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

Росица Георгиева

На 90% са приключили конструктивните дей-
ности по четирите метростанции (МС) в жк „Овча 
купел”, които се изграждат в рамките на втория 
етап от третата линия на подземната железница 
в София. По някои от спирките се извършват архи-
тектурни работи, а в част от участъка се прави 
релсов път и контактна мрежа. Това стана ясно по 
време на проверка на кмета на Столичната община 
(СО) Йорданка Фандъкова на строителството на 
МС 15 на бул. „Президент Линкълн”, което се из-
пълнява от Обединение „Метробилд Запад“ с водещ 
партньор „Джи Пи Груп“ АД. Фандъкова беше придру-
жена от зам.-кмета на СО по направление „Транс-
порт и транспортни комуникации” Дончо Барбалов 
и от изп. директор на „Метрополитен” ЕАД проф. 
д-р инж. Стоян Братоев, като бяха инспектирани и 
инфраструктурни обекти по линията на метрото 
в района.

„През последните години в „Овча купел“ правим 
най-големите като обем инвестиции“, заяви Фандъ-
кова и припомни, че през жилищния квартал минава 
4-километровият участък от втория етап на тре-
тия лъч на метрото – от жк „Красно село” до Со-
фийския околовръстен път (СОП). Стойността на 
отсечката е около 100 млн. евро. При метростанции 
16 – на бул. „Монтевидео”, 17 – на ул. „Централна”, и 18 
– при СОП, се изграждат три буферни паркинга. Вся-
ко едно от съоръженията ще е с капацитет между 
200 и 240 места за автомобили, или общо около 700.

При последната спирка на подземната железни-
ца в долната част на кв. „Горна баня” се изгражда 
и жп спирка. Тя ще се намира на жп линията меж-
ду София и Перник. Двете съоръжения ще бъдат 
свързани с подземна връзка. „Беше много важно да 
свържем метростанциите с жп мрежата, защото 
това ще доведе до намаляване на трафика в целия 
град”, обясни Йорданка Фандъкова.
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за европейската добивна 
индустрия по време на Бъл-
гарското председателство 
на Съвета на ЕС. Той обър-
на внимание на това колко е 
важно да бъде убеден нови-
ят екип на Европейския пар-
ламент в голямото значение 
на минерално-суровинната 
индустрия. 

По време на честването 
Българската минно-геолож-
ка камара (БМГК) раздаде 

годишните си награди – на 
фирми и персонални. Сред 
най-добрите добивни ком-
пании за 2018 г. е „Елаците- 
Мед“ АД с изп. директор 
инж. Драгомир Драганов. 
Дружеството получи при-
знание в категория „Инова-
ции“ за проект „Внедряване 
на съвременна технология 
за повишаване стабилност-
та на хвостохранилище 
„Бенковски-2“. Сред отличе-

ните с персонални награди 
за принос към минерално-
суровинната индустрия бе 
проф. дтн инж. Цоло Вутов, 
управител на „Геотехмин“ 
ООД. Грамота за дългого-
дишен и активен член на 
БМГК бе присъдена за 44 
години от създаването на 
МОК „Елаците“ и 20 години 
от присъединяването на 
„Елаците-Мед“ АД към група 
Геотехмин.
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20 август

Инж. Тошко Райчев, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ - Търговище
23 август

Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“ 
Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ
Инж. Валентин Кънчев, член на УС на КСБ
25 август

Инж. Валентин Зеленченко, председател на ОП на КСБ – Добрич 

„Елаците-Мед“ АД и управителят на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло Вутов са 
отличени от БМГК за 2018 г.

Десислава 
Бакърджиева

На 18 август минната 
общност в България отбеля-
за своя професионален праз-
ник. Официалното честване 
на Деня на миньора се със-
тоя в „София хотел Балкан“. 
Специални гости на съби-
тието бяха министърът на 
енергетиката Теменужка 
Петкова, зам.-председа-
телят на Европейската 
асоциация на минните ин-
дустрии Роман Щифтнер, 
представители на ресорни-
те институции, национални 
и работодателски органи-

зации, синдикати, областни 
управители и кметове от 
страната, академичната и 
научна общност.

Министър Петкова поз-
драви присъстващите и 
всички работещи в бранша 
за техните усилия за ут-
върждаването на минната 
индустрия като модерна 
съвременна база за цялата 
икономика. Тя отбеляза, че 
секторът се развива ста-
билно, като през 2018 г. са 
добити близо 31 млн. т въ-
глища, повече от 34 млн. т 
метални полезни изкопаеми 
и около 13 млн. т индустри-
ални минерали и солна маса. 

Под формата на концесион-
ни възнаграждения фирми-
те от отрасъла са внесли 
в бюджета близо 90 млн. лв. 
„В тясна взаимовръзка с 
представителите на сек-
тора се подготвя законо-
дателна промяна, която да 
осигури възможност за про-
дължаване на концесионни-
те договори до 50 години“, 
посочи Теменужка Петкова. 
Според нея това ще увели-
чи интереса на инвести-
торите и ще подпомогне 
устойчивото развитие на 
бранша.

Роман Щифтнер изтък-
на приноса на страната ни 

Проф. дтн инж. Николай Вълканов - председател на УС на БМГК, проф. дтн инж. Цоло Вутов – 

управител на „Геотехмин“ ООД, и министърът на енергетиката Теменужка Петкова

* РАБОТИ НА ОБЕКТ В БЪЛГАРИЯ!

Снимка „Геотехмин“ ООД
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Кметът на Столична-
та община Йорданка Фан-
дъкова подчерта, че успо-
редно с изграждането на 
метрото в кв. „Овча купел” 
през тази година се обно-
вява отсечка от бул. „Пре-
зидент Линкълн“, прави се 
основен ремонт на учас-
тък от ул. „Житница“ и се 
изграждат нови 1200 м от 
ул. „Централна“. 

„Дейностите по бул. 
„Президент Линкълн” се 
изпълняват от бул. „Овча 
купел” до ул. „Зеленика”. 

Дължината е 750 м над 
трасето на метрото. 
Обектът трябва да бъде 

готов до 15 септември”, 
информира Фандъкова и 
добави, че освен нова път-

на настилка се изграждат 
и нови тротоари, улично 
осветление и инженерни 
мрежи. 

СМР на ул. „Житница” 
обхващат 900 м, където 
се правят 4 пътни ленти 
– по две в посока, трото-

ари и улично осветление. 
Строителните работи 
включват и подмяна на 
инженерната инфраструк-
тура. Очаква се и този 
обект да бъде завършен 
до средата на септември. 
„Изцяло новото трасе на 
ул. „Централна“ трябва да 

бъде готово до 2020 г.”, 
посочи още Йорданка Фан-
дъкова. 

„Преди две години взех 
лично решение да запо-
чнем изграждането на 
4-те км от третата ли-
ния през „Овча купел“ още 

преди да имаме осигурено 
финансиране. Идеята ни 
беше да не спираме стро-
ителството на метрото, 
защото това е начинът 
да променяме кварталите 
и да подобряваме качест-
вото на живот“, заяви 
кметът на СО. Фандъкова 

посочи още, че до края на 
октомври т.г. ще завър-
шат всички СМР по пър-
вия участък от третата 
линия – 8-те километра 
от „Подуяне“ през центъра 
до „Красно село“. Веднага 
след това ще започнат 

изпитанията на влакове. 
„Целта е до края на годи-
ната да пуснем движение-
то по него, а до средата 
на 2020 г. и в участъка 
през „Овча купел“ до Со-
фийския околовръстен 
път при „Горна баня“, каза 
още тя.

 от стр. 1
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7 от тях са декларирали интерес да се включат като стратегически инвеститор

Ñòðîèòåë петък, 23 август 2019

Мирослав Еленков

Тринадесет са кандидатите, 
които са подали заявления за 
участие в проекта АЕЦ „Беле-
не“. Седем от тях желаят да се 
включат като стратегически 
инвеститор за изграждането на 
електроцентралата, четирима са 
се насочили към възможността за 
придобиване на миноритарен дял 
и закупуване на електрическа 
енергия, а двама са декларирали 
интерес да доставят оборудва-
нето. Това съобщи министърът 
на енергетиката Теменужка Пе-
ткова на пресконференция, която 
се проведе един ден след като из-
тече крайният срок за подаване 
на заявления по процедурата за 
избор на стратегически инвес-
титор за АЕЦ „Белене“.

Седемте кандидати, които 
искат да се включват в битката 
за стратегически инвеститор, са 
руската държавна корпорация „Ро-
сатом“ чрез фирмата „Атоменер-
гопром“, Китайската национална 
ядрена корпорация, Корейската 
хидро-атомна корпорация, реги-
стрираната в Германия компания 
„Бектрон-Лиаз-Техническо инже-
нерство“, консорциуми „АЕЦ Беле-
не“ и „Атомна електроцентрала 
Белене 2019“ и регистрираната в 

България „ИПК и УП“ ЕООД. 
Френската „Фраматом“ де-

кларира интерес за участие при 
структурирането на финансира-
нето на проекта за осигуряване 
на системите за безопасност, 
в т.ч. електрически, системи за 
оборудване и контрол и други. 
Американската „Дженерал елек-
трик“ също иска да се включи при 
структуриране на финансиране-
то, както и като потенциален 
проектант и доставчик на раз-

лични пакети, в т.ч. оборудване 
за турбинна зала, компресори, 
трансформатори и др. 

„В срок от 90 дни работна 
група с представители от Ми-
нистерството на енергетика-
та, „Български енергиен холдинг“ 
ЕАД, „Национална електрическа 
компания“ ЕАД и „Електроенерги-
ен системен оператор“ ЕАД ще 
изготви кратка листа на фирми-
те, заявили интерес за участие в 
проекта АЕЦ „Белене“ като стра-

тегически инвеститори. Проце-
дурата е гъвкава и дава възмож-
ност на избрания стратегически 
инвеститор да води разговори с 
компаниите, заявили миноритарно 
участие в проекта или интерес за 
закупуване на електрическа енер-
гия“, обясни Петкова. Такъв има 
от страна на Република Северна 
Македония – и за придобиването 
на миноритарен дял в проектна-
та компания, и за изкупуване на 
електрическа енергия. В момента 
е в ход съгласувателна процедура 
във връзка със заявлението. Ин-
терес за миноритарно участие в 
ядрената централа е деклариран 
и от български компании – „Ато-
менергоремонт“ АД и „Гранд енер-
джи дистрибюшън“ ЕООД. Заяв-
ления за изкупуване на енергия са 
постъпили и от „Гранд енерджи 
дистрибюшън“ ЕООД, и от „Юръ-
пиан трейд оф енерджи“ АД. 

Определеният индикативен 
срок за избор на стратегически 
инвеститори за реализация на 
АЕЦ „Белене“ е една година.

„Проектът по изграждането 
на проекта АЕЦ „Белене“ трябва 
да бъде реализиран на пазарен 
принцип - без държавна гаранция 
и без дългосрочно изкупуване на 
електрическа енергия“, поясни ми-
нистър Петкова.

Десислава 
Бакърджиева

Със заповед на ми-
нистър-председателя 
Бойко Борисов вицепре-
миерът по икономиче-
ската и демографската 
политика Марияна Ни-
колова е определена за 
председател на Съвета 
по киберсигурността. 
Той е създаден на осно-
вание чл. 9, ал. 2 от За-
кона за киберсигурност 
като консултативен и 
координиращ орган към 
Министерския съвет по 
въпросите на киберси-
гурността. Законът за 
киберсигурност, с кой-
то е регламентирано 
сформирането на Съве-
та, е приет от 44-тото 
Народно събрание на 31 
октомври 2018 г.

Десислава Бакърджиева

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов подписа договори за 
изграждане на водна и ка-
нализационна инфраструк-
тура с ВиК дружествата в 
Перник, Видин и Силистра. 
Проектите ще се реа-
лизират по Оперативна 
програма „Околна среда“ 
(ОПОС). 

„ВиК“ ООД – Перник, 
ще инвестира близо 105 
млн. лв., от които 78,6 
млн. лв. са безвъзмезд-
на финансова помощ от 
ОПОС. С реализирането на 
проекта на дружеството 
ще бъде увеличен събра-
ният и третиран товар 
на замърсяване преди за-
устването на отпадните 
води, ще се намалят загу-
бите във водопреносните 
мрежи и ще бъде подобрено 
водоснабдяването на на-
селението. Предвидено е 
и доизграждането и рекон-
струкция на канализацион-
ната мрежа за отвеждане 
на водите до пречиства-
телна станция Батановци. 
Реализираните дейности 
ще подобрят екологичното 
състояние на водоприемни-
ка – р. Струма, което ще 
спомогне за възстановява-
не на биоразнообразието и 
качеството на местооби-
танията на растителни и 
животински видове в ареа-

ла на реката. 
По проекта на „ВиК“ 

ЕООД – Видин, ще бъде 
реконструиран довеждащ 
водопровод от помпена 
станция „Сланотрън“ до 
Видин. Заложена е час-
тична реконструкция на 
канализационния колектор, 
което ще повиши ефек-
тивността на работата 
на пречиствателната 
станция, която предстои 
да бъде пусната в експло-
атация до края на 2019 г. C 
ycпeшнoтo изпълнeниe нa 
дeйнocтитe близо 40 000 
житeли щe имaт дocтъп 
дo пoдoбpeнo вoдocнaбдя-
вaнe. Инвестицията ще 
възлезе на 23,6 млн. лв., 
като ОПОС осигурява бли-
зо 18 млн. лв.

