒÐÊÔÇÍÇÏ
ÊÏÈÇÏÇÒÇÅÐÍáÎ
В края на 2018 г. бе учредена
Националната група на IABSE
ност и изобщо за сигурността на зданията е да се
осъществява контрол при
извършване на преустройства и промени от всякакъв
тип, особено в случаите, когато е засегната конструкцията. Неправомерните
действия от такъв характер имат трайни негативни
последици върху поведението и общото състояние на
сградите, а в редица случаи
са предпоставка за аварии с
трудно предвидими последствия.

Георги Сотиров
Проф. Трайкова, завърши една успешна кандидатстудентска кампания за
Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). След специалностите „Архитектура“ и
„Геодезия“ „Строителство
на сгради и съоръжения“
(ССС) стои на почетното
трето място.
Това е така, защото независимо от конюнктурните
промени интересът към професията строителен инженер е голям, а реализацията
на нашите студенти в професионалната област е много добра – както в България,
така и в други страни.
Вие четете лекции на
студентите от специалностите „Архитектура“
и ССС – англоезично обучение. Къде лично за Вас е
по-интересно?
Трудно ми е да дефинирам къде е по-интересно
за мен, но във всеки случай мога да кажа, че и на
двете места има сериозни предизвикателства. В
Архитектурния факултет
трябва винаги да можем да
представим нещата, свързани с конструкцията, по
начин, който да предизвика
вниманието и интереса на
бъдещите архитекти, да се
намери подходящата форма как да ги запознаем със
съвременните тенденции
и конструктивни решения,
така че да им е в помощ в
бъдещата им работа. Важно
е да ги убедим, че добрата
конструкция е основа за реализация на техните идеи.
При лекциите в „Строителство на сгради и съоръжения“ – англоезично
обучение, освен висок професионализъм и реална практика, сериозно и задълбочено
познаване на всички съвременни тенденции и стандарти, трябва да се ползва
и актуалната техническа
терминология на английски

език. Особено важно е, като
се има предвид, че в тези
курсове вземат участие
чуждестранни студенти и
много младежи, които са в
УАСГ по програма „Еразъм +“.
Имате богата професионална подготовка
– инженер ПГС от УАСГ,
инженер по Приложна математика от Техническия
университет - София. Имате специализация „Професионална педагогика“ от ТУ
– София, и дори лиценз от
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол.
Да, така е. Извървях
един дълъг и немного лек
път, за да стигна до това,
което съм днес. Професионалната ми биография е
много разнообразна. Имах
възможността тя да протече в почти всички области
на строителния бранш. Продължавам да съм активна и
до днес, като придобитите
квалификации прилагам непрекъснато в ежедневната
си практика. Чувствам се
щастлива и удовлетворена
от това.
Санирането на сградите в последно време
поставя за пореден път
въпросите за възстановяването и усилването
на конструкциите. Какво
може да се каже за сеизмичната осигуреност на този
тип обекти?
Тази тема е не само
актуална, но и основна в
момента. В светлината на
съвременните тенденции
осигуряването на сградите
за различните видове риск
е най-важното. Климатичните промени заемат все
по-централно място в тази
група. За България към момента сеизмичният риск
продължава да е приоритетен.
На въпроса за сеизмичната осигуреност на съществуващите конструкции не
може да се отговори едноз-

Марина Трайкова е завършила през 1983 г. Висшия институт по архитектура и строителство
(сега УАСГ), специалност „Промишлено и гражданско строителство“, профил „Конструкции“.
През 1991 г. защитава докторска дисертация по
стоманобетонни конструкции. До 1997 г. практикува като проектант-конструктор, след което
постъпва в УАСГ, катедра „Масивни конструкции“.
От 2014 г. е професор в същата катедра. Има над
60 публикации в национални и международни издания и конференции, както и издадена монография
по възстановяване и усилване на сгради. Автор
и съавтор е на няколко книги и учебни помагала,
включително и на английски език.
Проф. Трайкова е член на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, на Международната асоциация по мостово и конструктивно инженерство (IABSE) и Международната
федерация по бетон.
начно. Моето лично мнение
е, че трябва да се полагат
системни усилия за наблюдение, поддържане и изучаване на различните типове
сградни конструкции. При
рехабилитацията и/или санирането на постройките

основно внимание да се
обръща на състоянието и
евентуалното възстановяване на конструкцията и чак
след това да се пристъпва
към останалите строителни работи. Особено важно
за сеизмичната осигуре-

Какво е отношението
към състоянието на конструкциите на паметниците на културата?
Тази тема е сред моите професионални и научни
приоритети. Занимавам се
много активно с нея и като
зам.-председател на работна група в Международната асоциация по мостово
и конструктивно инженерство (IABSE). Необходимо е
сериозно да се преосмисли
отношението към конструкциите на историческите
обекти. Време е да се потърси един по-съвременен
подход към паметниците
от гледна точка на опазването на тяхната носеща
конструкция. За това обаче
е необходимо да се насочи
вниманието към изучаване на различните видове
конструкции – тяхното поведение, уязвимостта им,
характеристиките на материалите и т.н. Това означава
много работа, проучвания,
експерименти и пр. Важно
е да се създаде и адекватна нормативна база за тези
специфични конструкции.
Опит в тази посока има в
редица страни и в Европа,
и извън нея. В България има
потенциал за това.
В края на 2018 г. в България бе учредена Националната група на IABSE.
Какво може да разкажете
за това събитие?
IABSE е научно-техническа асоциация, чиито
членове са от 100 различни
страни, и в момента към
нея са регистрирани 51 национални групи. Създадена
е през 1929 г. IABSE се занимава с всички аспекти на
конструктивното инженерство: наука, проектиране,
строителство, мониторинг,
инспекция, поддръжка, рехабилитация и опазване, разрушаване и демонтиране, като
се отчитат всички технически, икономически, естетически и социални аспекти
и се съблюдава опазването
на околната среда.
Учредяването на Националната група е важно
събитие за българската

инженерна общност, което
ни прави част от една международна организация с
богата история и много натрупан опит. Това дава възможност на българските инженери да почерпят добрите
примери от него, като едновременно предоставя и условия да се покажат и популяризират постиженията на
българските колеги.
На учредителната сбирка на 19.12.2018 г. бях избрана за председател, доц. д-р
инж. Цветан Георгиев, УАСГ,
е зам.-председател, а гл.ас.
д-р инж. Стоян Иванов, УАСГ
– секретар.
Каква е мисията, приоритетите и бъдещата
дейност на Националната
група?
Като неразделна част
от IABSE тя ще работи
в няколко основни посоки,
сред които насърчаване и
подпомагане на сътрудничеството между страните
членки чрез активно участие в работата на асоциацията. Друг приоритет е
подобряване и стимулиране на сътрудничеството
и разбирателството между организации със сходни
цели като КИИП, КСБ, КАБ,
САБ, НТС и т.н., както и с
висшите учебни заведения,
подготвящи кадри за строителството. Сред задачите
ни ще е организиране или
съдействие за провеждане
на научни, научно-приложни
конференции, семинари и др.,
както и активно участие в
тях.
Особено важен приоритет на Националната група
е работата със студентите и младите инженери - да
ги стимулира за тяхното
участие в конкурси, конференции, семинари и др. Националната група има амбицията да полага усилия за
създаване на специализирано
периодично издание за конструктивно инженерство в
България. Ще подкрепя усъвършенстването и изготвянето на национални нормативни документи в сферата
на строителното инженерство чрез осигуряване на
експерти. Освен това ще
участва в публикуване на доклади от конференции и технически периодични издания,
като помага с осигуряване
на рецензенти и експерти
в съответната област,
вкл. и специализираните издания на асоциацията. Важна задача е и активното
включване и съдействие на
различни научни проекти и
изследвания, като работи в
тясна връзка с университетите УАСГ, ВСУ, ВТУ, както и
с БАН, НИСИ, Института по
пътища, НКЖИ и др.
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ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

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

?