„ВиК“ ООД – Силистра, 
цели повишаване ефектив-
ността при ползване на 
водите и намаляване на 

загубите в мрежи на насе-
лените места Силистра, 
Айдемир, Калипетрово и 
Тутракан. С изпълнение на 
дейностите допълнител-
но 45 500 жители ще имат 
достъп до подобрено во-
доснабдяване. Предвижда 
се доизграждане и рекон-
струкция на над 100 км 
ВиК мрежа и довеждащи 
водопроводи. За повиша-
ване на ефективността 
на управлението на ВиК 
системите е планирано 
проектиране и изгражда-
не на интегрирана гео-
графска информационна 
система. Общият размер 
на инвестицията е близо 
79,4 млн. лв. ОПОС осигу-
рява безвъзмездна финан-
сова помощ в размер на 
59,4 млн. лв. 

Срокът за реализиране 
и на трите проекта е 49 
месеца.
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Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова и министърът 
на местното самоуправле-
ние на Република Северна 
Македония Горан Милевски 
подписаха Меморандум за 
разбирателство между 
двете ведомства на офи-
циална церемония в Ско-
пие. „Чрез него ще се раз-
ширят възможностите за 
партньорство и обмяна на 
опит в регионалната поли-
тика, местното самоупра-
вление, трансграничното 
сътрудничество, подобря-
ването на свързаността и 
изграждането на страте-
гическа инфраструктура“, 
обясниха от МРРБ.

„Документът е пока-
зателен за отличното 
дългосрочно и ползотвор-
но сътрудничество меж-
ду нашите две държави и 
министерства. България и 
Република Северна Маке-
дония поддържат активни 
контакти във всички обла-
сти от взаимен интерес, 
което е важно условие за 
развитие, просперитет и 
стабилност в Югоизточ-
на Европа“, е казала Петя 
Аврамова пред колегата 
си Горан Милевски.

Страните са се анга-

жирали да осъществяват 
срещи по въпроси от вза-
имен интерес, както и да 
организират обучения, 
семинари, експертни ра-
ботни групи и да извърш-
ват регулярен обмен на 
информация. За целта се 
създава съвместна работ-
на група.

Преди церемонията 
Петя Аврамова и Горан 
Милевски са провели сре-
ща с премиера на Репу-
блика Северна Македония 
Зоран Заев. На нея e била 
подчертана ангажира-
ността на двете държави 
за реализацията на проек-
тите, които ще подобрят 
свързаността в региона с 
фокус върху Коридор №8, 
както и трансграничното 
сътрудничество (ТГС) със 
средства от фондовете 
на Европейския съюз.

Министър Аврамова е 
представила напредъка на 
МРРБ по програмата за 
ТГС с Република Северна 
Македония. Тя е информи-
рала, че вече са приклю-
чили 48 проекта на обща 
стойност над 10 млн. 
евро. В изпълнение са 17 
договора за 5 млн. евро в 
областта на опазването 
на околната среда, изме-
нението на климата, подо-
бряването на проходимос-
тта на реките, защитата 
на местното население от 
наводнения и пожари, раз-
витието на туризма и др.

Петя Аврамова е под-
чертала, че до момента 
България е направила не-
малко за Трансевропейския 
коридор 8 чрез изграж-
дането на АМ „Тракия“ и 
строителството на АМ 
„Струма“. „Сега пред нас 

стои предизвикателство-
то за търсене на възмож-
ности за реализация на 
скоростния път Дупница 
– Кюстендил – Гюешево. 
Нашето желание е двете 
столици – София и Ско-
пие, да бъдат свързани с 
хубава магистрала, както 
и с бърза железница. Ра-

боти се и по отношение 
на  изграждането на нов 
ГКПП „Клепало“, който ще 
подобри икономическите 
връзки“, отбелязала Авра-
мова. Тя е припомнила, че 
през 2018 г. със средства 
на Агенция „Пътна инфра-
структура“ е извършен 

превантивен ремонт на 
приблизително 20 км от 
третокласния път Стру-
мяни – Раздол – граница 
Република Северна Ма-
кедония. За останалите 
8,8 км се търси финансова 
възможност за проектира-
не и строителство.

Министър Аврамова е 

подчертала, че през след-
ващите години страната 
ни ще разполага с повече 
средства за пътна инфра-
структура благодарение 
на електронната систе-
ма за събиране на пътни 
такси за преминаване по 
републиканската мрежа. 

Тя е съобщила, че към 13 
август за автомобили с 
регистрационни номера 
от Република Северна Ма-
кедония са закупени 85 000 
е-винетки на обща стой-
ност над 2 млн. лв., кое-
то нарежда страната на 
пето място по продажби 
на чуждестранни водачи 

през интернет. Преди нея 
са Румъния, Турция, Герма-
ния и Гърция.

На срещата премие-
рът Зоран Заев е благода-
рил за голямата подкрепа, 
която България оказва 
по пътя на страната за 
членс тво в НАТО и ЕС.

Председателят на 
УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
Георги Терзийски полу-
чи символичния ключ на 
Електронната система 
за събиране на пътни 
такси на база изминато 
разстояние – тол, от из-
пълнителя на проекта за 
проектирането, изграж-
дането и въвеждането й - 
„Капш Трафик Солюшънс“ 
ДЗЗД. АПИ вече ще опе-
рира електронната сис-
тема чрез националното 
тол управление и в част-
та за тол таксуването, а 
не само за електронните 
винетки, както беше до 

момента.
Георги Терзийски и 

изп. директор на „Капш 
Трафик Солюшънс“ ДЗЗД 
Михаел Вебер размениха 
приемо-предавателните 
протоколи, с което дър-
жавата прие тол сис-
темата, в това число 
100 новоизградени и 100 
преоборудвани стацио-
нарни контролни точки. 
За останалите 95 съ-
ществуващи, на които 
са монтирани трафик ка-
мерите на АПИ, предстои 
преоборудване с лазерни 
скенери и камери. Срокът 
по договора с изпълните-
ля е до февруари 2020 г.

Председателят на 
УС на Агенция „Пътна 
инфраструктура“ (АПИ) 
Георги Терзийски подпи-
са договора за изработ-
ването на прединвес-
тиционно проучване за 
трасе по направлението 
Монтана – София с ту-
нел под Петрохан. Об-
ществената поръчка е 
възложена на Обедине-
ние „Петрохан 2019“ с 
участници „Трансконсулт 

22“ ООД и „Университет 
по архитектура, стро-
ителство и геодезия – 
Център за научни изслед-
вания и проектиране“ 
ЕООД. Стойността на 
договора е 330 хил. лв., 
а срокът за приключва-
не на дейностите е 180 
дни. 

От АПИ обясниха, че 
изпълнителят ще трябва 
да посочи минимум три 
варианта за развитие на 

ново пътно трасе с ту-
нелно преминаване под 
Петрохан. Въз основа 
на извършеното проуч-
ване ще бъде определен 
пътният габарит на на-
правлението. Ще бъдат 
проучени необходимите 
капиталовложения за ре-
ализацията на проекта, 
както и разходите за 
поддържане и годишна 
издръжка на пътя и съо-
ръженията по него. 

Когато приключи пре-
динвестиционното про-
учване, следва процедура 
за оценка на въздействи-
ето върху околната сре-
да (ОВОС), въз основа 
на която ще бъде взето 
решение за одобрение 
на вариант за бъдещото 
трасе. След влизането 
в сила на решението по 
ОВОС ще се пристъпи 
към изработването и на 
идеен проект.

Агенция „Пътна инфра-
структура“ откри тръж-
на процедура за избор на 
изпълнител за извърш-
ване на археологическо 
наблюдение при строи-
телството на Софийския 
околовръстен път (СОП) 
в участъка от п.в. „Цари-
градско шосе“ до п.в. „Мла-
дост“ (км. 35+260 до км. 
41+340). Срокът за пода-
ване на офертите е до 19 
септември. Стойността 
на обществената поръчка 
е 10 000 лв. без ДДС.

Инвестицията в 6-ки-
лометровата отсечка, чи-
ето изграждане предстои 
да стартира в кратък 
срок, е близо 119 млн. лв. 

без ДДС. Проектът ще 
се финансира със сред-
ства от републиканския 
бюджет. Вече има избран 
изпълнител – „ГБС - Ин-
фраструктурно строител-

ство“ АД.
Участъкът ще бъде с 

по 3 ленти за движение в 
посока, 2 локални платна 
и тротоари. Пресичане-
то на СОП с по-големите 

артерии в района ще се 
осъществява чрез 4 път-
ни възела - „Стар Лозенски 
път“, „Патриарх Герман“, 
„Самоковско шосе“, „Мла-
дост“. Ще бъдат изгра-
дени 3 пешеходни надлеза 
и мостове над р. Искър и 
р. Кална. Предвидена е ре-
конструкция на водопро-
води, канализация и газо-
разпределителна мрежа, 
както и изместване на 
инженерни съоръжения, 
телекомуникации и др. С 
реализацията на проекта 
ще се улесни движението 
на транзитния трафик и 
връзката между автома-
гистралите „Струма” и 
„Тракия”.

Снимка Румен Добрев

Снимка Галя Герасимова



Елица Илчева

Проф. Булев, при изби-

рането Ви за председател 

на УС на Съюза на архите-

ктите в България заяви-

хте, че организацията 

има нужда от промени. 

100 дни по-късно ще спо-

делите ли кои от идеите 

Ви вече са реализирани?

Не съм усетил как са 
минали 100 дни, но това 
не е много време. Все пак 
имаме какво да отчетем. 
По принцип Управителни-
ят съвет на САБ заседава 
веднъж на три месеца, а 
сега се събираме на 30 дни, 
тъй като има доста неща 
да се анализират и плани-
рат. Това, което аз си бях 
поставил за цел да напра-
вя за първите три месеца 
като председател, беше 
да изработим мандатна 
програма за дейността на 
организацията в рамките 
на следващите три-чети-
ри години. Това беше заб-

равено като подход, но аз 
мисля, че е важно да има 
разгърнат във времето 
план с всичко, което иска-
ме да се случи.

Дейността на САБ я 
степенувам в няколко на-
правления. Първото е въ-
трешносъюзният живот 
– това, че ние като архи-
текти трябва да поста-
вим пред себе си темата 
за архитектурата. Важно 
е, защото нашата про-
фесия с годините доста 
се промени. В нея навлезе 
бизнесът, компютърните 
програми и много неща, 
свързани и с възлагането 
на проектите, и с техно-
логията на изпълнение.

Понятието архитекту-
ра като че ли загуби своя 
първоначален интегриращ 
смисъл по отношение на 
различните специалности, 
с които работим, и на из-
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искванията, предявявани 
от обществото към това, 
което го заобикаля. Зато-
ва първа задача е самите 
ние да изградим предста-
ва за архитектурата, за 
да можем на тази основа 
да я защитаваме с нашите 
послания към хората. 

Архитектите трябва 
да стимулират публичен 
дебат, диалог, постоянни 
дискусии за качествена-
та архитектура, която е 
нещо сложно, нещо, което 
можем да защитим само 
ако имаме позиция в обще-
ството и професионален 
статут. Ако сме уважава-
ни като специалисти, как-
то е било столетия наред. 

И както е и сега спо-

ред мен. 

Радвам се, че мисли-
те така, но обективният 
статут на нашата про-

фесия днес е занижен, тя 
се приема опростенчески 
и от инвеститори, и от 
управляващи понякога. 
Често чуваме колегите да 
се оплакват, че инвести-
торите, грубо казано, ги 
командват, а одобряване-
то на проектите се свеж-
да до това да са спазени 
определени нормативни 
изисквания, при което не 
можем да постигнем ка-
чествена архитектура. 
Трябва да има още един 
пласт на оценката, която 
характеризира по-слож-
ните обекти – социална 
ефективност, естетика, 
красота. Голямата архи-
тектура не бива да се 
задоволява с минимума, а 
добрите неща изкриста-
лизират именно в дебата. 

От друга страна съ-
временните архитекти 
са щастливи, тъй като те 
разполагат с много голям 
избор на материали и тех-
нически възможности да 
онагледяват проектите 
си, да ги изчисляват изклю-
чително бързо, използват 
лазерни технологии за зас-
немане на сградите и дру-
ги – въобще всичко това, 
което преди беше доста 

обемен тежък ръчен труд, 
сега техниката помага да 
се опрости. 

Според мен архите-
ктът трябва да може 
да се съсредоточи върху 
това да обслужва обще-
ството в голяма дълбочи-
на. Човешките измерения 
на архитектурата са най-
важното в този дебат, 
който искаме да водим.

Как смятате да рабо-

тите за това?

Предвиждаме  една 
сериозна поредица от 
разговори, дискусии за 
състоянието и ролята 
на науката, за начина, 
по който нашите колеги 
участват в общинските 
експертни съвети, също. 
Чудесно е, че имаме пред-
ставители в тях, но тряб-
ва да се взема предвид и 
обратната връзка. В даден 
експертен съвет участва 
по един от САБ и КАБ. Но 
могат ли тези двама души 
да наложат професионал-
ната гледна точка и да 
защитават качествена-
та архитектура, защото 
както казах, законът и за-
коносъобразността оси-
гуряват само основните 

неща, без които не може. 
И това не е формулата за 
постигане на естетична 
среда.

Как обаче тези теми 

могат да стигнат до об-

ществото?

Ако първата тема е на-
шата вътрешна дискусия, 
втората е именно как ние 
да разгърнем тези пред-
стави пред хората и да ги 
защитаваме. Експертни-
те съвети са една форма, 
дискусиите втора, различ-
ните медийни изяви също 
са важни. Мислим и по въ-
проса как да променим спи-
санието, което издаваме 
- „Архитектура“, така че 
да е интересно не само за 
колегите, а и за по-широки 
кръгове. Вече направихме 
няколко тематични броя, 
ще се опитаме и в бъдеще 
във всеки да има ясно ядро, 
в което дадена тема да се 
разработи достатъчно 
богато и от всички стра-
ни. В този дух – за връз-
ката на архитектурата 
с обществото, замисляме 
и издаването на поредица 
от малки монографии за 
колеги, главно от близкото 
минало, защото тези от 

по-далечното също са ва-
жни фигури, но те, колкото 
и да е странно, са доста 
по-познати. Архитектите 
от 60-те, 70-те, 80-те, на 
които дължим това, което 
ни заобикаля, са непопуляр-
ни. 

Бях приятно изненадан, 
че наша колежка, която жи-
вее във Виена – Анета Ка-
менова - Булант, заедно с 
една финансова група попу-
ляризира архитектурата 
на близкото минало в би-
вшата социалистическа 
Европа. Наскоро например 
направиха една изложба за 
арх. Стефка Георгиева, за 
която в. „Строител“ писа 
в предишен брой, а ние ще 
се опитаме да покажем и 
у нас. 

В тази връзка се се-

щам, че преди няколко 

години Вие инициирахте 

издаването на т.нар. 

Бяла книга за обектите 

с културно-историческа 

ценност от периода след 

1940 г. Разкажете за нея.

Много са тези, които 
прегърнаха идеята, тя 
доби голяма популярност 
и предвиждам до края на 
2019 г. да издадем пър-

Пpoф. д-p apx. Toдop Бyлeв e нoвият пpeдceдaтeл нa 

УС на Cъюзa нa apxитeктитe в Бългapия (САБ). Toй бe 

избpaн пo вpeмe нa XXIХ Oбщo oтчeтнo-избopнo cъбpaниe 

нa opгaнизaциятa през април т.г., като за поста се 

състезава с още 10 свои колеги. Завършил е Московския 

архитектурен институт и е член на Руската академия за 

архитектура и строителни науки. 

През 1973 г. става доктор на архитектурните науки, а 

от 2007 г. е професор. Бил е зам.-председател на САБ 

от 2004 г. до 2009 г. Преподава във ВСУ „Черноризец 

Храбър”, ВСУ „Л. Каравелов“ и Националната художествена 

академия. Арх. Булев е автор на множество проучвания 

в областта на териториалното устройство, 

ландшафта, градоустройството, градската естетика, 

архитектурната композиция, архитектурното 

наследство, както и на няколко книги - „Естетически 

проблеми на съвременния град”, „Дизайн на градската 

среда”, „Гpaдът и изкycтвaтa“, „Ландшафтна 

архитектура“ и др. 

Учacтвa в paзpaбoтвaнeтo нa Eдинния ycтpoйcтвeн плaн 

нa Бългapия (1976 - 1982 г.), peгиoнaлни ycтpoйcтвeни 

cxeми и плaнoвe, Oбщитe ycтpoйcтвeни плaнoвe нa Coфия, 

нa пpoeкти зa пeшexoдни зoни в Coфия (бyл. „Bитoшкa“), 

Caндaнcки, Ceвлиeвo. Автор е на проекти и реализации 

и за редица обекти, сред които особено популярна е 

реставрацията и модернизацията на ансамбъла от сгради 

на „Посолството на Св. Престол” в София.

Мисля, че ще е добре да сключим меморандум за сътрудничество с КСБ 
и да работим така, че да си бъдем полезни едни на други и заедно на хората

Вестникът на българския строител 
е много хубав и го следя с интерес

Снимки в. „Строител“
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ви том, като продължим 
в следващите години. В 
момента бързаме да съ-
бираме информация от 
колеги, тъй като живите 
свидетели на това близко 
минало намаляват. В ал-
манаха ще включим ста-
тии и анализи за българ-
ския модернизъм, както 
и документална част с 
информация за конкретни 
сгради, на които трябва 
да се обръща внимание и 
без да са паметници на 
културата. Разбира се, 
ще направим и един спи-
сък с поне 20 - 30 обекта, 
които ще предложим на 
Министерството на кул-
турата да бъдат обявени 
за паметници. Мисля, че 
това е едно ново знание, 
което обществото ще по-
лучи, и даже сме сериозно 
закъснели, защото в пър-
вото десетилетие след 
промените много от тези 
сгради бяха префасонира-
ни и разрушени. Отделно 
доста са приватизирани и 
не са запазени. 

Смятате ли, че са 

подценени архитектурни-

те достойнства на обек-

тите от този период?

Да, така е, даже като 
вземете Ларгото с трите 
класически сгради, които 
се определят като ста-
лински, а всъщност са 
много добросъвестна ар-
хитектура на най-добрите 
наши майстори, работили 
преди 9 септември в кла-
сически маниер. Този ан-
самбъл дава характер на 
центъра. 

Когато става дума 

за вътрешния живот на 

САБ, се сещам, че Ваши 

колеги са споделяли при-

теснения от застарява-

нето на Съюза. 

Това е факт, много от 
хората ни са членове на 
САБ отпреди 30 - 40 г. Те с 
носталгия си спомнят дей-
ността на организацията 
някога, но истината е, че 
сега времената са други. 
И се говори да привлечем 
младите, но те могат да 
бъдат примамени само ако 
им се даде възможност 
за изява. Затова едно от 
нещата, които искам да 
направя, е един или повече 
клубове на млади архите-
кти и дори студентски. 

Лансирам и идеята, 
че в самия Съюз трябва 
да има творчески сдру-
жения по отделни теми 
– да кажем, опазване на 
наследството, жилищни 
сгради, градоустройство. 
Защото в момента тези 
30 - 40 дружества в САБ, 
трябва да се допълнят с 
клубове по интереси, за да 
се получат разговорите, 
от които да произлязат и 
експертните мнения.

Често се коментира 

и това има ли смисъл от 

съществуването на две 

организации на архите-

ктите. Коя всъщност 

е по-старата – САБ или 

КАБ?

И двете имат своите 
корени дълбоко в минало-
то. Някъде в началото на 
60-те се основава САБ 
като част от системата 
на творческите съюзи. 
Тази организация е иници-
атор на създаването на 
Камара, която да се зани-
мава с практикуването на 
архитектурата като ин-
вестиционно проектира-
не. И беше създадена като 
наше поделение. След това 
излезе Закон за камарите 
на архитектите и инжене-
рите в инвестиционното 
проектиране, с който тя 
се отдели.

Аз малко на шега каз-
вам, че КАБ е пазарът, 
икономическата страна 
на нещата, а тук е духов-
ната среда – църквата на 
архитектите. В КАБ се 
защитават общите ин-
тереси, но хората нямат 
съвместен живот. Там 
всеки се бори за собстве-
ния си бизнес и се конкури-
ра с другите. А целта на 
Съюза е да събира хората. 
Така че САБ си поставя 
задачите да изгражда кон-
тактите вътре в общ-
ността с идеята, че това 
е необходимо на самите 
членове и е начинът да се 
сформират мнения, които 
тежат пред обществото 
и придават авторитет на 
професията.

В чисто работен план 

Вие много се вълнувате 

от темата за София. 

Планирате ли това да 

стане тема и на органи-

зацията, която ръково-

дите?

В София има доста 
случаи, за които трябва да 
формираме и изразим пуб-
лично своето професио-
нално мнение. Например 
дискусията за Борисовата 
градина е от голямо зна-
чение. По принцип е важно 
да се говори за дизайна на 
градската среда. Тъкмо в 
тази връзка аз, заедно със 
съмишленици, лансирах 
нещо доста радикално по 
повод на конкурса за прос-
транството около площад 
„Света Неделя“ – да орга-
низираме паралелно съ-
ревнование, тъй като има 
много колеги, които имат 
визия за обекта, а няма как 
да изразят мнението си.

Смятам, че когато 
има значима обществена 
задача, върху нея не бива 
да се упражнява монопол. 
Естествено Столичната 
община (СО) като инвес-
титор и възложител има 
своята роля и тя взема 
решенията, ние не спо-
рим за това, а просто ще 
предложим популярност за 
творческите виждания на 
екипите, които отпаднаха, 

и такива, които не можаха 
да участват в състеза-
нието, защото не отгова-
рят на условията. Ако СО 
прецени, може да извлече 
някаква полза, защото аз 
съм сигурен, че 7 проекта 
не могат за изчерпят тази 
сложна тематика. Повече 
от 15 екипа вече са се 
записали, въпреки че ние 
няма да предложим нито 
възнаграждението, което 
предлага Столичната об-
щина, нито възможност да 
се работи след това. Това 
е просто нашето чувство 
за отговорност към ва-
жните проекти в София.

Аз два пъти съм рабо-
тил по „Витошка“. Проек-
тът, който се реализира 
2010 - 2013 г., беше мой, 
макар че всяко нещо, което 
се прави в градска среда, 
не е докрай авторско. Още 
тогава разработвах и 
връзката с площад „Света 
Неделя“ и продължаване-
то на пешеходната зона, 
като бях доста по-ради-
кален, виждах силно успо-
коена такава чак до Лъвов 
мост, като там планирах 
да остане само трамва-
ят. Също така смятам, че 
бул. „Александър Стамбо-
лийски“, който се дублира 

с бул. „Тодор Александров“, 
също е подходящ за пеше-
ходно пространство. Там 
няма да се попречи на ко-
муникацията, но това са 
професионални разсъжде-
ния, които отиват далеч 
от функцията ми на пред-
седател на САБ.

Всъщност в миналото 
Съюзът беше главен орга-
низатор на архитектурни-
те конкурси и аз считам, 
че експертният ни потен-
циал трябва да се използва 
и сега. 

 
Вие повдигнахте и 

идеята за участието на 

България на Венецианско-

то биенале. Има ли разви-

тие по темата?

Вече има определена 
работна група от САБ, 
КАБ и Министерството 
на културата, но разходи-
те са доста големи и за да 
се включим, трябва да има 
правителствено решение. 
Участието на страната 
ни е въпрос на престиж, 
защото това е най-голе-
мият професионален фо-
рум в целия свят. Извес-
тен е с това, че там се 
представят по-авангардни 
идеи и концептуални неща, 
които дават насоките за 
развитие на архитектура-
та. Националните павили-
они показват неща, които 
могат да ги поставят на 
световната карта – и 
това не е задължително 
да е някой небостъргач. 
Може да бъде нещо съвсем 
друго. 

Аз например много ха-
ресах работата на екип 
студенти, които се за-
нимаваха със средата в 
обезлюдяващите села, 
което е проблем във всич-
ки държави, и дават идеи 
какво да се случва с архи-
тектурата там. Темата 
за селищата, които губят 
предишните си функции и 

характер, е много актуал-
на и даже и да не ни пред-
ставя по най-добрия начин 
професионално, очертава 
архитектурните изме-
рения на важен социален 
проблеми и от тази глед-
на точка е интересно. 
Аз разглеждам участие-
то във Венеция не като 
репрезентация или начин 
да представим България 
на много високо ниво, а 
като възможност да се 
разглеждат виждания за 
архитектурата, които са 
изпреварили времето си, и 
професионални проблеми, 
обикновено оставащи на 
заден план. Но работата 

трябва да се форсира, за 
да осигурим това участие.

Как предвиждате да 

работите с организации 

като Камарата на строи-

телите в България (КСБ), 

все пак сте част от един 

бранш.

Трябва да призная, че 
до този момент не съм 
насочил вниманието си 
към КСБ, но отчитам това 
като свой пропуск. Мисля, 
че ще е добре да сключим 
меморандум за сътрудни-
чество, да обсъдим как 
можем да си бъдем полез-
ни едни на други и заедно 
на хората. Така че ще до-
пълня списъка със задачи. 
Отворен съм за ползот-
ворно партньорство. Тук 
е мястото да кажа, че 
вестникът на българския 
строител е много хубав и 
го следя с интерес. 

От КАБ наскоро обя-

виха инженеринга за по-

рочна практика, която 

трябва да бъде спряна. 

Какво мислите Вие по 

темата?

Това е много серио-
зен въпрос, който не мога 
да изчерпам в сегашния 
разговор, защото той не 

бива да се интерпретира 
опростено. За какъв инже-
неринг говорим? Разбира 
се, няма спор по въпроса, 
че той има своето мяс-
то. Особено е подходящ 
в едни по-първични неща, 
но той трябва да се из-
бягва там, където става 
въпрос за проекти, които 
формират структурата и 
качеството на средата 
като цяло. Инженерин-
гът според мен трябва да 
отиде в тези нива, които 
не застрашават архите-
ктурното проектиране. 
Тоест ние трябва да па-
зим автономността на 
архитектурния продукт. 

Разбира се, фирма, която 
разполага с необходимия 
ресурс, може да предложи 
изготвяне на работни-
те проекти. По принцип 
ние, архитектите, сме 
малко назад в темата, 
която може да се нарече 
„мениджмънт в архите-
ктурното проектиране и 
инвестиционния процес“, 
а инженерингът е част 
от тази тема. Но неща-
та трябва да се гледат 
в тяхната сложност, а 
не да се отсичат крайни 
изводи. Аз разбирам коле-
гите от КАБ, които искат 
да бъдат категорични в 
това, че не трябва да се 
смесва архитектурното 
проектиране със строи-
телното изпълнение, но 
дотам. 

И много зависи за какъв 
тип проект става въпрос. 
Да, важно е да се отде-
ли фазата идеен проект, 
който съществува като 
принципна фаза във всич-
ки видове проектиране, от 
това, което програмира 
по-нататък изпълнение-
то. Трябва да се защити 
ниво на проектиране, кое-
то всъщност програмира 
нещата, но в определени 
проекти инженерингът е 

неизбежен. Ако правя фаса-
дата на дадена сграда на-
пример, възлагам на една 
фирма, давам моите идей-
ни решения, но тя продъл-
жава нататък с проект и 
изпълнение – това е съв-
сем нормално. 

Да не забравяме, че и 
при инженеринга също ра-
ботят архитекти, макар 
и от друга позиция. Мисля, 
че да се каже, че инжене-
ринг въобще не трябва 
да има, вече излиза извън 
действителността, която 
имаме в момента, и извън 
съвременната цивилизация 
като организация на стро-
ителното изпълнение.