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

Анкетата е качена и на уебсайта на медията
www.vestnikstroitel.bg
и на Фейсбук страницата
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/
и може да бъде попълнена онлайн
Очакваме отговорите Ви до 31 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, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини, както и преглед на печата.
www.vestnikstroitel.bg има и функция за излъчване на видео „На живо“ в реално време. Чрез интернет изданието си
в. „Строител“ много често пръв от всички български медии съобщава новини от света и у нас. Публикациите от уебсайта
се качват и на Фейсбук страницата на медията, където събитията от деня също се излъчват на живо.

ТЪРГОВЕ & ОБЯВИ

петък, 16 август 2019

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Ремонт на улична мрежа, алеи, тротоари и други
общински обекти на територията на Община Бяла Слатина
Възложител: Община Бяла Слатина
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 417 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна Дата:
31/12/2019
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 20/08/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Община Бяла Слатина, Бяла Слатина, ул. „Климент Охридски“
№68, етаж 5, стая 508

Дата: 21/08/2019 Местно време: 09:30
За контакти: Цветелина Андровска-Илиева
и Красимир Кирилов
Факс: +359 91582914
Адрес: ул. „Климент Охридски“ №68
Адрес на възложителя: www.byala-slatina.com
Телефон: +359 915882121
E-mail: bslatina@oabsl.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925360&mode=view

3Наименование: СМР на обект: Изграждане и рехабилитация на
улична мрежа на територията на гр. Белослав – кв. „Младост“, в изпълнение на Договор №BG06RDNP001-7.001-0024-C01 от 05.06.2019 г.
Възложител: Община Белослав
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 028 406.95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/08/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала в сградата на Общинска администрация Белослав, ул. „Цар Симеон Велики“ №23,

гр. Белослав
Дата: 22/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Деница Тодорова, Иванка Димитрова
Факс: +359 51122214
Адрес: ул. „Цар Симеон Велики“ №23
Адрес на възложителя: http://www.beloslav.org
Телефон: +359 51123569
E-mail: obstinabeloslav@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925545&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на част от уличната мрежа в селата Приселци, Близнаци и Аврен, Община Аврен, по обособени позиции
Възложител: Община Аврен
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 940 566 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 20/08/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: сграда на Община
Аврен, с. Аврен, ул. „Йордан Ноев” №50, втори
етаж - заседателна зала на отдел УТ

Дата: 21/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Светла Димитрова - гл. специалист ОП
Факс: +359 05106-2208
Адрес: ул. „Тодор Ноев“ №8
Адрес на възложителя: www.avren.bg
Телефон: +359 0895-770408
E-mail: zop@avren.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925428&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на реконструкция на стадион „Смолян“ в
Смолян
Възложител: Община Смолян
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 857 500 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/08/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: зала 343 на третия етаж на административната сграда на
Община Смолян, находяща се в Смолян на бул.

„България“ №12
Дата: 22/08/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в Община Смолян
Факс: +359 30162426
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: +359 30167610
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925382&mode=view

3Наименование: Извършване на СМР по проект: Реконструкция и
рехабилитация на улици в Стражица и Община Стражица
Възложител: Община Стражица
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 1 107 261.96 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 26/08/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Стражица, ул.
„Дончо Узунов“ №5, зала етаж 3

Дата: 27/08/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Боряна Добрева
Факс: +359 61612568
Адрес: ул. „Дончо Узунов“ №5
Адрес на възложителя: http://strazhitsa.com
Телефон: +359 61614309
E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925334&mode=view

3Наименование: Извършване на СМР за обект: Изграждане на закрита спортна инфраструктура в УПИ II-934, с. Белозем, Общ. Раковски,
в изпълнение на проект на Общ. Раковски, финансиран по подмярка 7.2
от мярка 7 от „ПРСР 2014 - 2020"
Възложител: Община Раковски
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 399 036.46 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 28/08/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: сградата на Община Раковски, находяща се на адрес в Раковски,
пл. „България“ №1, заседателна зала, етаж II,
стая № 3

Дата: 29/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Светлана Шопова - гл.
инженер на Община Раковски
Факс: +359 31512361
Адрес: пл. „България“ №1
Адрес на възложителя: www.rakovski.bg
Телефон: +359 31512213
E-mail: oa@rakovski.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925516&mode=view
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Строителна компания предлага ПОД НАЕМ
кулов кран с горно въртене Potain MCT78
Дължина на стрелата - до 51 m
Височина - до 40,1 m
Товароносимост: до 20 m - 5 t, на 51 m - 1 t
Радиоуправление и кабина
Монтаж - посредством анкери
Разполагаме с опитен кранист

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

3Наименование: Инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект: Реконструкция и подмяна на
водопроводна мрежа по републикански път III-1003 „Драгичево – Рударци
- Кладница”, Община Перник
Възложител: Община Перник
Oсн. предмет: 45232150
Прогнозна стойност: 1 118 640 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/08/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. Перник, пл. „Св.
Иван Рилски” № 1А

Дата: 30/08/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Л. Симеонова
Факс: +359 076684273
Адрес: пл. „Св. Иван Рилски“ №1А
Адрес на възложителя: http://pernik.bg/
Телефон: +359 76684220/ +359 76684275
E-mail: poop@pernik.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=927319&mode=view

3Наименование: Поддръжка и ремонт на помещения за настаняване и работните места на служителите на ГДГП с 5 (пет) обособени
позиции
Възложител: Главна дирекция Гранична полиция (ГДГП) - МВР
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 470 450.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/08/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: Главна дирекция
Гранична полиция (ГДГП) - МВР, гр. София 1202,
бул. „Княгиня Мария Луиза“ №46, заседателна

зала
Дата: 02/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Ани Илиева, Иван Павлов
Факс: +359 29885867
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №46
Адрес на възложителя: https://mvr.bg/gdgp
Телефон: +359 29824447/+359 29823567
E-mail: nsgp@mvr.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=927315&mode=view

3Наименование: Довършване на обект: Аварийно възстановяване на
диги с цел предпазване от заливане на с. Красен, Общ. Иваново, обл. Русе,
за изграждане на дига с приблизител. дължина 550 м в участ. IV и завърш. III
Възложител: Община Иваново
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 382 681.74 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 29/08/2019 Местно време: 16:45
Отваряне на офертите: в сградата на Община Иваново, заседателна зала, ет. 3, с адрес: с. Иваново, ул. „Олимпийска“ №75

Дата: 30/08/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Ивелина Петрова - гл. експерт
СА
Факс: +359 81162870
Адрес: ул. „Олимпийска“ 75
Адрес на възложителя: www.ivanovo.bg
Телефон: +359 81162253
E-mail: obshtina@ivanovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=927308&mode=view

3Наименование: Ремонт на сграда на Дирекция за национален
строителен контрол, находяща се в гр. София, ул. „Алабин” №35
Възложител: Дирекция за национален строителен контрол
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 242 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 4
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/08/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: гр. София, бул.
„Христо Ботев“ №47

Дата: 22/08/2019 Местно време: 11:00
За контакти: вр.и.д. директор дирекция
Правна
Факс: +359 29159191
Адрес: бул. „Христо Ботев“ №47
Адрес на възложителя: https://www.dnsk.mrrb.
government.bg
Телефон: +359 29159167
E-mail: op@dnsk.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=925282&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР на строеж: Отводняване на
парк „Куба“ по ул. „Габрово“ и ул. „Дунав“ в Хасково
Възложител: Община Хасково
Oсн. предмет: 45232130
Прогнозна стойност: 210 840.15 лева
Краен срок за изпълнение: 210840.15
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 22/08/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: Хасково, пл. „Общински“ №1, ет. 2, заседателна зала
Дата: 23/08/2019 Местно време: 10:00

За контакти: инж. Валентина Манолова - гл.
експерт ВиК
Факс: +359 38664110
Адрес: пл. „Общински“ №1
Адрес на възложителя: www.haskovo.bg
Телефон: +359 38603462
E-mail: pnovk_haskovo@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_201
4&id=925385&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ǴȈȘȒǨȕȎȍȐȕȍȋȖȊȐȚȍ
ȕȍȖȉȐȒȕȖȊȍȕȐșȊȍȚȖȊȍ
новременно в романтичен
и модернистичен стил, с
много скъпо дърво и други
ценни материали. Освен
това

на Salone del Mobile 2020
ще представя нова серия
мебели,

Eлица Илчева
„Моята вселена е изградена от влиянието на
Лос Анджелис върху европейската ми културна
същност“, казва дизайнерът Марк Анже. Той възхвалява Италия – страната, където се е родил,
заради „нейния лиризъм,
величие, гордост и упадък“
и Франция – държавата, в
която е отраснал - за „нейния перфекционизъм, дълбочина и меланхолия“. Сега
Марк живее в Ел Ей, тъй
като там е възможно визуалното му въображение да
се развива от светлината
и контрастите.
През 2008 г. Анже основава студио Bloom Room,
което има офиси и в Лос
Анджелис и Париж.