8 Ñòðîèòåë петък, 23 август 2019

Зелената система на 
София се разширява с 
нови 25 декара

Росица Георгиева

Най-новият парк в Со-
фия е „Възраждане“. Той е 
разположен на територия 
от 52 декара в кв. „Зона 
Б-5“ между ул. „Камен Ан-
дреев”, ул. „Партений Ни-
шавски” и бул. „Ген. Михаил 
Д. Скобелев”. Зеленият 
остров в район „Възраж-
дане“ бе открит на 17 
април 2016 г., като това 
беше първият изцяло реа-
лизиран проект от такъв 
мащаб в столицата от 
десетилетия. Идеята за 
обособяване на нов парк 
на територията на Сто-
личната община (СО) се 
заражда още през 2011 г. 

С решение на местния 
парламент се предоставя 
възможност на общинско-
то дружество „Софийски 
имоти” ЕАД да продава 
ненужни терени, за да фи-
нансира изграждането му. 
Със събраната сума и до-
пълнителни средства от 
инициативата JESSICA 
строителството му ста-
ва възможно и проектът е 
успешно изпълнен.

В рамките на програ-
мата на СО за развитие 
на зелената система на 
града и увеличаване на 
възможностите за масов 
спорт на 26 юли 2018 г. 
Столичният общински 
съвет одобрява предло-
жението парк „Възраж-
дане“ да бъде разширен 
с 25 декара. За целта на 
„Софийски имоти” е раз-
решено да изразходват до 
9,6 млн. лв. за реализиране 
на намеренията. След про-
ведена обществена поръч-
ка през декември 2018 г. е 
подписан договор между 
общинското дружество и 
избрания изпълнител „Ка-
листратов Груп” ООД, кой-
то участва и в изпълне-

нието на първия етап от 
парка. Техническият ръко-
водител на обекта инж. 
Александър Дудин съобщи 
за вестник „Строител“, 
че в началото на ноември 
т.г. разширението трябва 
да получи Акт 15. „Движим 
се изпреварващо от срока, 
но завършването на вто-
рия етап много зависи от 
времето. Сега не е подхо-
дящо да засаждаме дърве-
та и да извършваме озеле-
няване на парковата част, 
затова работим по алеите 
и подходите”, обясни той 
и допълни, че районната 
администрация според 
възможностите си помага 
това да се случи. 

„След приключване на 
всички предвидени дей-
ности в края на година-
та парк „Възраждане” ще 
е близо 80 дка. Самото 
разширение от 25 дка е 
разделено на две части 
– зелена зона от 19 дка и 
развлекателно-рекреацио-
нен комплекс с аквапарк на 
останалите 6 дка. В по-
голямата са обособени 4 
главни и 4 второстепенни 
подхода. Така се осигурява 

бърз транзитен достъп 
от и към жилищни сгради 
в съседство, съществува-
щата част на парка, ком-
плекс „Спортна София“, 
намиращите се в близост 
търговски обекти, учили-
ще, детска градина, спир-
ки на градския транспорт, 
метростанция „Опълчен-
ска” и други“, разказа инж. 
Дудин. Той поясни, че цен-
тралната зона, която се 

формира от пресичането 
на основните алеи и подхо-
ди, осигурява и достъп до 
всички останали части по-
средством второстепен-
ни и третостепенни алеи. 

В новите зелени простран-

ства са предвидени 5 пло-

щадки за пасивен отдих 

с различна площ, как-
то и специални кътове 
за почивка. Площадките 
са ситуирани в перифе-
рията - в близост до вто-
ростепенните подходи и 
встрани от главните и по-
натоварени алеи. Най-го-
лямата от тях се оформя 
около летен дъб с корона 
с диаметър близо 25 м. В 

централната зона ще има 
отделни поляни, подходящи 
за свободни игри, пикник 
на открито, слънчеви бани 
и отдих. 

По време на строи-
телните дейности са за-
пазени всички единични 
дървета, както и голяма 
част от видовете, със-
тавящи образувалите се 
на място широколистни 
масиви. За озеленяването 
на този терен са взети 
под внимание местните 
дървесни видове, видът на 
тези в изградената част 
от парк „Възраждане“, а 
също така и съседните 
съществуващи алейни и 
улични насаждения. Към 
момента преобладават 
широколистните видове 
346 броя – шестил, сребро-
листен явор, дъб, платан, 
каталпа, а по-интересни 
в багрово и естетическо 
отношение – див рожков, 
ликвидамбър, червено-
листна слива, плачещ чер-
венолистен бук. За форми-
ране на смесени групи и 
засилване на целогодишния 
ефект от растител ност-
та ще бъдат посадени и 
иглолистни видове, чийто 
брой ще е 80 – ела, секвоя, 
кедър, туя и лъжекипарис. 
Предвижда се алеите да 
са оградени отстрани с 
храстови групи от веч-
нозелени растения, като 
те ще наброяват 5865. А 
листно-декоративните и 
цъфтящи храсти ще бъ-
дат 4370 бр. Планирано е и 
обособяване на лехи с над 
5 хил. сезонни цветя.

Инж. Александър Дудин 
посочи, че предизвикател-
ство за строителите е 
било да изградят подзем-
ните комуникации, тъй 
като корените на същест-
вуващите дървета са били 
високо, но дейностите са 
извършени по такъв начин, 
че те да не бъдат наране-
ни. „Съобразявахме се с 
даденостите на терена, 
за да ги запазим. В пар-
ковата част подземната 
инфраструктура - водо-
провод, канализация, про-
тивопожарни съоръжения 
и кабелни мрежи, е изцяло 
нова”, беше категоричен 
той и добави, че се поста-
вят 100 стълба с освети-
телни тела, 90% от които 
вече са монтирани.

Основният тип на-
стилка за главните и 
второстепенните алеи в 
парковата част е от бе-
тонов унипаваж в два цвя-
та. Избрани са светлосив 
и антрацит, окантени с 
бетонов бордюр. В кон-
тактните зони, където 

Нови алеи ще осигуряват достъпа до парка

Детското съоръжение с трите водни пързалки 

При строителните дейности се запазват всички единични 

дървета

Инж. Александър Дудин, техническият ръководител на обекта
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се осъществява връзка 
между новопроектираната 
паркова зона и съществу-
ващата, се използва съща-
та настилка като тази в 
изградената част на парк 
„Възраждане“ – бетонов 
унипаваж хексагон в жълт 
цвят, за третостепенни-
те пътеки е заложено да 
бъдат затревени. 

След като приключи 
работата по алеите в зе-
лената зона, ще се монти-
рат 132 пейки с облегалки 
в комбинация от метал и 
дърво. Те ще се разполагат 
равномерно на групи или 
самостоятелно по площад-
ките за отдих. В парковата 
част ще бъдат поставени 
и 40 шезлонга. Помислено 
е и за съдове за отпадъци, 
които ще са 37 бр.

„Ще изградим 3 чешми, 
като две от тях ще са в 
зелената част, а една в 
аквапарка. Тези съоръже-
ния ще бъдат захранени 
с минерална вода с тем-
пература 43 градуса, коя-
то е доведена от находи-
щето „София - Баталова 
воденица”. Изворът се 
стопанисва от Басейно-
ва дирекция „Дунавски ра-
йон”, като инвеститорът 
в лицето на общинското 
дружество „Софийски 
имоти” има разрешение за 
ползване на минералната 
вода. Сондажът е изгра-
ден в миналото, но преди 4 
години беше почистен от 
собственика. Ние съглас-
но договора за изпълнение 
направихме подземната 
инфраструктура, която 
преминава през комплекс 
„Спортна София”, обясни 
техническият ръководи-
тел на обекта. Той допъл-
ни, че вече има монтирани 
помпи за водата и пред-

стои присъединяването на 
инсталацията за захран-
ване на аквапарка. Всички 
съоръжения в него също 
ще използват минерална 
вода от находището „Со-
фия - Баталова воденица“.

Аквапаркът е важна част 

от разширението на 

„Възраждане“.

Развлекателно-рекре-
ационният комплекс е си-
туиран в южната част 
терена. Входът към него 
ще се оформи на ул. „Бъл-
гарска морава“. Предвижда 
се той да бъде отделен от 
останалата част на парка 
посредством ограда. Капа-
цитетът на съоръжения-
та е за около 500 посети-
тели. Аквапаркът ще бъде 
съставен от 5 открити 
басейна, водно-игрови съ-
оръжения и обслужваща 
сграда. В нея ще се поме-
щава СПА зона и закрит 
басейн. В аквапарка се из-

гражда детско съоръжение 
с обща площ 683 кв. м. То 
ще съдържа водни оръдия, 
ведро, което ще се обръ-
ща, и три водни пързалки. 
Дълбочината на басейна 
ще е 15 см, а височината 
на съоръженията - около 
4 м.

На площ от 28 кв. м е обо-

собен бебешки басейн с 

дълбочина 20 см. 

Ще има още три ба-
сейна - детски с дълбочи-
на 60 см и площ 122 кв. м, 
развлекателен с дълбочи-
на 140 см и площ 300 кв. м 
и хидромасажен с дълбочи-
на 90 см и площ 44 кв. м. 
В тази зона се строят и 
две пързалки тип „Ролба“ с 
по 1 улей и 1 съоръжение с 
3 успоредни улея. Тяхното 
начало е на кота 7,80 м на 
покрива на обслужваща-
та комплекса сграда. До 
стартовата площадка ще 
се достига чрез външно 

стълбище от северната 
страна на зданието. Тези 
съоръжения ще може да 
се използват от лица с 
височина над 130 см. „Во-
дата, която ще тече по 
пързалките, посредством 
шахти ще се събира в под-
земни резервоари, където 
ще преминава и ще се из-
ползва повторно“, обясни 
инж. Александър Дудин. 
Той допълни, че в западна-
та част на рекреационния 
комплекс се прави и об-
служващата сграда. „Зда-
нието има подземно ниво, 
където ще има СПА цен-
тър и два надземни ета-
жа за администрацията. 
На първия етаж над земя-
та се обособява приемна 
зона с фоайе и рецепция, 
през която се достига до 
2 съблекални, обслужващи 
аквапарка, преддверие, 
санитарни възли, кабини 
за преобличане, душове и 
реанимационен пункт. На 
втория етаж е предвиде-
но заведение с помещение 

за подготовка на храни-
те, а до него отново ще 
има кабинети за админи-
страция. „На подземното 
ниво ще направим покрит 
басейн с размер 25 м на 
15 м. Съоръжението е с 
6 коридора и може да се 
използва целогодишно. По 
него вече се изпълняват 
довършителни дейности, 
като се поставят плоч-
ките. След завършване на 
тези строителни работи 
започва пълнене с вода и 
технически изпитания на 
съоръженията”, разказа 
инж. Дудин. Покривът на 
басейна ще бъде зелен. 
Той ще е 700 кв. м. „Вече 
е изградена системата за 
капково напояване на тре-
вата, която ще бъде поса-
дена, като са разгърнати 
2 хил. м тръби. За достъп 
до него ще има две стъл-
бища“, добави инженерът. 
По отношение на СПА цен-
търа той обясни, че ще 
има солна стая, различни 
типове сауни, парна баня, 

студено ведро и две ма-
сажни. Покривът на този 
обект ще бъде изпълнен 
като атриум със стъкла, 
за да достига естествена 
светлина до подземната 
част. Асансьорът, който 
ще води до подземното 
ниво, вече е монтиран. По 
този етаж остава да се 
поставят облицовките на 
съоръженията и да се за-
върши с боядисването на 
стените. 

„Когато преди години 
дойдохме на терена с ге-
одезистите да трасира-
ме, имаше много дървета 
и буйна растителност. 
Буквално се губехме меж-
ду тях и се търсихме по 
телефоните”, спомня си 
инж. Александър Дудин, 
който е бил технически 
ръководител и на проекта 
за първата част на парк 
„Възраждане”. „Днес София 
може да се похвали с един 
прекрасен парк, достоен 
за всяка европейска сто-
лица“, каза инж. Дудин.

Закритият басейн ще е на подземния етаж на обслужващата сграда

Административната сграда ще осигури офиси за управлението и на водните атракции, и на 

СПА центъра. Спусканията по водните пързалки ще започват от покрива й

Водните атракциони ще са на площ от над 6 дка и аквапаркът ще разполага с 5 басейна

Снимки Румен Добрев
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Започна основният ремонт на сградата на  
140-о СУ „Иван Богоров” в жк „Обеля 2“. Общата стой-
ност на предстоящите строителни дейности на обекта 
е 2 800 045,55 лв. без ДДС. Средствата са осигурени в 
рамките на проект „Изграждане, основен ремонт/рекон-
струкция на 26 училища и детски градини на терито-
рията на Столична община“, финансиран от Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“.

В обхвата на дейностите ще бъдат подменени изцяло 
компрометираните инсталации в сградата, ще бъдат 
изградени пожароизвестителна и оповестителна инста-
лация, както и система за видео наблюдение. Предвижда 
се и внедряването на мерки за енергийна ефективност 
– топлоизолация на покрива и външните стени, монтаж 
на енергоспестяващи осветителни тела и др. Ще се обо-
собят съоръжения за достъпна среда – асансьори, нови 
подемници и рампи за хора с увреждания. На всички етажи 
ще бъдат преустроени санитарните възли. Помещения-
та в сградата ще се ремонтират основно – в класните 
стаи, кабинети, администрация, библиотечен център, 
лекарски кабинет, складови и други ще се поставят нови 
хомогенни ПВЦ настилки. Всички външни и вътрешни 
стълбища ще бъдат реновирани и ще се подменят па-
рапетите. 

Културно-историческата ценност ще бъде отворена за туристи
прогрес и сътрудничест-
во в региона на Западните 
Балкани – Ниш“ и Сдруже-
ние „Любов и светлина“ – 
Монтана. 

Договорът по проекта 
е подписан от кмета на 
София Йорданка Фандъко-
ва. Инвестицията в обек-
та възлиза на 990 000 лв., 
от които 430 000 лв. са 
безвъзмездна финансо-
ва помощ, а останалите 
560 000  лв. са от бюдже-
та на СО. Предвидени са 
ремонтни дейности, кон-
сервация, реставрация, 
експониране и социализа-
ция на археологическите 
останки на античния мав-
золей. Включени са още 

изграждане на подземна 
електро- и ВиК инфра-
структура, информацио-
нен център, нова алейна 
мрежа за осигуряване на 
достъп на посетителите 
до експонираните обекти, 
осветление, места за от-
дих и детски кът, както и 
озеленяване. 

Срокът за изпълне-
нието на проекта е две 
години. Проучванията на 
обекта са извършени през 
2001 г. под ръководството 
на археолози от Региона-
лен исторически музей – 
София. 

В момента късноан-
тичният мавзолей не е 
достъпен за посетители. 

Дo 29 aвгycт могат да се подават офepти по об-
щecтвeнa пopъчкa зa инжeнepинг зa извършване на не-
отложни peмoнтни paбoти в Haциoнaлнa библиoтeкa 
„Cв. cв. Kиpил и Meтoдий“. Пpoгнoзнaтa cтoйнocт бeз 
ДДC e 1 666 667 лв., a вpeмeтo зa изпълнeниe – 210 дни.

Kpитepиитe зa oцeнкa включвaт cpoк зa изпълнeниe 
- 10 т., тexничecки пoкaзaтeли - 40 т., цeнa - 50 т.

Библиoтeкaта e пpoeктиpaнa oт apxитeктитe 
Ивaн Bacильoв и Димитъp Цoлoв, фacaдaтa e дeлo нa 
cкyлптopa Mиxaйлo Пapaшчyк. Cтpoитeлcтвoтo e 
финaнcиpaнo cъc cключeн пpeз 1946 г. цeлeви дъpжaвeн 
зaeм, cгpaдaтa e oткpитa нa 16 дeкeмвpи 1953 г.

Столичната община (СО) обяви тръжна процедура за 
благоустройствени мероприятия и ремонти в междубло-
кови пространства в жк „Илинден“, жк „Захарна фабрика“, 
жк „Света Троица“ и жк „Гевгелийски”. Индикативната стой-
ност на обществената поръчка е 41 666 лв. без ДДС.  

Дейностите, заложени в търга, са облагородяване на 
алеи, полагане на настилки и бордюри, доставка и монтаж 
на паркова мебел и ремонт на съществуващата. Видо-
вете работи ще се възлагат ежемесечно между първо и 
пето число според необходимостта и бюджетните сред-
ства. Планът за осигуряване на гаранционната поддръжка 
и устойчивост на изпълнените обекти ще има тежест 
40 т. от крайната оценка, а предложената цена – 60 т. 
Оферти се приемат до 2 септември.

Приключи ремонтът на двете 
пътни платна на бул. „България” в 
участъка между бул. „Акад. Иван 
Гешов” и бул. „Черни връх”. При 
рехабилитацията на трасето са 
положени 38 000 кв. м мрежа с цел 
заздравяване на основата, както 
и 38 хил. кв. м асфалт. Кметът 
на София Йорданка Фандъкова съ-
общи, че продължават дейност-
ите по мостовото съоръжение, 
което свързва бул. „България” и 
бул. „Витоша”. По него се подменя 
хидроизолацията, след което ще 
бъде положена нова асфалтова 
настилка и ще се укрепят пара-
петите. Очаква се съоръжението 
да бъде готово за експлоатация 

до началото на учебната година. 
„Обсъждаме дали да не използ-

ваме хубавото време и да започне 
ремонт и в участъка от бул. „Бъл-
гария” от Южната дъга в посока 
кв. „Бояна”. Предстои да вземем 
решение“, информира Фандъко-
ва. „Преди няколко години София 
приличаше на дантела. След като 
обновихме базовата инфраструк-
тура, успяваме да навлезем по 
кварталите. Тази година всич-
ките ни основни ремонти, около 
15 обекта, са в различни части 
на столицата”, каза още кме-
тът и добави, че в момента на 
територията на София работят 
24 строителни екипа.

„Нова детска градина за 
6 групи ще бъде изградена в 
кв. „Разсадника“. Теренът се 
намира в кв. „Илинден“ зад 
Х поликлиника. Обектът ще 
обслужва младите семей-
ствата от кв. „Разсадника“ 
и от кв. „Илинден“. Предстои 
да бъде изработен проект и 
да бъде избран изпълнител“, 
това съобщи кметът на Со-
фия Йорданка Фандъкова при 
проверка на СМР в 169-а ДГ 
„Коледарче“. На инспекция-

та присъства и кметът на 
район „Красна поляна“ Иван 
Чакъров.

Ремонтните дейнос-
ти в ДГ „Коледарче“ включ-
ват саниране на сградата 
и обновяване на детските 
площадки. След приключва-
не на строителството в 
началото на септември се 
очаква през зимните месеци 
да се реализира икономия на 
топлоенергия в рамките на 
30%. Спестените средства 

ще бъдат използвани за  
подобряване на средата 
и оборудването в заба-
вачницата. 

На проверката ста-
на ясно, че през послед-
ните години са обновени 
всички детски градини в ра-
йона. През 2018 г. е изградена 
нова сграда на 187-а ДГ „Жар 
птица“, цялостно санира-
на е 128-а ДГ „Феникс“, а на  
126-а ДГ „Тинтява“ е ремон-
тиран покривът. Строител-

ни дейности са извършени и 
в 54-та ДГ „Дъга“ и 196-а ДГ 
„Шарл Перо“. Направени са 
площадки за игра в 130-а ДГ 
„Приказка“, 196-а „Шарл Перо“,  
54-та ДГ „Дъга“, 51-ва и 48-а 
детски ясли.

Пет спортни игрища на 
територията на р-н „Илин-
ден” ще бъдат ремонтирани 
- три от тях баскетболни, 
а 2 футболни. Това съобщи 
кметът на района Иван Бо-
жилов, който посети детски 
площадки и други обекти в 
„Илинден” заедно с кмета на 
Столичната община Йордан-
ка Фандъкова. 470 хил. лв. е 
стойността на инвестици-
ята в петте съоръжения. 

„Благодарение на ак-
тивността на хората 
от „Илинден“ успяхме да 
облагородим квартала”, 
каза Фандъкова и добави, 
че са санирани 8 блока по 
Националната програма 

за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради, а деве-
ти предстои да бъде за-
вършен. По думите й през 
2018 г. са осигурени над 4 

млн. лв. за ремон-
ти на обекти от 
образователната 
инфраструктура 
в района. „Освен 
това от Фондация 

„Европейска столица на 
спорта“ осигуряват те-
нис маси, а хората участ-
ват в програмата „Зелена 
София“, допълни още кме-
тът.

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Столичната община 
(СО) ще реставрира къс-
ноантичния мавзолей в 
близост до Южния парк в 
рамките на проект „Пови-
шаване на туристическа-
та активност на София 
и Ниш“ по Програмата за 
трансгранично сътрудни-
чество INTERREG – ИПП 
„България – Сърбия 2014 – 
2020“. Водещ партньор по 
него е СО, а останалите 
партньори са Туристи-
ческа организация Ниш, 
Сдружение „Институт за 

Приключи ремонтът на футболно 

съоръжение до бл. 35 в район „Илинден”
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ШЕСТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2019

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

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

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®
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Стойността на проекта е 35 млн. лв.
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Русе обяви на-
чалото на изграждането 
на анаеробна инсталация 
за разделно събирани био-
раз гра ди ми отпадъци с фи-
нансиране от Оперативна 
програма „Околна среда 
2014 – 2020“. Целите, дей-
ностите и очакваните ре-

зултати бяха представени 
от зам.-кмета по европей-
ско развитие д-р Страхил 
Карапчански.

Общината изпълнява 
проекта в партньорство 
с Иваново, Ветово, Сливо 
поле и Тутракан, с кои-
то членува в Регионално 
сдружение за управление 
на отпадъци (РСУО-Русе).

Очакваният резул-
тат от изпълнението на 

мерките е осигуряване-
то на допълнителен ка-
пацитет за рециклиране 
на 17 845 тона годишно 
и намаляване на количе-
ството на депонираните 
битови отпадъци, в т.ч. 
на биоразградимите, към 
2023 г. с 52 %.

Проектът е на стой-
ност 34 841 674 лв. и е с 
продължителност 50 ме-
сеца. 

Започва реставрация и 
саниране на историческия 
Кадин мост, строен през 
XV в. над река Струма при 
с. Невестино. Проектът се 
финансира по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG ИПП 
„България – Македония 2014 
– 2020“. Той се изпълнява в 
партньорство с община 
Дойран и е на обща стой-
ност около 460 хил. евро. 

Идеята е целият кор-
пус на съоръжението да 
бъде почистен и укрепен, 
а също и да се монтира 
художествено осветление 
по него. Каменни плочи ще 

заменят съществуващия 
сега асфалт, за да се по-
стигне максимална бли-
зост с автентичния вид. 
До момента през моста са 
преминавали автомобили и 

камиони до 5 тона, но след 
ремонта той ще стане пе-
шеходен.

Изследователи твър-
дят, че Кадин мост е може 
би най-старият в страна-

та. Според надписа върху 
мраморна плоча на едно от 
перилата на съоръжението 
то е издигнато през 1469 
- 1470 г. Освен че е ембле-
ма на община Неделино, 
край него в близкия парк 
се прави редовно фести-
валът „Струма пее“. Мос-
тът е дълъг около 140 м, 
широк е около 5 м и е с пет 
свода със сталактитови 
орнаменти и розети по 
стълбовете. Уникални са и 
6-метровите колони, които 
го крепят.

Партньорите от Ма-
кедония ще реставрират 
историческа кула.

Близо 1,7 млн. лв. ще бъ-
дат вложени в обновяване-
то на улица „Цар Освободи-
тел“ в Омуртаг. Тя е една 
от най-дългите и най-на-
товарени в града, съобщи-
ха от администрацията на 
кмета на общината Ешреф 
Ешрефов.

Ремонтните дейности, 
които вече започнаха, се 
осъществяват по проект 
по Програмата за разви-
тие на селските райони 
(ПРСР). Той обхваща учас-
тъка от кръстовището с 

републиканския път Омур-
таг - Котел до това с ул. 
„Хан Аспарух“. Дължината 
на отсечката е 1032 м. 
Предвижда се трасето да 
бъде изцяло подновено и да 
се изградят прилежащите 
тротоарни площи. В мо-
мента се изпълняват под-
готвителни работи, като 
фрезоване на стар асфалт, 
демонтаж на бордюри и на 
износените плочки по тро-
тоарите.

Крайният срок за изпъл-
нение е 5 декември 2020 г.

Кметът на Сливен 
Стефан Радев лично се 
увери,  че дейностите 
по ремонта на спортния 
комплекс „Асеновец“ се 
изпълняват по график. 
Строителните работи са 
стартирали на 22 април, 
като предвиденият срок 
за неговото финализиране 
е 205 календарни дни.

„Асеновец“ разполага 
със зали за бокс и волейбол, 
които ще бъдат изцяло 
обновени, като втората 
ще се пригоди и за трени-
ровки по тенис на корт на 
закрито. Външните стени 
ще бъдат топлоизолира-
ни. На покрива се поставя 
хидро- и топлоизолация, 
ламаринена обшивка и 
гръмоотвод. Предвижда 
се подовата настилка 
да бъде от винил. Отоп-
лителната система ще 
бъде подменена. Сградата 
ще разполага и с вградена 
система за климатизация 

и вентилация, както и със 
соларна за битово горещо 
водоснабдяване. Ще бъдат 
ремонтирани и помещения 
със санитарни възли.

Инвестицията възлиза 
на 1,5 млн. лв., като сред-
ствата са осигурени от 
държавния бюджет с ре-
шение на правителство-
то. Съоръжението не е 
ремонтирано от постро-
яването му през 1971 г. Из-
пълнители са консорциум 

„Строителство Сливен – 
Спортен комплекс „Асено-
вец“ с участници „Комунал 
Инженеринг“ ЕООД и „БМ – 
Груп – Инженеринг“ ЕООД. 
Строителният надзор е 
поверен на „Августа Кон-
султ“ ЕООД.

Кметът Радев припом-
ни, че се предвижда ре-
монт и на зала „Младост“, 
която също е важна част 
от спортната инфра-
структура на града.

Водопроводимостта на 
открития отводнителен 
канал в село Константи-
ново ще бъде подобрена, а 
мостови съоръжения на ул. 
„Васил Левски“ - ремонти-
рани, съобщават от прес-
центъра на община Варна. 
Средствата за първия 
етап на проекта са осигу-
рени от Междуведомстве-
ната комисия за възста-
новяване и подпомагане 
към Министерския съвет, 
откъдето са отпуснати 
150 000 лв. Ще се ползва и 
съфинансиране от общин-
ския бюджет в размер на 
69 904 лв. 

„Припомняме, че ведна-
га след наводнението през 
2016 г. община Варна канди-
датства пред комисията за 
осигуряване на 2,5 млн. лв. 
за пълно обновяване на ин-
фраструктурата в селото. 
Това искане бе подновявано 
през 2017 и 2018 г. Между-
временно с общински сили 

и средства бе извършена 
частична рехабилитация 
на улици в с. Константино-
во – ул. „Раковски“, „Пирин“, 
„Христо Ботев“ и „Велико 
Търново“. Всяка година е 
възлагано и почистването 
на дерето“, се съобщава 
още от пресцентъра. 