колекция естествено поема посоката на фантастична вселена, окъпана в
спомени от детството,
потиснати страхове или
забравени сънища. „Представих различна версия
на Le Refuge - първото от
поредицата ми легла, което направих през 2017 г. Le
Refuge de la Nuit е израз на
спомена за емоция, която
почувствах в моето детство, когато си представях, че в стаята ми расте
гора, която да ме предпази
от реалния свят. Избрах
бяла материя, защото бя-

Масата Astrale от изложбата в Salone del Mobile 2019

която ще бъде обобщение на всичко, което съм
направил досега“, разказва
творецът.
В контрапункт на работата си за най-луксозни
брандове за себе си той е
избрал да живее с годеницата си в доста отдавна
строена къща със старомоден чар, заобиколена от
тропическа романтика,
която и двамата особено
харесват. Марк споделя, че интериорът там е
спартански: „Имаме малко
предмети вътре, защото
искаме да се усещаме в
миналото. Все пак има
едно съвременно нещо,

зарежда батериите си.
Затова смята, че няма никакво значение върху какво ще работи – дали кола,
мебел или интериор, или
просто някакъв предмет.
Съвсем наскоро е завършил три флакона за парфюми за три големи луксозни
марки, всеки много различен от останалите. „Този
тип проекти са интересни, защото малките стъклени предмети трябва да
представляват цялостна
вселена. Всеки детайл
от шишенцата разказва
прецизна история, която
трябва да докосне определена част от колективното съзнание и да представи марката, без да издаде
контекста на съдържанието вътре. Това са трудни
и вълнуващи упражнения“,
твърди Анже.
Той обича да разказва, че световната слава,
която го спохожда сега,
е следствие на странно

Списъкът на клиентите
му включва брандове
като Louis Vuitton, Nina
Ricci, Ferrari, Prada и Zadig &
Voltaire.
Сред интериорните му
проекти са частни домове и ресторант, който ще
отвори врати в Маракеш
този септември.
По време на Salone del
Mobile 2017 реакциите на
публикувана в Instagram
снимка на подвижното
дневно легло Le Refuge,
смело боядисано в розово,
издига на космическо ниво
славата на дизайнера. В
него, израствайки от дървесна основа, металните
палмови листа пречупват
слънчевата светлина и
осигуряват невероятно
място за релаксация. Съвсем наскоро - пак по време
на Salone del Mobile 2019
в историческия дворец
Palazzo Cusan (от XVII век)
в Милано,

Aнже представи новото си
обзавеждане в изложбата
„Един необикновен свят“.
Следвайки творческите си инстинкти, тази

Refuge De La Nuit, 2019 г.

Lampes Refuge, подова лампа

Le Refuge, дневно легло, 2017 г.

лото прилича на облак. В
основата поставих теракотени плочки, тъй като
това е нещо, което е много старо, нещо с история,
нещо италианско“, споделя
дизайнерът.
Колекци ята от тапицирани фотьойли Les

Araign é es, към които е
добавен и диван, също
впечатлява. За нея Анже
твърди, че визуализира
неговия исконен страх от
паяци.
Интересна е и Lampes
Refuge. Тази подова лампа
от алуминий е много лека

и лесна за използване. Тя
е със стабилна тежка основа. Решена е в изобилие
от цветове – жълт, зелен,
сив и кафяв мрамор, като
дизайнерът стигнал чак
до пещери северно от Тоскана, за да избере лично
камъка.
В момента той работи за италианска луксозна марка, която ще произвежда лимитирани серии
обзавеждане за жилища с
много силна идентичност,
като обещава да покаже
направеното по време на
Design Miami през декември. „Тези предмети са ед-

Диванът и столът Araignée

което специално проектирах – бюро в стил брутализъм, направено от три
бетонни блока, а върху тях
парче много ценен мрамор
от Тоскана. Той контрастира с бетона, който е
много суров и груб. Това
е мебел само за мен, а не
нещо, което бих искал да
представя или продавам“.

Дизайнерът приема
творческия процес като
създаване на навици
и докосване до различни вселени, което му позволява постоянно да пре-

и тревожно детство. Никога не пропуска да отбележи, че още изпитва чувство на страх, от което
извлича много ползи – като
например фантазията на
подсъзнанието си. „Спомням си с голяма точност
начина, по който виждах
нещата, когато бях малък,
и днес това ми напомня
как липсата на сигурност
позволява творческо бягство. Детството ми оставя незаличима следа в
работата ми, която често
променя цвета си“, разказва той. Като човек от
света на дизайна

днес се възхищава на творбите на френския си колега
Пиер Паулин,
защото ги усеща найблизо до собственото си
вътрешно състояние и
духа, който носи. „Обичам
неговия диван „C” заради
начина, по който е направен – много прост, но в
същото време толкова
силен. Това е част от историята на дизайна, резонираща изцяло със 70-те
години“, завършва Анже.
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ǶȚȟȍȚȖȝȈȖșȚȢȘȕȍȌȖșȚȐȋȕȈȎȐȓȐȡȈ
ȊȋȖȓȍȔȐȚȍȋȘȈȌȖȊȍȕȈǫȍȘȔȈȕȐȧ
Институтът за икономика в Кьолн препоръчва тази и
следващата година да се построят 340 хил. апартамента
Страницата подготви
Елица Илчева
За последните три години в
Германия са били построени 283
хил. жилища, което не задоволява дори една пета от нуждите
от ново строителство, сочи
изследване на Института за
германската икономика в Кьолн.
В тази връзка специалистите
препоръчват през настоящата
и следващата година да бъдат
изградени 340 хил. нови апартамента. За да определят размера
на нуждите от нови домове, те
са взели предвид очакваното демографско развитие, необходимостта от жилища, пригодени
за по-възрастни хора, както и на
съществуващия свободен сгра-

ден фонд.
Най-остър дефицит очаквано има в големите градове. Така
например в Кьолн и Щутгарт са
построени само половината от
апартаментите за покриване на
нуждите от жилище. Недостиг,
макар и не чак толкова остър,
има също и в Мюнхен, Франкфурт на Майн и Берлин. В тях
не става въпрос за моментно
явление, а за трайна тенденция,
посочват още авторите на изследването. Според тях проблемите са комплексни и свързани
дори и с това, че твърде малко
се строи в университетските
градове, като например Мюнстер. Големият наплив от хора
към мегаполисите, твърде строгите строителни разпоредби и

липсата на квалифицирани кадри
в този сектор също са посочени
като причини.
„Докато новото строителство изостава, наемите растат неудържимо. В тази връзка
градските управи би трябвало
да направят нещо срещу поскъпването на наемите“, препоръчват от Института за германската икономика. Експертите
допълват, че активното предлагане на подходящи терени за
строителство може да привлече
инвеститори. „Освен това има
стари сгради, които могат да
бъдат преустроени. А градовете с финансови проблеми като
Кьолн би трябвало да получават
повече пари от държавата – например за разширяване на край-

градската транспортна мрежа“, обясняват специалистите.
Според тях, ако съществуват
по-добри комуникации между
центъра и околностите, те ще
станат по-привлекателно място за живеене и търсенето на
жилища в града ще намалее.
Изследването показва още,
че ситуацията в провинцията