Тази година местната 
власт във Варна е предви-
дила 2,5 млн. лв. за обновява-
не на уличната инфраструк-
тура в с. Константиново, 

осигурени чрез заем от фи-
нансова институция, като 
ремонтните дейности ще 
стартират през есента. 
Готови са и два нови про-
екта - за строителство на 
локална пречиствателна 
станция за отпадни води и 
за изграждане на канализа-
ционна мрежа. В момента 
се провеждат съгласува-
телни процедури на инвес-
тиционното предложение с 
различни ведомства.

Върху терен от близо 28 декара в Балчик ще бъде 
изграден спортен парк „Балик“, съобщиха от кметската 
управа. Общината е обявила инвестиционното си наме-
рение пред Регионалната инспекция по околната среда 
и водите във Варна.

На отредения за проекта имот има изградена сграда 
със зала за конференции, фитнес център, офис за съдии, 
треньорска стая, лекарски кабинет и други. В парка ще 
се впише зона, моделирана с изкуствени земни форми 
за вело- и скейтборд състезания. Ще се оформят и иг-
рища за футбол, баскетбол, тенис кортове. Мястото 
ще привлича посетителите и с кътове за отдих, като 
свободните територии ще бъдат залесени с иглолистни 
и широколистни дървета.

В Шабла ще бъде открита модернизираната спорт-
ната зала. В нея са вложени близо 1 млн. лв. от Програ-
мата за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A 
„Румъния – България 2014 – 2020“, съобщи кметът на 
общината Мариан Жечев. Комплексът ще отвори вра-
ти на 27 август за 50-годишнината от обявяването на 
Шабла за град.

Обновената база е с разгърната площ от 2840 кв. м 
и капацитет за 500 зрители. В обекта е изграден и реха-
билитационен център. По думите на Жечев той ще бъде 
предоставен за ползване на потребителите на местния 
Център за социална рехабилитация. В залата, в която 
спортни клубове и учениците от СОУ „Асен Златаров“ 
могат да играят баскетбол, волейбол, тенис на маса, 
фитнес и други видове спорт, са подменени настилки, 
електрически и ВиК инсталации, седалките за зрители-
те. Доставено е ново оборудване и други.

Пораженията от наводнението през 2016 г. още личат във 

варненското село
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Страницата подготви 
Елица Илчева

Министерството на здра-
веопазването (МЗ) обяви об-
ществена поръчка за ремонт на 
34 обекта от извънболничните 
структури на Спешната меди-
цинска помощ (СМП) в Североза-
падна България. Тя е с прогнозна 
стойност 8 030 742 лв. без ДДС 
и е разделена на 6 обособени 
позиции. Сградите се намират 
на територията на областите 
Видин, Враца, Ловеч, Монтана 

и Плевен и са част от големия 
проект „Подкрепа за развитие 

на системата за спешна меди-
цинска помощ“, финансиран по 

Оперативна програма „Региони 
в растеж 2014 – 2020“ с общ бю-
джет 163 987 815 лв. В голямата 
сума влиза и закупуването на 400 
нови линейки, оборудвани с тех-
ника и апаратура. 

Една от дейностите по про-
екта е изпълнението на интер-
венции в инфраструктурата на 
системата за СМП чрез стро-
ителство на 235 обекта на те-
риторията на цялата страна, в 
това число изграждане на нови 
сгради, реконструкция, ремонт, 
преустройство, подобряване на  

прилежащото околно простран-
ство и достъпа за лица с увреж-
дания. 

До края на септември Минис-
терството на здравеопазването 
ще обявява поетапно търгове за 
останалите обекти, като пред-
стоят да се стартират още 6 
обществени поръчки за извърш-
ване на СМР за нуждите на из-
вънболничните структури на 
спешната помощ на територия-
та на цялата страна и 7 за стро-
ително-монтажни работи на 34 
спешни отделения на болници.

Центърът за спешна помощ в Плевен

Тежката строителна 
работа по лодкостоянка-
та в кв. „Крайморие“ в Бур-
гас приключи, съобщиха 
от общинския пресцентър, 
като уточниха, че новото 
съоръжение не е приста-
нище и не е пригодено за 
яхти. То е защитена лод-
костоянка с 50 - 60 места 
за малки плавателни съдо-
ве. 

От местната адми-
нистрация посочват, че 
остава да се монтира ос-
ветление, както и да се из-
пълнят довършителни дей-
ности по обслужващите 
сгради. Трябва също така 
да се поставят кнехто-

ве, колонки за зареждане с 
ток и вода, както и да се 
монтира понтон, който да 
оптимизира акустирането 
вътре.

Съоръжението е по-
строено по искане на квар-
талното рибарско сдру-
жение. Именно неговите 
членове са посочили като 
най-подходящо мястото в 
кв. „Крайморие“.

„Новата лодкостоянка 
ще предложи сигурност и 
комфорт на бургаските 
рибари, но носи и добавена 
туристическа стойност, 
тъй като има потенциал 
да се превърне в едно от 
най-приятните кътчета 

за разходка в „Крайморие“, 
пише в прессъобщението. 
От общината посочват 
още, че през следващите 
години съоръжението ще 
допринесе за увеличаване 

на кварталната плажна 
ивица, както се е получило 
през 80-те години на мина-
лия век с Централния и Се-
верния бургаски плаж чрез 
изграждането на буни.

Започна укрепването на свлачището, което през 
2015 г. откъсна около 100 м от платното на единстве-
ния път до дупнишкото с. Кременик, съобщи кметът на 
населеното място Здравка Тонева. По фонд „Бедствия 
и аварии“ и с дофинансиране са осигурени малко над 
500 хил. лв. Те ще се отпускат поетапно за изграждане-
то на 90 м подпорна стена. Пътят ще е със стандарт-
ната широчина от 8 м. Срокът на изпълнение е 90 дни, 
като СМР ще се осъществят на два етапа.

Засега от Междуведомствената комисия за възста-
новяване и подпомагане към Министерския съвет са от-
пуснати 216 000 лв. Останалите средства, необходими 
за довършване на проекта, ще бъдат налични след пред-
ставяне на отчет за извършените разходи, обясняват 
от общината.  

Пета година към с. Кременик се използва черен път, 
който минава през частнен имот и двора на една от къ-
щите наблизо. Той е  укрепен допълнително от фирмата 
изпълнител, за да поеме движението, докато се прави 
подпорната стена на трасето.

Започна ремонтът на тунела на пътя Михалково – 
Кричим. Дейностите са част от проекта за рехабили-
тация на 15,29 км от третокласното шосе от изхода на 
Кричим до яз. „Въча“. Финансирането е по Оперативна 
програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, като инвес-
тицията е близо 23 млн. лв. 

Ще се реконструират 4 големи мостови съоръже-
ния и тунелът „Кричим”, който е с дължина 130 м. Той е 
изграден през 1963 г. и досега не е ремонтиран. Пред-
стои поставяне на нова хидроизолационна и дренажна 
система, пътна настилка, тротоари, енергоефективна 
осветителна система и др. По трасето се изграждат 
подпорни и укрепителни стени с различна височина, как-
то и укрепване на откосите с високоякостни мрежи.

Изпълнител на СМР е „Автомагистрали - Черно 
море“ АД, а подизпълнител е „ИСА 2000“ ЕООД. Стой-
ността на договора за строителство е 22 777 396 лв. 
Строителния надзор осъществява „Пътконсулт 2000“ 
ЕООД за 436 800 лв., а авторският ще бъде извършен 
от „Илия Бурда” ЕООД. Техният договор е за 9258 лв. 

Над 28 млн. лв. инвестиции 
от началото на мандата от-
чете кметът на Доспат Елин 
Радев по време на честване за 
45-годишнината на града. „Това 
е една прекрасна възможност 
да благодаря на всички кмето-
ве и председатели на Общин-
ския съвет, управлявали през 
това време, които със своята 

всеотдайност са спомогнали за неговото изграждане. В 
рамките на 4 г. община Доспат ускори своето развитие 
и реализира редица проекти, чрез които се привлякоха 
инвестиции в полза на местните жители“, каза той и 
припомни, че е извършена оптимизация на училищната 
мрежа. Кметът се похвали, че след няколко дни общин-
ската администрация ще се нанесе в новото здание на 
ул. „Кап. Петко Войвода” №3. „Гражданите ще се обслуж-
ват на едно място и няма да обикалят от сграда в сгра-
да, за да бъде извършена административната услуга“, 
каза Радев. Той информира също, че скоро градът ще има 
и обновен център. 

„Над 100 ремонта в различни 
обекти се изпълняват в момента в 
община Монтана“, съобщи кметът 
Златко Живков. Около 70 от тях са в 
23-те села, където се обновяват чи-
талища, православни храмове, улици, 
кметства, площади и обществени 
сгради. Най-големият строителен 
обект в Монтана е ул. „Индустри-
ална“ в промишлената зона на града. 
С 2,5 млн. лв., отпуснати от прави-
телството, се ремонтират 3,5 км 
от трасето. До производствените 
бази на отделните фирми се обосо-

бяват места за паркиране на авто-
мобили, подменя се подземна инфра-
структура и се преасфалтира. За 
удобство на компаниите в района на 
индустриалната зона се изгражда 
нов железопътен прелез.

Усилена работа кипи и по една 
от най-старите улици в града – 
„Извора“. Там се преобразява стар 
площад, изгражда се паркинг за ав-
тобуси, с които идват туристи да 
разгледат крепостта Калето, обо-
собяват се зелени площи и се пре-
асфалтира. 

Кметът Златко Живков обяви, че след 

приключването на ремонтите много 

места в Монтана ще бъдат преобразени

Над 177 000 клиенти 
имат активна регистра-
ция за безплатните sms 
услуги,  предоставяни 

от „ЧЕЗ Електро Бълга-
рия“ АД – известие преди 
предстоящо прекъсване 
на електрозахранването 

и проверка на сметката, 
съобщават от друже-
ството. От началото на 
тази година дружеството 
е изпратило близо 194 000 
кратки съобщения, от кои-
то около 4% са за проверка 
на сметка, а останалите 
96% - за напомняне за про-
пуснат стандартен срок 
за плащане на задължения.

„Всеки месец между 
20 000 и 26 000 регистри-
рани потребители полу-
чават напомняне, че са 
пропуснали стандартния 
срок за плащане на смет-
ката си. Над 1000 клиенти 
предпочитат ежемесеч-
но да проверяват теку-

щите си задължения за 
електроенергия чрез sms. 
Това става с кратко съоб-
щение с текст smetka на 
170077 без увеличение на 
цената според конкретния 
тарифен план на клиента. 
Всички разходи по изпра-
щане на информативните 
sms-и се поемат от „ЧЕЗ 
Електро България“ АД“, 
обясняват от компания-
та. Получаването на елек-
тронни известия преди 
прекъсване на захранва-
нето е напълно безплатно 
за клиентите. Услугите се 
активират в рамките на 
24 часа след извършване 
на регистрацията.
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Елица Илчева

На туризма това лято 
не му тръгна по вода. Поне 
така изглеждаше в края на 
юни, когато се заговори 
за сериозна кpизa в черно-
морските курорти. Стряс-
кащи новини за празни 
плажове и „бягство“ на 
българите към Гърция из-
пълваха емисиите. От 
ресорното ведомство не 
отричаха притесненията 
дори за провал на сезона. 
Постепенно през юли въл-
ната притеснения утихна, 
а през август се появиха 
официални данни на На-
ционалния статистически 
институт (НСИ), който не 
отчете сериозни пробле-
ми и дори ocвeтли, че гop-
нитe твъpдeния не отго-
варят на реал ност та. 

Положителни резултати и 

на север, и на юг

Макар че лятото мoжe 
дa се кoмeнтиpa в цялocт 
едва през есента, вече е 
ясно, че дори да говорим 
за спад, той ще е пренеб-
режимо лек и идва cлeд 
пepиoд oт тpи гoдини нa 
cтaбилeн pъcт. Според 
официален анализ, публи-
куван преди дни на стра-
ницата на Института за 
пазарна икономика (ИПИ), 
който се базира на да-
нните на НСИ, цифрите 
сочат положителни резул-
тати. 

Само за юни в страна-
та над 1 млн. са пренощу-
валите лица в местата 
за настаняване с десет и 
повече легла, като се от-
чита увеличение от 4% в 
сравнение с юни на 2018 г. 
От тях 408 187 са българ-
ски граждани и 620 597 
чужденци, като нараства-
нето е съответно 4,9% и 
3,5%. Средствата, които 
са постъпили през шестия 

месец на годината, възли-
зат на 205,4 млн. лв.

Въпреки прогнозите 
през юни положителни ре-
зултати отчитат и две-
те най-големи области по 
Черноморието – Варна и 
Бургас. На север пренощу-
валите лица в местата за 
настаняване с десет и по-
вече легла са били 201 385, 
което представлява на-
растване с 0,7%, а при-
ходите от нощувки са на 
стойност 51,1 млн. лв. На 
юг 330 014 е броят на ку-
рортистите, което прави 
ръст от 6,1%. Приходите 
от реализираните там 
нощувки достигат до 91,6 
млн. лв., което е увеличе-
ние от 6,7% спрямо пре-
дходния юни.

Летният туризъм е по-

зависим от чужденците

По-сериозно взиране в 
детайлите дава основа-

ние на ИПИ да твърди, че 
лeтният тypизъм y нac e 
в пъти пo-зaвиcим oт чyж-
дeнцитe. Peгистрираните 
граждани на други държа-
ви ca пeт пъти пoвeчe oт 
бългapитe в Бypгac и oceм 

пъти повече във Bapнa. 
Paзликaтa в пpиxoдитe 
e oщe пo-гoлямa - 7 пъти 
в Бypгac и 10 пъти във 
Bapнa. 

Освен това общaтa 
кapтинa зa юни 2019 г. 