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȚȘȐȒțȘȖȘȚȈȊ$ȓǻȓȈȊǹȈțȌȐȚșȒȈǨȘȈȉȐȧ
Да направиш най-красивите места в света
още по-зашеметяващи
е истинско предизвикателство, пред което от
Aman Resorts са готови да
се изправят. През август
луксозната хотелска група
в Саудитска Арабия обяви
плановете си да изгради три отделни курорта
с „архитектурно съвършенство“. Те ще бъдат
в северозападната част
на страната, в Aл Ула –
място с изключително
природно и историческо
богатство, но малко познато.
„Верни на пионерския
дух на Aman Resorts, трите курорта ще предложат
несравним поглед върху
Кралство Саудитска Арабия и неговите великолепни непокътнати природни
ландшафти и археологически обекти, които отдавна стоят неразкрити“,
се посочва в изявление
на хотелиерската група.
„Много от нашите съ-

да се почувстват единни с
природата, суперлуксозен
комплекс с всички съвременни удобства и пустинен в стил ранчо.
„Горди сме, че подписваме споразумение с
луксозен оператор, който
споделя визията ни за отговорно развитие, демонстрирайки нашия ангажимент да предоставим
изключително изживяване
на посетителите в Aл

ществуващи дестинации
са разположени в области
с изключителна природна
красота и богата история. На зрелищната Aл
Ула ще построим бази в
10 имота, близо до обекти, включени в Списъка
на световното културно
и природно наследство на
ЮНЕСКО“, посочва председателят и изп. директор
на Aman Resorts Владислав
Доронин.
Очаква се хотелите да

са готови до 2023 г. Трите
нови обекта ще са тематични – палатков лагер,
който ще накара гостите

Ула“, е заявил Негово Кралско Височество Султан
бин Салман бин Абдулазиз
Ал-Сауд.

ǎǴǷǬǹǬǻǷǬǲǬǱǸǬǽǶǴǼǬǹǬǽȆǽǳǱǷǱǹǻǺǶǼǴǮ
Когато семейство купува пет декара имот с
изглед към залива Пеконик
в Хамптън, още от самото начало знаят, че опазването на околната среда
ще бъде основен фокус на
бъдещия им дом. За да вдъ-

хнат живот на визията
си за чувствителна към
околната среда резиденция, двойката се обръща
към Mapos, архитектурно
студио със седалище в Ню
Йорк. Архитектите създават модерна семейна вила,

която се вписва в обстановката с пищен зелен
покрив и дървен интериор.
Обектът носи името
Peconic House. Той е кимване към модернистичното наследство на Лонг
Айлънд. Отличава се с
прости и ниско разположени пропорции. Правоъгълният покрив, който е 370
кв. м, е застлан с ливадни
треви, за да се прикрие
външният вид на имота.

Ре з и де н ци я т а
ра з пол а г а и с
площ за живеене на открито – тераса от
185 кв. м, която
е обърната към
залива и завършва със 7-метров
басейн.
При позиционирането на сградата
архитектите внимавали
да запазят съществуващата растителност. За
да свържат архитектурата с нея, те заложили на
палитра от дървен материал, която включва кедър
и рециклирана дървесина,
допълнени от бетон и
стомана. Всички материали са оставени необработени и с времето ще развият естествена патина.

е съвсем различна. В по-слаборазвитите и селските региони
се строи прекалено много – с 50
процента повече от търсенето.
Като цяло авторите на проучването са оптимисти и смятат, че до 2025 г. дефицитът
на жилища ще спадне до 260 хил.
годишно, а до 2030 г. – до 246
хиляди.

ǙǺǮȂǱǹǾȆǼǳǬǴǳǶǿǽǾǮǬǻǷǬǮǬǮǝǱǹǬ

Нов парижки център
за изкуства Fluctuart предизвиква раздвижване на
творческата сцена във
френската столица. Наймалкото… защото той
плава. Fluctuart отвори
врати през юли в триетажна сграда с площ от
11 000 квадратни метра,
акостирала върху емблематичната Сена. Градският арт център е между
Айфеловата кула и Лувъра,
и не би могъл да има подобро местоположение, за
да покаже колекцията си
от улично и графитно изкуство, дело на известни
имена като Банкси и Шепард Фейри. Освен излож-

бени творби на пионери на
уличното изкуство и световноизвестни художници
безплатният целогодишен
музей включва работата
и на прохождащи творци.
Алтернативният стил
на Fluctuart се подсилва
от атмосферата на музея с места за сядане,
коктейл бар и др. Ако посетителите искат да се
насладят на изглед към
водата, могат да посетят ресторанта, предлагащ менюто в кенчета от
боя. Малкият, но ефектен
обект включва също така
книжарница и пространство за културни събития
и работилници.

ǾȧȓȒȊȈȘȚȈȓșȍȗȖȧȊȐȊȢȘȝț
ȗȖȒȘȐȊȈȕȈȔȖȓȊǬȎȈȒȈȘȚȈ

78 двуетажни къщи са издигнати на 10 етажа над
нивото на улица върху покрива на мол в Джакарта, Индонезия. За да излязат от квартала, който носи името
„Космо парк“, хората слизат по специални рампи с колите си.
Улиците в „Космо парк“ са отлично асфалтирани, а
всяка постройка разполага и с градина. По ръба на покрива на мола е вдигната масивна желязна ограда за
сигурност на обитателите.
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22-рото издание генерира обща зрителска аудитория, надвишаваща 1 милион души
Елица Илчева
22-рото издание на
джазфестивала в Банско
премина под знака на фънка. Началото, както винаги, постави Васил Петров.
Българският Франк Синатра стартира заедно с
легендарната Камелия Тодорова и Биг Бенд Благоевград с диригент Борис
Янев.
Още в нощта на откриването 76-годишният

саксофонист Мейсио Паркър, който бе звездата на
2019-а, взриви централния
площад на града с грандиозно шоу. Роден на Свети
Валентин, музикантът се
е превърнал в проповедник
на любовта по целия свят,
като прави по 250 концерта на година. Това беше и
думата, която сам внимателно подреди със златни
картонени букви на сцената, преди да се раздаде на
публиката си в продълже-

Легендарният Мейсио Паркър дойде за втори път в България,
за да каже, че смисъл има само в любовта

ние на два часа и половина
с неистов фънк.
Мейсио Паркър става
световноизвестен саксофонист най-вече като
солист на емблематични
парчета на Краля на соул
музиката Джеймс Браун и
е работил с имена от калибъра на Рей Чарлс, „Ред
Хот Чили Пепърс“, Принс и
Джордж Клинтън.
Втората вечер пък
аплаузите бяха за магне-

тичната му сънародничка Малина Мой – една от
първите китаристки левичарки, чиято музика е
уникална смесица от рок,
блус, фънк и поп. 8 август
бе отреден за „Джамал Томас бенд” – фънкарите на
едноименния барабанист и
композитор от Джорджия,
който дълги години е бил в
колаборация с Мейсио Паркър.
В предпоследния ден

гвоздеят заби Кръстникът
на суинга – английският
саксофонист и певец Рей
Джелато, свирил за кралица Елизабет II, и бийтълсът Пол Маккартни. След
2013-а Джелато за втори
път гастролира на фестивала с група „Гигантите“,
която отбелязва своята
25-годишнина, представяйки нов албум. Закриването
бе поверено на още две
абсолютни величини, също
познати на публиката в
Банско – вокалистите на
легендарната британска
формация „Инкогнито“ Тони
Момрел и Ванеса Хейнс.
Разбира се, наред с
международното участие
имаше и силно българско
присъствие. В сетлиста
бяха новите изпълнители Лина Никол и групата
на Константин Бейков,
интерпретираща нашия
фолклор с изразните средства на джаза, попа и фънка.
И така, вече 22 години

ǰȏȓȖȎȉȈȗȘȍȌșȚȈȊȧȐșȚȖȘȐȧȚȈȕȈǪȖȍȕȕȖȔȖȘșȒȐȧȜȓȖȚ
Националния исторически музей (НИМ) отбелязва
140 години от създаването
на Българския военноморски
флот с временна изложба. В
нея освен снимки и документи могат да се видят оръжия на офицери – пистолет
„Маузер HSc”, използван през
Втората световна война, и
сабя, изработена по образец от 1902 г. Интересен
акцент в експозицията е изключително рядък възпоменателен медал, отсечен през
1917 г. – година след като
България слага началото на
собствен подводен флот и
става десетата държава
в света, която притежава
такъв. Това се случва на 25
май 1916 г. в пристанището

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Сабя, изработена по образец от 1902 г.

Възпоменателн медал на Княз
Фердинанд

на резиденция „Евксиноград”,
когато е предадена германската подводница „UB – 8”.
Тя е зачислена в редиците на
нашия флот под името „Подводник 18”. Произведена е в
град Кил от немската фирма
„Германия верфт” през 1914

- 1915 г. На лицевата страна на медала е ликът на цар
Фердинанд I, а на обратната страна има изображение
на подводницата и паметен
текст.
Част от историята на
родния ни флот са и изложените военноморски адмиралски униформа и пелерина на
цар Борис III. Te са притежание единствено на НИМ. Дарение са от неговата дъщеря княгиня Мария-Луиза. До

средата на двадесети век в
българския военен флот няма
действащ морски офицер с
по-висок чин от контраадмирал. Адмиралският чин и униформа са привилегия само на
управляващия владетел и те
са единствените в България
за този период.
Изложбата може да бъде
разгледана до октомври. Тя
се намира пред Зала 5 - Трето българско царство 1878 1946 г.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ÄǲȖȚȒȐȚȍ´ȖȎȐȊȧȊȈȚȕȈȋȖȓȧȔȍȒȘȈȕ
Неостаряващият шедьовър на Андрю Лойд Уебър събира звезден състав
Тази Коледа киноманите
ще могат да се насладят на
истинско чудо. Най-успешният мюзикъл на всички времена на легендарния Андрю Лойд
Уебър „Котките“, спечелил
сърцата на милиони фенове,
излиза в кината на 27 декември. Режисурата е поверена на
носителя на „Оскар“ Том Хупър
(„Речта на краля“, „Клетниците“, „Момичето от Дания“), а
актьорският състав включва
някои от най-големите звез-

в началото на август Банско се превръща в малкото Монтрьо и балканска
столица на джаза. Според
организатора на събитието д-р Емил Илиев това
издание е било уникално с
факта, че генерира зрителска аудитория, надвишаваща 1 милион души в
общо 149-те концертни
вечери. Мултинационалният интерес към събитието, което се спонсорира
основно от общината, се
засилва година след година и е обясним с факта,
че сцената под звездите
на Пирин привлича толкова селектиран и блестящ
дъ бест, какъвто подобни
форуми с половинвековни
традиции не могат да си
позволят дори за няколко
свои издания. Тук меломаните се наслаждават на
живо на музика от наистина най-висш нюйоркски
порядък, при това като
никъде другаде по света –
без билети.

ди в киното, балета, съвременния танц и музиката. В
„Котките“ участват Джеймс
Кордън, Джуди Денч, Джейсън
Деруло, Идрис Елба, Дженифър
Хъдсън, Иън Маккелън, Тейлър
Суифт, Ребъл Уилсън, а примабалерината на Кралския балет Франческа Хейуърд прави
своя дебют на голям екран.
С култовата музика на
Лойд Уебър и някои от най-добрите артисти в света под
хореографията на носителя

на „Тони“ Анди Бланкенбюлер
филмът преоткрива „Котките“ за следващите поколения
с внушителна сценография,
впечатляващи технологии и
танцови стилове от класически балет през съвременен
танц и хип-хоп до джаз, улични
танци и степ.
„Котките“ е един от найдълго играните спектакли
на Уест Енд и Бродуей. За
първи път е показан на световната сцена в New London

Авторката на световния бестселър
„Красиви момичета” Карин Слотър се завръща с майсторски композиран и спиращ
дъха психотрилър „Добрата дъщеря“, изпълнен с драматични обрати.
Спокойният живот на тийнейджърките Шарлот и Саманта Куин в малкия град
Пайквил е съсипан от брутално нападение
над дома им, при което майка им умира.
Баща им, известен в околността адвокат,
е покрусен. Семейството е непоправимо
белязано от ужаса и тайните на въпросната нощ. Двайсет и осем години по-късно
Шарлот е тръгнала по стъпките на баща
си и също е станала адвокат – съвършената дъщеря. Но ето че Пайквил отново
е сцена на насилие и разигралата се трагедия разтърсва целия град, а Шарлот за
пореден път преживява кошмар. Тя не само
е непосредствен свидетел на убийството,
но случаят отприщва у нея спомени, които
напразно се е опитвала да заглуши. Защото
шокиращата истина за престъплението,
разрушило семейството й преди толкова
години, няма да остане завинаги погребана.
Карин Слотър е една от най-популярните и ценени авторки на трилъри в света, приветствана от имена като Майкъл
Конъли и Джилиан Флин. Има две успешни
поредици – „Грант Каунти“ и „Уил Трент“,
както и шест самостоятелни романа.
Бестселъри на „Ню Йорк Таймс”, книгите
й съчетават готика и черно криминале,
преведени са на 36 езика и са продадени
в тираж от над 35 милиона екземпляра.
През 2015 г. романът „Красиви момичета”
е обявен от Амазон за „книга на месеца”, а
Лий Чайлд го харесва толкова много, че го
нарича „книга на годината“.

Theatre през 1981 г., където е
поставян рекордните 21 години с близо 9000 изпълнения
на живо. Новаторската продукция е по творбата на Т. С.
Елиът „Популярна книга за
котките от Стария опосум“,
печелил наградите Olivier,
Evening и „Тони“. От премиерата си в Лондон до днес „Котките“ е поставян на деветнадесет езика пред 81 млн. души
в повече от 50 страни по цял
Страницата подготви Десислава Бакърджиева
свят.

МАРШРУТИ

петък, 16 август 2019
Един от най-добре
запазените португалски
фортове – Агуада
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Плажът Калангуте е
известен с уроците си
по парасейлинг

×Ăô

ǵȈȑȔȈȓȒȐȧȚȡȈȚȕȈǰȕȌȐȧ

Анна Радева

Гоа е райско кътче на
земята, което се намира
на брега на Арабско море в
западната част на Индия.
Това е най-малкият щат
на страната, който в същото време е сред най-богатите. Площта му е само
3702 кв. м, а жителите не
наброяват повече от 1,5
милиона, но всяка година се
радва на хиляди туристи.
Гоа има петдесет и четири златисти плажа, разпилени на брегова ивица
от близо 64 мили, и предлага от непретенциозни,
но колоритни хотели край
интересни забележителности до супер луксозни СПА
комплекси на самия бряг на
морето. Тази дестинация
си заслужава да бъде посетена и заради многото културни, исторически и религиозни сгради в столицата
Панаджи и пъстроцветния
град Васко да Гама.
Европейците считат,
че историята на това населено място започва през
1510 г., тъй като въпросната година за първи път
представител на бялата
раса е стъпил в Гоа. Името
му е Афонсо де Албукерке,
наричан още Велики. Той е
бил португалски адмирал,
пътешественик и изследовател. Албукерке обсадил и
превзел Гоа, но не успял за
задържи града и го изоставил. По-късно се върнал с
подкрепления и установил
траен контрол над него.
Адмиралът дори отворил
монетен двор, който да
захранва с португалска
валута търговците в Индийския океан, които се
оплаквали от липсата на
достатъчно злато и сребро. Така Гоа остава под
португалско владение до
1961 г., когато е предаден
на Индия.
За историята на Гоа
напомнят и многото църкви, различни по своята архитектура. Сред най-интересните е

базиликата Bom Jesus,
която е в Списъка на
световното културно и
природно наследство на
ЮНЕСКО. Този исторически
паметник е само на 10 км
от Панаджи. Любопитна
подробност е, че Bom Jesus
е първата църква в Индия,
която е била обявена за
базилика, тъй като в нея
са мощите на Франциск
Ксаверий – католически
мисионер, разпространявал християнството на

Влюбени двойки от цял свят идват тук да сключват брак

Принцесата забелязала, че
я гледа, и страшно се засрамила. Тя изляла млякото
върху голото си тяло, за да
го прикрие. Тогава на мясВодопадът Дудсагар е удивително красив