(cпpямo юни 2018 г.) пoкaз-
вa paзличнo paзвитиe в 
двете oблacти. B Бypгac 
нaпpимep ce нaблюдaвa 
cпaд нa нoщyвалите бъл-
гapи с 22 xил. души (-7,1%), 
кoйтo oбaчe e изцялo кoм-

Димитър Германов, кмет на Приморско:

С ОП на КСБ – Бургас, си партнираме отлично в дух на взаимно уважение и респект към професионализма
Ренета Николова

Г-н Германов, в разгара на 

летния туристически сезон 

какво показват цифрите до 

момента относно броя на гос-

тите? Какви са тенденциите 

спрямо 2018 г.? 

За съжаление тази година 
има спад в броя на реализира-
ните нощувки. Тенденцията се 
дължи на това, че сезонът за-
почна по-късно. Силно се надява-
ме с мероприятията, които сме 
предвидили в областта на култу-
рата и спорта през септември, 
в комбинация с хубаво време да 
компенсираме този спад. През 
2019 г. ще заложим на български-
те традиции с провеждането на 
Национални фолклорни празници 
„Приморска перла“, Национален 
фолклорен събор „Китен и прия-
тели“. В програмата ни са вклю-
чени още Ултракрос триатлон 
„Лъвско сърце“, офроуд събор, кръг 
от републиканското първенство 
по подводен риболов, както и та-
къв от републиканското по вет-
роходство и др.

Развитието на туризма 

е свързано с това на инфра-

структурата – пътища, хоте-

ли, комплекси. Кои са най-значи-

мите проекти, реализирани в 

общината?

През последните 8 години 
успяхме да изпълним немалко 
проекти в посока подобряване 
на инфраструктурата не само 
в град Приморско, но и в остана-
лите населени места. Изградени 

са няколко нови детски и спорт-
ни площадки, подходът към плаж 
Северен е с нов облик. С европей-
ски средства построихме исто-
рически музей, обновихме няколко 
читалища. Не на последно място 

– подменихме подземната инфра-
структура и асфалтирахме част 
от най-натоварените улици.

Какви проекти предстои да 

бъдат реализирани до края на 

годината?

Само след месец ще бъде да-
ден старт на един изключително 
важен за нас проект, финансиран 
с държавни средства. Става въ-
прос за кръстовище в северната 
част на града, което е силно на-
товарено през летните месеци, 
тъй като оттам преминава го-
лям поток от хора и автомобили 
в посока Северен плаж, „Перла“ и 
тракийското скално светилище 
Бегликташ. По него е предвидена 
и подмяна на подземната инфра-
структура, асфалтиране, изграж-
дане на детска площадка и зона 
за отдих. Наред с този обект ни 
предстои и строителството на 
кръгово кръстовище на входа на 
Приморско, цялостен вътрешен 
ремонт на детската градина, об-
новяване на читалището в с. Ново 
Паничарево, както и реконструк-
ция и преустройство на сграда, 

която е паметник на културата 
и се намира в същото село. Тази 
къща бе закупена преди време от 
общината и след неколкократни 
опити за осигуряване на сред-
ства за поддържането й преди 
около месец подписахме договор 
за финансиране по Програмата за 
трансгранично сътрудничество 
INTERREG – ИПП „България – Тур-
ция 2014 - 2020“. В проекта е запи-
сано, че ще има промяна на пред-
назначението на постройката в 
посетителки център.

Кои са обектите, които сте 

изпълнили или ще бъдат стар-

тирани със собствени инвес-

тиции?

Наред с обновяване на улици 
и ВиК инфраструктура със сред-
ства от бюджета ни бяха изгра-
дени и няколко спортни площад-
ки, футболно игрище и рампа за 

Историческият музей в ПриморскоСградата на общината

Трета порция законодателни промени влиза в парламента, които 
целят намаляване на административната тежест за бизнеса
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пeнcиpaн oт pъcт пpи чyж-
дeнцитe oт 35 xил. нoщyв-
ки (+2,2%). Ceвepът e в 
пpoтивoпoлoжнaтa cитya-
ция – cпaд нa нoщyвкитe 
пpи чyждeнцитe във Bapнa 
– c близo 48 xил. (-5,3%). Ha 
ceвep oбaчe въпpeки лeкия 
cпaд във Bapнa в paмкитe 
нa 1500 пo-мaлкo нoщyвки 
нa бългapи (-1,3%), то в 
Бaлчик, Kaвapнa и Шaблa, 
които са към област До-
брич, ръстът пpoдължaвa 
вeчe тpeтa гoдинa - oт 
51 xил. нoщyвки пpeз юни 
2016 г. дo 81 xил. пpeз юни 
2019 г. 

Бягство към Гърция няма

От Института за па-
зарна икономика отгoва-
рят и нa въпpocа дaли бъл-
гapитe мacoвo ca избягaли 
към Гъpция? „Дaннитe 
зa пътyвaниятa нa наши 
гpaждaни в чyжбинa пoкaз-
вaт, чe пpeз юни 2019 г. 
в пocoкa юг ca отишли 
135 xил. бългapи, кoeтo 
нaиcтинa e cepиoзeн pъcт 
cпpямo пpeдxoднитe 3 - 

4 гoдини. Bъпpeки тoвa 
имaйтe пpeдвид, чe пpeди 
кpизaтa (2008 - 2009 г.) 
тeзи пътyвaния пpeз юни 
ca дocтигaли и нaд 180 xил. 
– пpoвoкиpaни и oт гoлe-
мия бpoй нa командировки 
към южнaтa ни cъceдкa 
тогава. Tpябвa и сега дa 
ce oтчитa, чe нe вcички 
посещават Гъpция зa пo-
чивкa – 75 xил. oт тeзи 
135 xил. ca пocoчили изpич-
нo тaзи пpичинa, дoкaтo 
дpyгитe ca отбелязали или 
„cлyжeбнa“ или „дpyгa цeл“, 
пише в документа.

O б щ a т a  к a p т и н a 
пo  кaзвa,  чe  пpeз  юни 
2019 г. пo Бъл гap cкo тo 
Чepнoмopиe ca пpe нo щy-
вaли 146 xил. наши съ на-
род ници. C дpyги дyми, 
род ните тypиcти и на 
север, и на юг са повече 
кaтo бpoй от тeзи, кoитo 
пътyвaт към Гъpция пpeз 
юни. 

Средствата за реклама – 

според броя посетители

На фона на всички тези 

цифри пред представите-
ли на бизнеса в Приморско 
преди седмица министър 
Николина Ангелкова обяви, 
че държавата ще насочва 
средствата за реклама 
на туризма според броя на 
регистрираните в места-
та за настаняване. „Фак-
тор за засилване притока 
на повече посетители към 

България ще бъде и под-
готвяният механизъм за 
стимулиране на организи-
рания туризъм чрез насо-
чена реклама. Той ще бъде 
основно за крилата на 
сезона - май, юни, септем-
ври, и ще се базира върху 
броя регистрирани турис-
ти в местата за настаня-
ване“, е казала Ангелкова, 

цитирана от пресцентъра 
си. За разработването на 
механизма е проучен опи-
тът на силни държави в 
този сектор, като Хърва-
тия, Гърция, Малта и др. 

Как ще се осигури реал-
но отразяване на нощувки-
те, дава отговор наближа-
ващото вече стартиране 
на Единната система за 

туристическа информация 
(ЕСТИ), която ще зарабо-
ти от 1 октомври. Както 
в. „Строител“ писа, чрез 
нея хотелиерите ще по-
дават данни за регистри-
раните си гости в реално 
време в Националната 
агенция за приходите и в 

скейтборд. Част от политиките 
на общината е осигуряване на 
подходящи условия за развитие 
на нашите деца с грижа за тях-
ното здраве.

Разкажете повече какви 

проекти осъществявате за 

развитие на ВиК инфраструк-

турата в Приморско.

Активно работим в тази 
насока. В момента в процес на 
изпълнение е проект за ремонт, 
реконструкция и разширение на 
пречиствателната станция за 
отпадни води в Китен. Целта е 
да се реши един от наболелите 
за всички морски общини проблем 
– пречистването на огромен 
обем отпадни води през летните 
месеци, когато натоварването 
на съоръженията от този тип е 
наистина сериозно.

Съвсем наскоро приключихме 
и проект, касаещ изграждане на 
нова канално-помпена станция 
в най-старата част на Примор-
ско. Основна дейност от него 
бе и подмяната на водопровод 
и канализация по няколко улици. 
Почти навсякъде подземната ин-
фраструктура е изключително 
остаряла и амортизирана и не е 
предвидена за разрастващите се 
населени места. Ето защо важно 
направление от нашата работа е 
поетапното й подновяване след 
осигуряване на нужното финан-
сиране.

Как привличате инвестито-

ри и какво още може да се на-

прави, за да стане Приморско 

по-атрактивна дестинация?

Привличането на чужди вло-
жения предвижда наличието на 
определен обем от условия, като 
подходяща инфраструктура, обу-
чени кадри, административни 
услуги и други. Стратегията за 
развитие на общината е ориен-
тирана към постигане на тези 
условия и голяма част от проек-
тите, които изпълняваме или са в 
процес на подготовка, са именно 
в тази посока.

Работите ли по проекти за 

повишаване на енергийната ефек-

тивност (ЕЕ)?

Подобряването на ЕЕ на об-
ществените сгради и улично-
то осветление е процес, който 
започнахме преди 7 - 8 години. 

Първият проект от този тип 
бе свързан със саниране на сгра-
дата на СУ „Никола Вапцаров“ 
в Приморско. Наред с топло- и 
хидроизолацията обновихме и 
отоплителната инсталация на 
училището, което доведе до зна-
чителен спад в сметките през 
зимата. 

Подобрена бе и енергийната 
ефективност на две от детски-
те градини на територията на 
общината, три от читалища-
та и Дома за възрастни хора с 
увреждания в с. Ясна поляна. В 
момента се извършва саниране 
на основното училище в с. Ново 
Паничарево.

Предстои провеждането 

на местни избори през есента. 

За какво не Ви стигна време-

то? Какви трудности продъл-

жават да са на дневен ред за 

Приморско? 

Най-актуалните проблеми на 
общината са свързани с по-добро 
здравеопазване, създаване на ус-
ловия за развитие на местния 
бизнес, подобряване на пътната 
и ВиК мрежа на всички населени 
места, привличане на европей-
ски средства за реализиране на 
брегоукрепителни дейности на 
територията на Приморско и Ки-
тен, разширяване и модернизация 
на съществуващо пристанище в 
общината и прилежаща инфра-
структура към него или изграж-
дане на ново. За да постигнем 
всичко това, невинаги само вре-
мето е определящо. Съвкупност 
от различни фактори и най-вече 
постоянна и целенасочена екипна 
работа е разковничето да бъдат 
разрешени тези проблеми. Ос-
вен това въпросът, свързан със 
здравеопазването, е от компе-
тентността на държавата и в 
нашите правомощия е само да 
настояваме за неговото разре-
шаване.

Кой е най-големият Ви успех 

за Вас като кмет?

Това, че в рамките на два-
та ми мандата Приморско се 
превърна в модерна европейска 
община и привлекателна турис-
тическа дестинация. Промяна-

та е видима.

Как работите с Областно-

то представителство на Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия в Бургас? 

С ОП на КСБ – Бургас, си пар-
тнираме отлично в дух на взаим-
но уважение и респект към про-
фесионализма.

Какви биха били приорите-

тите Ви, ако Ви изберат за нов 

мандат?

Евентуален следващ мандат 
би продължил по естествен на-
чин постигнатото дотук и бих 
го надградил. Приоритетите ми 
са свързани с приключване на 
инфраструктурните проекти, 
за които вече имаме осигурено 
финансиране, и търсене на сред-
ства за нови такива. Отново ще 
се фокусирам върху тенденция-
та за провеждане на отговорна 
социална политика, подпомагане 
на развитието на културата 
и спорта чрез различни школи 
и кръжоци с цел създаване на 
трайни навици в младото поко-
ление. Всичко това ще осигури 
още по-добри условия за живот в 
общината, за да бъде тя привле-
кателно място за населението 
й, както и любима туристическа 
дестинация за посетителите.

 стр. 17

Гранд хотел Поморие



16 ТЕМАÑòðîèòåë петък, 23 август 2019

Китен е курортно селище в Юго-
източна България. Разположен е на 
Черноморското крайбрежие, на 55 км 
югоизточно от областния център 
Бургас, 5 км южно от общинския цен-
тър Приморско и 12 км северозападно 
от центъра на съседната община Ца-
рево. В близост до града е устието на 
Китенска река, а част от него се на-
мира на малкия полуостров Урдовиза.

С население от 1144 жители това 
е най-малкият град в България след 
Мелник, Маджарово и Плиска. 

Основните особености на релефа 
в Китен, които са и от първостепен-
но значение за туризма, са двата жи-
вописни залива – Караагач и Атлиман, 
и плажните ивици. Съчетанието на 
гористите разклонения на Странджа 
и морето допринася за особеното 
очарование на Китен.

Плажовете са основният природен 
ресурс, който обуславя развитието на 
Китен като курортно селище. Град 
Китен разполага с два пясъчни пла-
жа с обща площ от около 145 000 м2. 
Северният, или „Китен-Атлиман”, се 
намира в дъното на едноименния за-
лив. Южният плаж е разположен на 
залива Урдовиза. В близост до Китен 
са плажовете на ММЦ – „Приморско“ 
и „Приморско-юг“, които са сред най-
големите на Черноморието южно от 
Бургас. 

Историята на селището е древ-
на. Непосредствено до Китен може да 
се видят останките от крепостта 
Урдовиза, разположена на 35 км от 
Созопол на едноименния черноморски 
полуостров. Името й идва от бронзо-
вата епоха и древна Тракия. Наличие-
то на старо тракийско селище се по-
твърждава от изобилните находки на 
антични каменни котви и архаическа, 
класическа и елинистична керамика 
(главно части от амфори) и фрагмен-
ти от червенофирнисови римски съ-
дове, открити в двата залива около 
полуострова. Запазена е крепостната 
стена, която е преграждала полуос-
трова откъм сушата. Има дори хи-
потеза, че това е последното прис-
танище, изнасяло провизии за Троя, 
което било блокирано и това довело 
до падането й. 