Изток през XVI в. Те се съхраняват в специален мавзолей, украсен от големия
художник Джовани Батиста, и се излагат на показ
веднъж на десет години в
продължение на шест седмици. Строителството на
защитения от ЮНЕСКО
исторически обект е започнало през 1594 г. и е завършено през 1605 г. Вътрешният интериор е решен в
бял мрамор с инкрустации
от полускъпоценни камъни.
На стените има икони на
Ксаверий, които пресъздават различни моменти от
живота му. В центъра на
главния позлатен олтар се
извисява статуята на свети Игнатий Лойола, който
е основател на Йезуитския
орден, а картините около
него изобразяват Тайната
вечеря.
Туристическата обиколна на малкия щат няма
как да мине без разходка из

Агуада (вода). На територията на крепостта все
още се издига голям фар,
който е любопитна атракция за посетителите, привлечени и от зашеметяващата гледка към морето.
Друга интересна забележителност е

водопадът Дудсагар,
който е най-големият
в Гоа. Намира се на 60 км
от столицата до устието
на р. Мандови. Водопадът
пленява със своята красота, но мястото е доста
опасно поради хлъзгавите си скали. В сезона на
дъждовете – от октомври до март – пътят към
него е недостъпен. Името
Дудсагар означава „море
от мляко“. Местна леген-

Много туристи правят процедури на аюрведа лечението

да обяснява защо водата
на Дудсагар е бяла. Прелестна принцеса обичала
да се къпе в близкото до
дома й езеро, след което
пиела чаша мляко. Веднъж
млад принц станал неволен
свидетел на тази гледка.

един от най-добре запазените португалски фортове
– Агуада.
Построен е през 1612 г.
и никога не е превземан.
Издигнат е върху плоския
връх на огромна скала.
Крепостните стени са
направени от червен камък като преграда към
входа на делтата на река
Мандови. На различни нива
в крепостта били скрити
седемдесет и девет пушки за защита. Във форта
винаги се пазели запаси
от голямо количество питейна вода и моряците
често наминавали оттам
да попълнят запасите си,
откъдето дошло и името

Bom Jesus е първата базилика в Индия

тото на езерото се появил
водопадът с невероятната си бяла вода.
Гоа е сред малкото
места по света, които
имат толкова много и различни плажове. Сред найпопулярните е Калангуте,

където любителите на
силни усещания могат да
вземат

професионални уроци по
парасейлинг и парапланеризъм.
Заведенията в района
на Калангуте предлагат
най-вкусно приготвените
морски деликатеси в целия
щат. На плажа Бага Бидж
има чудесни условия за
гмуркане в изпъстрените
с многобройни видове риби
води. Често мястото се
посещава и заради безбройните магазинчетата
за сувенири. Този плаж е
популярен и с това, че след
залез слънце се превръща
в голяма открита сцена
за концерти или вълнуващи
театрални постановки. На
внимание се радва и плажът Малолем, в близост до
който е остров Канакона,
дом на маймуните.
По време на ваканцията си много туристи правят процедури на аюрведа
лечението. Индия е сред
страните лидери, практикуващи този метод, а в Гоа
са построени специализирани центрове по аюрведа. Терапии се предлагат
и в доста от луксозните
хотели. Най-подходящото
време за провеждането на
подобни процедури е през
влажния сезон, най-краткият курс е с продължителност 2 седмици.
Все повече двойки избират Гоа и за своето
сватбено тържество или
меден месец. Приятният
шепот на морето, безкрайните пясъци, нежният вятър – всичко това
преизпълва с романтика,
любов и изключителни източни колорити. Пикът на
подобни тържества в Гоа
е през сухия сезон, когато
лошото време не може да
развали празника на влюбените.
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Nikolina Angelkova, Minister of Tourism:

With the opening of the Belchinski Izvor Spa Complex we
contribute to developing Bulgaria as a tourist destination
We will keep on promoting the plenty of wonderful places
across our country, which we should be proud of
„The opening of the
Belchinski Izvor (Belchin
Spring) Spa Complex is a
contribution to developing
Bulgaria as a tourist destination. We will continue to promote the wonderful places
that our country has plenty
of and that we should be
proud of“. This was stated
by the Minister of Tourism
Nikolina Angelkova during
the official opening ceremony of the new jewel in the
crown of Bulgarian tourism
– the boutique SPA Complex
Belchinski Izvor. The event
was hosted by Eng. Simeon Peshov, President of Glavbolgarstroy Holding AD, who is
also the Honorary Chairman of the Bulgarian
Construction Chamber (BCC), Anna Peshova
and Anton Popov – managers of the complex.
„I can remember when we were walking
around Tsari Mali Grad years ago with the
Prince of Saudi Arabia, Sultan Al Saud. Then,
Eng. Simeon Peshov first shared with us his
idea to realize this project. I am happy now
when we all see how a dream has become a
reality“, said Minister Angelkova. She emphasised on the fact that some of the hottest mineral springs across entire territory of Bulgaria
are located in this region, with temperature of
water above 41 degrees. „This Spa Complex
will have a positive impact on the development of tourism in the region. I am sure that
the offered here services will be the best in
the sector, because people who had realised
the complex do value quality“, Angelkova underlined. „My congratulations for the made by
you efforts, which results give us today the

Eng. Simeon Peshov, President of Glavbolgarstroy
Holding AD and Honorary Chairman of BCC:

This place is unique, its history is ancient

opportunity to boast with this jewel, thanks to
which village of Belchin is already on the map
of SPA destinations in the country“, added
Nikolina Angelkova.
„Belchinski Izvor Spa Complex is the result of our pursuit of creating an oasis where
people can take a rest and relax. Our ambition is to fill the gap between the city man
and nature, that was formed long time ago“,
pointed out Eng. Simeon Peshov. He stated
that the complex is the only one of its kind,

combining the tranquillity of nature, the cosy
atmosphere and the unique spa experience.
The complex is located at the foot of four
mountains - Rila, Verila, Vitosha and Plana,
and close to the cultural and historical complex „Tsari Mali Grad“.
The total worth of the project is nearly
BGN 18 Million. Investor and builder is
Glavbolgarstroy Holding AD. The investment
is realized with a loan of BGN 12 Million from
DSK Bank.

If I have to describe in a few
words everything on the territory of the complex, I would say
- Gala Placidia. There is a very
interesting story behind this name.
Together with Veselin Hadzhiangelov, who is an archaeologist
and director of the Samokov History Museum, as well as director
of the Regional museum in the
village of Belchin, we studied the
legend about the daughter of the Roman emperor Theodosius I - Gala Placidia. And we
proved she used to be here. Of the five coins
with her portrait in the world, one is kept in
our museum, so we really have the right to
say that she visited our healing springs. I can
say with confidence that the history of this
place has its roots in ancient times.
The original concept for this complex
was changed, initially we intended to sell the
houses, but as there were not enough buyers, we had to proceed to a club village. We
took out a loan and now I am very content
and happy because today is the opening of
the first stage of the complex. As you can
see, everything is boutique, functional. Currently the capacity of Belchinski Izvor Spa
Complex is 60 persons, and after the launching of hotel after 20th December it will increase to 160. In general we are not keen
on building giants. Large number of tourists
is not what we are looking for. The customer
we are targeting is the average rich person young businessmen, young families with children who are tired of the intense work during
the week and want to relax. There are hiking trails nearby that allow for a walks in the

mountain. There is also an airport
in the vicinity, where one could
rent a small plane with which the
Seven Rila Lakes can be seen.
The SPA center of the complex is unique. The flow rate of
mineral water is 6,5 cubic meters
per second. This is the moment
to share something we faced with
when we started working on the
project. The process related to
mineral water drilling is not well regulated in
Bulgaria. On the one hand, the procedure
is very difficult. On the other hand, after we
had reached the mineral water at 2,5 km
depth, we had to apply for a concession in
the municipality. Just think about it – after
investing BGN 2,5 Million for the extraction
of this water, we still had to pass public procurement procedure and we took part in the
competition. Every year we pay a fee of BGN
100 Thousand for water. Our concession is
for 30 years.
Bulgaria is the richest place of mineral
water springs across the Europe. The legislation in this area should be better and the
state has to stimulate the development of spa
complexes.
As regards to the construction of houses
– only eco-friendly materials were used. For
the first time, in building four of them, we
used hemp bricks imported from Italy. Hempcrete bricks are a unique material, and besides their breathing feature, they exchange
moisture and are antiseptic. We worked with
a wonderful team of specialists – the chief
architect of the complex is Chavdar Georgiev, the interior designer is Mimi Farkova.

Yordanka Fandakova, Mayor of Sofia Municipality:

7KHGHYHORSPHQWRI6R¿DLVP\FRQVWDQWSULRULW\
I expect with an interest our sixth joint exhibition with BCC and „Stroitel“ Newspaper related to all things done in Sofia within 2019
Mrs. Fandakova, the active
construction season at the territory of Sofia Municipality (SM) has
been commenced. Which are the
largest projects that are goiong
to be implemented until the end
of 2019 related to infrastructure
renovation?
The renovation of road infrastructure continues. Construction
works are been carried out on
15 large sites and, like in each of
the last years, major repairs are
planned to be implemented of 2025 local streets across all districts
of SM. Right now reconstruction
and rehabilitation is going on of
Kamenodelska street, along with
the tram lines. We are building a
new tramway track, road surface
and sidewalks. The traffic in the
area is very difficult also because
the National Railway Infrastructure
Company is carrying out construction works on the Izida Bridge near

have not passed overhauls since
their construction, which is the reason why few years ago we started a
special program. We have modernised 16 km of tracks and currently a
procedure is under preparation, after revising the major repair project
along the line of № 5 tram – along
the Tsar Boris III Blvd. up to Knyazhevo district – adding another 8 km.

Stochna Railway Station. With the
works on Kamenodelska Street,
we are carring out the next of the
series of the tram network renovations. These tram lines in Sofia

A section of the third line of
the metro is to be put into operation in 2019. How is developing
the implementation of the particular stages and when the citizens
of Sofia will be able to use it?
90 % of the central section with
a length of 8 km is completed - it
is the track from Vladimir Vazov
Blvd. via Eagle Bridge - „Odeon“ –
NPC - Bulgaria Blvd. up to Krasno
selo district. The biggest progress
of construction works is reached at
the metro stations „Bulgaria“, „Medi-

cal University“, „Theatralna“ and
„Krasno selo“. The achieved level of
readines of metro stops „Patriarch
Evtimiy“, „NPC“, „Eagle Bridge“ is
80%. 70 % is the fulfillment of construction works at Hadzhi Dimitar
metro-station, which implementation
started later. According to the plan,
by the end of the year the entire
8 km long section should become
operational.
The tunnel is 100% completed
– the Vitosha tunnel-boaring machine’s operation was launched in
February 2017. For 2 years it has
dug 6 km below the center of the
capital. Within the section between
Hadji Dimitar and Teatralna stations
a 650 m long tunnel has already
been built under a new Austrian
tunneling method. The completion
of works for installation of equipment and tramlines traffic control
systems is over 76 %.
The level of implementation of

the second section of the third line
– 4 km from Krasno Selo via Ovcha Kupel to the Sofia Ring Road at
Gorna Banya district is over 60 %.
The most considerable is the progress achieved in construction of
Ovcha Kupel 2 station (74%). The
section will be ready for operation
by mid-2020.
And how will the colloboration
between the Bulgarian Construction Chamber and the Sofia Municipality continue?
I hope that our traditional cooperation with BCC on professional
topics and work for the city will
continue in future. I expect with an
interest our sixth joint exhibition
with the Chamber and the „Stroitel“
newspaper devoted to all done in
Sofia in 2019.
Превод Радостина Иванова

СПОРТ
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ÄǳȐȊȢȘȗțȓ´șȗȍȟȍȓȐǹțȗȍȘȒțȗȈȚȈȕȈǭȊȘȖȗȈ

„Мърсисайдци“ победиха „Челси“ след изпълнение на дузпи
Страницата
подготви
Емил Христов
„Ливърпул“ спечели Суперкупата на Европа за
2019 г., след като се наложи над „Челси“ с дузпи
със 7:6. Редовното време
завърши при резултат
1:1, а в продълженията
двата тима си вкараха
по още един гол.
Оливие Жиру откри
за „Челси“ в 16-ата минута, а Садио Мане изравни малко след началото

ÄǾȈȘșȒȖșȍȓȖ´ȗȘȐȊȓȍȟȍǨȕȚȖȕǲȈȘȈȟȈȕȈȒȖȊ
Ти м ъ т н а „ Ц а р с к о
село“ (София) си осигури
опитния играч Антон Карачанаков. Той ще бъде
картотекиран в БФС, за
да е на разположение на
Никола Спасов още за двубоя срещу „Етър“ (Велико
Търново).
За последно 27-годишният Карачанаков бе част
от състава на „Ботев“
(Пловдив). Той започва
като юноша на „Пирин“
(Благоевград), откъдето
стартира и професионалната му кариера. Младият футболист преминава

Тенис

в състава на ЦСКА, където изиграва 53 мача и
вкарва 13 гола. Следват
периоди, в които той е
част от отборите на

„Балтика“ (Калининград),
„Славия“, „Краковия“, „Берое“ и гръцкия „Панахайки“, преди да премине в
„Ботев“ (Пловдив). През

настоящия сезон футболистът записа един мач
с екипа на пловдивчани в
първия кръг срещу „Арда“
в Кърджали.
Новата фланелка на
Карачанаков бе връчена
от изп. директор на „Царско село“ Иво Андреевски.
„Убедени сме, че опитът
на А нтон Карачанаков
ще бъде изключително
полезен за нас. Сигурни
сме, че той бързо ще се
стикова с останалите си
съотборници. Мисля, че
няма нужда от представяне. Той е достатъчно
познат футболист“, заяви
Андреевски.

ǴȈȘȐȧȀȈȘȈȗȖȊȈșȗȢȘȊȐțșȗȍȝȖȚȦȕȐ

Винъс Уилямс и Мария Шарапова се класираха за втория кръг на
турнира по тенис в Синсинати. Бившата номер 1 и седемкратна шампионка на турнири от Големия шлем
Винъс Уилямс, участваща с „уайлд
кард“, се наложи над сънародничката
си Лорън Дейвис със 7:5, 6:2. Шарапова също спечели в два сета срещу
Алисън Риск (САЩ) - 6:3, 7:6(4), и във
втория кръг ще има трудна задача
срещу световната номер 2 Ашли
Барти. За ексводачката в ранглистата от Русия това е първи успех

от юни насам, когато победи Вероника Кужмова в Майорка.

Друга бивша номер 1 при жените - Каролин Возняцки, загуби
на старта от украинката Даяна
Ястремска с 4:6, 4:6. Непоставената датчанка имаше своите
шансове, но успя да реализира
само четири от 15-те си брейкпойнта срещу Ястремска, която
записа своя дебют в Синсинати. Британката Йохана Конта
отпадна в първия кръг на втори
пореден турнир, след като отстъпи на квалификантката Ребека
Петершон от Швеция с 3:6, 6:3, 5:7.

ǵȖȊȈȒǬȎȖȒȖȊȐȟȗȘȍȔȐȕȈȕȖȊȖȐȏȗȐȚȈȕȐȍ
Лидерът в световната ранглиста Новак Джокович започна защитата на титлата си от турнира
в Синсинати с победа със 7:5, 6:1
срещу Сам Куери. 32-годишният
сърбин се класира за третия кръг
на надпреварата и ще преследва
34-та титла в турнири от сериите Мастърс. Основният съперник
на Джокович в Синсинати ще бъде
Роджър Федерер, след като Рафаел Надал се отказа от участие в
турнира поради преумора. Джокович

Волейбол

допусна пробив срещу Куери още на
старта, тъй като направи цели три

двойни грешки, но подобри играта си в течение на мача и
стигна бързо до победата.
„Доволен съм от завръщането си на корта, защото измина много време от финала
на „Уимбълдън“. Този мач не
беше особено лесен, а съперникът беше добър. Радвам се,
че бях подложен моментално
на изпитание. Дано играя
по-добре в следващия си мач“, каза
Джокович.

на второто полувреме.
В добавените минути
Садио Мане вкара за 2:1
в 95-ата, а в 101-вата
Жоржиньо възстанови
паритета. Така мачът
тряб ва ш е да с е р е ш и
след изпълнение на дузпи. Играчите на „Ливърпул“ бяха безгрешни, докато фаталния пропуск
за „Челси“ направи Тами
Ейбрахам в решителната
пета дузпа.
За първи път в историята мачът за Суперкупата на Европа беше
изцяло между английски
отбори. „Червените“ са
печелили трофея чети-

ри пъти, а лондончани –
един. Друга любопитна
подробност беше, че съдийската бригада беше
съ с т ав е н а и з ц я ло о т
жени. Двубоят ръководи
французойката Стефани
Фрапар, а нейни асистенти бяха Манюел Николози
и Мишел О’Нийл. Четвърти рефер беше турският
арбитър Джунейт Чакър.
„Мърсисайдци“ спечелиха Шампионската лига
тази го дина с победа
над „Тотнъм“ с 2:0, докато „сините“ се наложиха
над отбора на „Арсенал“
на финала в Лига Европа
с 4:1.

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖșȐȋțȘȐȓȊ
ȏȈșȗȖȘȚȕȐȌȍȑȕȖșȚȐȕȈșȚțȌȍȕȚȐ
Правителството отпусна 437 832 лв.
за учебно-тренировъчната и
спортно-съст е з а т ел н а т а
дейност на студентите, както
и за материално-техническото им обезпечаване за 2019 г. От
тях за държавните висши училища, финансирани от
Министерството на образованието и науката, са
предвидени 397 458 лв., а за частните – 40 374 лв. С
постановлението държавата ще осигури средства
на 33 държавни висши училища за 132 486 студенти и
на 10 частни и съответно 13 458 техни възпитаници.
От Министерския съвет посочват, че целта е да
се укрепят нагласите и да се създаде мотивация за
системни занимания с физически упражнения и спорт
у младите хора.

Бокс

ǲțȉȘȈȚǷțȓȍȊȡȍșȍȉȐȍȏȈ
șȊȍȚȖȊȕȈȚȈȚȐȚȓȈȌȖȔȈȑȋ

Победителят от
реванша между световния шампион по бокс за
професионалисти в
тежка категория Анди
Руис и Антъни Джошуа
ще трябва да се изправи срещу Кубрат Пулев
в ясен срок, става ясно
от решение на Международната боксова федерация (IBF).
Мачът трябва да се проведе най-късно до 31 май 2020 г. Пулев е официален претендент на IBF.
Федерацията е приела искането на Руис да бъде направено изключение и той да защитава пояса си в реванша срещу
Джошуа на 7 декември в Саудитска Арабия, но е поставила
условие победителят в сблъсъка да приеме участие в мач с
претендента за пояса на IBF.
От щаба на Кубрат Пулев обявиха, че ще обжалват решението. Причината е, че няма гаранции, че победителят
от срещата между Руис и Джошуа ще се изправи директно
срещу Пулев, без да има други мачове преди това, както и че
бъдещият шампион може да поиска ново изключение.
Пулев имаше насрочен мач с Джошуа преди близо две години, но тогава двубоят пропадна заради контузия на българина.

ǹȢȘȉȐȧȐǼȘȈȕȞȐȧȕȈȗȢȚȧȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧȒȢȔǶȓȐȔȗȐȈȌȈȚȈ

Българските национали по волейбол ще трябва да се справят с много
силните отбори на Сърбия и Франция, за да се
класират за участие на
Олимпиадата в Токио догодина. Това стана ясно
след края на междуконтиненталните квалификации.

Наши ят тим бе изключително близо до
с п ечелване н а квот а.
Пред близо 6000 зрители в зала „Конгресна“ на
Двореца на културата и
спорта във Варна България водеше с 2:0 гейма
срещу големия фаворит
Бразилия и имаше мачпойнт при 26:25, но в

крайна сметка загуби
след тайбрек с 2:3 (25:23,
25:19, 30:32, 16:25, 11:15).
Така пред водения от
и т а ли ан с к и я тр е ньор
Силвано Пранди тим остана една последна възможност за класиране
за Олимпиадата. Това е
континенталната квали ф и каци я з а Ев р опа,

която ще се проведе в началото на
2020 г. В нея ще участват 8 отбора,
а квотата за Игрите в Токио отново
е една. Освен Сърбия и Франция на
пътя на националите към японската
столица ще са още Белгия, Словения, Холандия, Германия и Финландия,
като има вариант след Европейското първенство през септември последният отбор да бъде сменен от
Естония.
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<XUL <XUL±ȕȖȊȐȧȚȓȖȕȌȖȕșȒȐȠȐȒ
ȊȔȢȎȒȈȚȈȔȖȌȈ
Месеци след създаването на бранда тази
млада марка вече има стил, който отнема
на други години, за да го постигнат
Елица Илчева
Новият лейбъл за мъжки дрехи Yuri & Yuri е в
бизнеса от по-малко от
година, но идеите и отношението към модата, които са в основата му, вече
го издигат до най-високите подиуми, а наскоро откриха и магазин в столицата на Великобритания.
Необичайният маниер
на марката се дължи на
Юри Чой, която е учила
моден дизайн в Южна Корея, преди да се премести
в Лондон, за да се усъвършенства в академията
Savile Row. След дипломирането си младата жена

Юри Чой и Уил Фийлд

Восъчното памучно яке Cadogan

стартира бизнеса си с Уил
Фийлд, търговец на платове, който среща, пазарувайки за Row. Фийлд сега е

отговорен за голяма част
от линиите на последната
колекция, която двамата
определят като катр се-

зон, а ценителите на дрехи
висок клас харесват заради
отличното изпълнение на
детайлите, характерно за
най-скъпите шивачи.
Отличаващо линиите
на Yuri & Yuri е тяхната
отправна гледна точка
към 50-те и 60-те години
на миналия век и по-специално към

джентълменските облекла
за свободното време
от този период, които
се отличават с елегантност и осигуряват лекота
и комфорт. „Помислете за
голфъра Арнолд Палмър или
за филма „Талантливият

Плетената риза с копчета идеално се съчетава с плисиран ленен панталон

мистър Рипли“. Искахме да
създадем нещо ценно, което не само ще продължи,
но винаги ще бъде актуално и ще може да издържи
на тенденциите. Нещо,
което да носите с еднакво
удоволствие на плажа или
голф игрището, на вечеря
или при по-официален повод“, казва Фийлд.
Това означава

панталони с висока талия,
плисета и ръб,
направени от лен или
от фина вълна, плетени
ризи с поло яки или якички,
с къси ръкави и копчета,
предназначени да се носят

и под, и над яката на яке. В
такава колекция качеството на материалите е от
изключително значение и
затова вълната е произведена в британски фабрики.
Уникалното в колекцията обаче е използването
на т.нар. восъчен плат, наречен serie. Това е материал, първоначално произведен в Япония от Mitsubishi.
Основните му предимства
са коприненият вид и способността му да създава
усещане за хлад в горещо
време. Освен това не залепва за кожата и е невероятно издръжлив.
Брандът е готов и с
предложения за студените месеци. „Восъчното
яке, което те представят като „кръстоска“ на
полско и сафари яке, ще се
появи в зимен вариант от
мериносова вълна. Копчетата на модела са догоре,
яката - повдигната и обърната върху високо столче,
а колан пристяга силуета.

В следващия брой очаквайте

СОФИЯ СТРОИ

ТЕМА

МАРШРУТИ

Столичният аквапарк във
„Възраждане“ ще е готов
до края на 2019 г.

Туризмът в разгара
на летния сезон

Сибиу – саксонският
град, скрит в
сърцето на Румъния

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

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

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

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

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

РЕЛАКС

петък, 16 август 2019

Ñòðîèòåë

31

СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц
Влиза момиченце
в магазина, дава на
продавачката банкнота
от „Монополи“ и казва:
- Един плюшен тигър, моля.
- Момиченце, тези пари
не са истински.
- А тигърът какъв е?!

Бисери от кухнята
Предвижда се
и озеленяване
на всички
„острови“, в т.ч.
затревяване,
засаждане
на храсти и

павета

Забавен кадър

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

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

Обем
Цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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

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