През 1931 г. на полуостров Урдо-
виза пристигат заселници и постро-
яват 14 малки къщи тип „шаронски“ 
по програмата на французина Рене 
Шарон. Погледнати отдалеч, къщич-
ките наподобявали китка и от 1932 г. 
населеното място носи името Китен 
(красив, прекрасен). В селището е бил 
построен параклис в чест на Свети 
Спас – „Възнесение“, който днес е 
възстановен. Този празник е бил пос-
ветен на здравето, празнуван 40 дни 
след Великден.

Китен започва да се развива бър-
зо като курортно селище през 60-те 
години на XX век благодарение на 
добрите ресурси за туризъм. През 
60-те, 70-те и 80-те години големи 
промишлени предприятия, ведомства 
и институции в България изграждат 
значителна по мащаб собствена по-
чивна база на територията на Китен. 
Курортът е уникален в това отноше-
ние - никъде по нашето Черноморие 
няма такова концентриране на ведом-
ствена база. През 1962 г. селището 
получава статут на национален ку-
рорт. През 90-те години е бумът на 
строителството на частни хотели и 
квартири, ресторанти, увеселителни 
заведения. За период от 10 години са 
издигнати 30 нови хотела, множество 
станции са обновени, застроената 
площ на селището нараства около 4 
пъти. С решение на правителството 
на 17 юни 2005 г. село Китен придоби-
ва статута на град.

Катя Вълчева, кмет на Китен:

Подготвили сме проект за централната градска част на стойност  760 хил. лв.
Ренета Николова

Г-жо Вълчева, разкажете ни как се раз-

вива Китен?

Китен е едно малко, но изключително кра-
сиво населено място по Южното Черноморие, 
което се намира близо до Бургас и спада към 
община Приморско. През зимата има прибли-
зително 1200 души постоянно пребиваващи, 
а лятото достига до 35 хил. души. Такъв е 
капацитетът на базата за предоставяне 
на туристически услуги. Предлагаме разноо-
бразни възможности за настаняване - имаме 
както къщи за гости, така и хотели от висок 
клас, които са разположени на морския бряг, 
най-разнообразни заведения за хранене. По 
принцип Китен е място, което се предпочита 
за семейни почивки, и тук ни посещават мно-
го млади хора с деца. Дейността на кмет-
ство Китен е основно насочена към добрата 
организация на летния сезон и е свързана с 
подобряване на инфраструктурата - улици, 
детски площадки, места за забавление, озе-
леняване, нови градинки. В тази посока рабо-
тим. 

Как реализирате тази дейност, на евро-

пейски или собствени средства разчитате 

основно?

Тази дейност се изпълнява основно със 
собствени средства, предимно по стопан-
ски начин. Ние самостоятелно не можем да 
кандидатстваме по европейските програми, 
затова за по-големите дейности разчитаме 
на проекти, по които бенефициент е община 

Приморско. Искам да подчертая, че за мен 
като градоначалник най-важни са виждани-
ята на хората, които постоянно обитават 
населеното място. Преди да предприема ка-
квито и да е действия, се правят общест-
вени обсъждания. Населението казва кои са 
приоритетните точки и се работи по тях. 
Обновяваме улици - през моя мандат 11 пътни 
трасета са ремонтирани изцяло. По тях са 
подменени подземните комуникации, въздуш-
ните мрежи, водопроводът. Асфалтират се 
и се правят бордюри и тротоари. Имаме 3 
нови детски площадки. Обособяваме зелени 
площи. Стесняваме тротоарите за сметка 
на пътното платно, за да може да се паркира 
от двете страни, защото хората масово ид-
ват с автомобили. Стараем се един турист, 
избирайки Китен, да се чувства добре - да 
има къде да паркира колата си. Работим в 
тази посока - да удовлетворим вижданията 
на нашите съграждани и многобройните ни 
гости по отношение на инфраструктурата, 
като я подобрим. 

Споменахте приоритетите си като 

градоначалник. Предстоят местни избо-

ри, през изминалия мандат какво успяхте 

да реализирате, кои са Вашите успехи и за 

кое не стигна времето?

Моите наблюдения са, че хората са много 
доволни от това, че им се обновяват улиците, 
тъй като те са били асфалтирани преди 25 
години и бяха в много лошо състояние, а някои 
дори нямаха асфалт. Всеки иска мястото, в 
което живее, да е чисто и обновено. Оказа 
се, че нашите съграждани се радват на ре-
монтите на техническата инфраструктура. 
Сега на дневен ред е централната градска 

част. Имаме подготвен проект на стойност 
760 хил. лв. Надявам се да успеем със съдей-
ствието на община Приморско той да влезе 
за финансиране по оперативните програми. 
Искахме да кандидатстваме самостоятел-
но за него, но се оказа, че за да участваме в 
такъв проект, населението ни трябва да е 3 
хил. души. Такова е изискването за участие 
по европейските програми. 

Не ми достигна времето, за да работя 
за проектирането на крайбрежна алея. 
Оказа се, че това е тромава процедура, 
особено когато касае съседни имоти - 
собственост и на държавни предприя-
тия - има обжалвания, има забавяне от 
близо година в кадастъра. Не ми стиг-
на време и да се уредят документите 
за брегоукрепването и свързването 
на двата плажа на Китен. Това е една 
отсечка от 700 м, за която предстои 
да се издаде разрешение за строеж. Но 
има и свлачищни процеси и преписката 
се прехвърляше между институциите , 
така времето мина. Това обаче бих по-
ела като бъдещ ангажимент. 

Как се справяте със съоръженията за 

водна инфраструктура?

Община Приморско кандидатства като 
бенефициент за обновяване на пречиства-
телната станция в Китен - ПСОВ Китен, 
която приема отпадните води на Китен 
и Приморско. Сега вече се работи по нея. 
Проектът е на стойност 21 млн. лв., като 
собственото участие е 10%. Той ще бъде фи-
нализиран в края на годината. Дейностите 
протичат в срок и качествено. Изпълнител 
е „Джи Пи Груп” АД. 

Имате ли нужда от обновяване на ВиК 

мрежата в Китен?

Да, в населеното място. Затова набле-
гнах на инфраструктурните обекти - правим 
улица по улица, като се сменя всичко, включи-
телно и ВиК мрежата. Все още има места, 
където стават аварии.

А образователната инфраструктура - 

училища и детски градини?

Детската ни градина преди 4 години 
беше ремонтирана по европроект и санира-
на - в много добро състояние е. 
Нови са и съоръженията. Училище 
нямаме - децата пътуват до При-
морско. 

Как задържате хората тук?

Трудно, защото няма доста-
тъчно работни места. Ако ги 
има, те са с недобро заплащане. 
За младите хора няма работни по-
зиции, които да ги удовлетворят. 
А и през зимата за младежите е 
прекалено спокойно, липсва социа-

лен живот.

Проблемът с кадрите е повсеместен. 

Как спасявате туристическия сезон? 

В сферата на туризма се разчита на се-
зонни работници, които идват от различни 
части на страната. Има и чужденци.

Как гражданите комуникират с кмета?

Комуникацията ни е постоянна и ежеднев-
на - използваме всички канали, вкл. новите - 
вайбър, месинджър. 

За какво Ви търсят най-често?

По всякакви въпроси - кой къде е парки-
рал, къде не е изхвърлен боклукът - предимно 
битови неща.

Какви са целите и приоритетите за 

един нов мандат?

Дооформяне на цялостната инфраструк-
тура, има още улици за ремонт. Тази година 
открихме една отсечка от 100 м, която беше 
пешеходна, но се ползваше за паркинг. Това 
се хареса на хората. Така че вървим в тази 
посока да отваряме пространства за хората. 
Но това са процедури, свързани с частни соб-
ственици, които трябва да се съгласят да се 
мине през имотите им, да се направят проек-
ти. Нещата не стават бързо и с магическа 
пръчка. Всяка година аз давам на гражданите 
ни отчет в снимки, който пращам на всяко 
едно домакинство. Това са около 340 семей-
ства и снимките ги комбинирам с коледна 
картичка. Например при първия отчет описах 
какво е направено - улици, градинки и други. За 
втората година включих и културните съби-
тия, които се проведоха. Това е отчетът ми 
за свършеното през годината. 

Освен морето и туризма, какво предла-

га Китен на своите гости?

Имаме музей, на единия му етаж сега е 
разположена експозиция с екзотични риби. 
Постоянно се провеждат и събития - много 
фестивали, гостуващи концерти, групи. Има 
и 23 парка, които се харесват и ползват. В 2 
от тях са обновени детски площадки, монти-
рани са нови съоръжения, осветление, напра-
вени са цветни алеи.

Какво е положението със сигурността?

На много високо ниво е. Има командирова-
ни полицаи през лятото. Те приемат сигна-
лите на гражданите. Има и пункт с приемна. 
Като цяло Китен е спокойно място, което 
предлага много добри условия за почивка. 

Кажете няколко думи за себе си, Вие 

сте първата жена кмет на Китен.

Работя от много години в общината. Пре-
ди да ме изберат за кмет бях три мандата 
секретар на кметството. На предходните 
избори през 2015 г. разликата между мен и 
опонента ми беше в рамките на 7 гласа. Рад-
вам се, че показах, че жена може да се справи 
с работата и дори по-добре от един мъж. По 
професия съм счетоводител. Преди се зани-
мавах със семеен бизнес - имахме къща за 
гости и място за хранене. Аз съм една от 
всички в Китен, смятам, че познавам пробле-
мите на хората тук. Надявам се и те да ме 
припознават. Не знам дали ще бъда кмет още 
един мандат, но гледам философски и знам, че 
ако е за добро, ще ми се случи. 
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МВР. Целта е държавата 
да получава бързо и в пъл-
нота информация за броя 
на туристите и къде са 
отседнали. Така се прави 
опит да се намали сивият 
сектор, а възможността 
да се насочва рекламата 
в една или друга посока е 
допълнителен бонус. Ва-
жно е да се знае, че до 
1 октомври бизнесът и 
общините са в преходен 
период, а след това зако-
нът предвижда санкции за 
всеки, който не се спазил 
новите разпоредби. 

На последното засе-
дание на Националния съ-
вет по туризъм, което се 
проведе в курорта Златни 
пясъци, с основна точка в 
дневния ред – проекта за 
Годишна програма за на-
ционална туристическа 
реклама за 2020 г., минис-
тър Ангелкова съобщи, че 
рекламата за тази година 
е 11 млн. лв. „Отчитайки 
случващото се в сектора 
и сериозната международ-
на конкуренция, за 2020 г. 
се надяваме на по-голям 
бюджет, в момента се 
уточняват детайлите“, 
анонсира тя и заяви, че се 
работи не само по отно-
шение на изискванията на 
целевите пазари в топ 10, 
но и на перспективните 
– САЩ, Китай, Япония, Ин-

дия, Южна Корея, Близкия 
изток, които изискват по-
специфични подходи. 

„Програмата включ-
ва разнообразни канали. 
Извън туристическите 
изложения, онлайн рекла-
мата, която заема ключо-
во място, ще предложим и 
конкретни стъпки за под-
крепа на организирания 
туризъм с допълнителни 
средства за промотира-
не“, поясни още Ангелкова. 

Трети ремонт на закона за 

2019 г.

Докато статистика 
и хотелиери броят пари 
и нощувки, държавата 
гласува трети за годи-
ната ремонт на Закона 
за туризма. В одобрения 

от Министерския съвет 
пореден проект се каз-
ва, че поправките са „от 
съществено значение за 
по-добрата регулация на 
туристическия сектор и 
за повишаване качество-
то на туристическите 
услуги“. Според прави-
телството ще се „опти-
мизират процедурите по 
регистриране на туропе-
ратори и туристически 
агенти, както и по кате-
горизиране и сертифи-
циране на туристически 
обекти, като се облекча-
ва редът за издаването на 
временни удостоверения, 
намаляват се сроковете 
за разглеждане на доку-
менти и др“.

На среща с бранша в 
Приморско и министър Ан-

гелкова разясни, че с изме-
ненията „продължава реа-
лизацията на политиката 
за намаляване на админи-
стративната тежест за 
бизнеса“. 

С промените е обхва-
ната и „необходимостта 
от регламентиране на 
статута на национални-
те курорти“. Разширява 
се правната уредба по 
отношение на критери-
ите и изискванията към 
дейността на територия-
та им, като се предвижда 
възможност за обособява-
не на функционални зони 
в тях. Това е наречено 
„продуктово зониране“, а 
какво точно означава, ще 
се решава от общински-

Румен Драганов, директор на Института 
за анализи и оценки в туризма:

„Ние имаме една пре-
красна година. Защо? Защо-
то това е година, в която 
за туристите са намалени 
цените на хотелите през 
август, по-малко посети-
тели, по-добро обслужване 
- т.е. създаваме в момента 
доволни клиенти.“ Така оце-
нява ситуацията през лято-

то директорът на Института за анализи и оценки в 
туризма Румен Драганов.

Той все пак твърди, че по Черноморието имаме ре-
гистриран по-голям спад, отколкото изцяло за стра-
ната. И го обяснява с трите предишни много успешни 
сезона с ръст в двуцифрени числа.

Драганов смята, че ситуацията в момента в ту-
ризма е здравословна и догодина ще имаме повече 
туристи по Черноморието. „Хубаво е, че туристите 
са по-малко, за да се научим как се прави бизнес“, каза 
още той. По думите му имаме пет хотела, открити 
тази година, които са блестящи, и България отговаря 
изцяло на световните изисквания. 

Румен Драганов уточни, че при професионално 
работещите хотели, които си пратнират с чужди 
туроператори, заетостта в момента се движи около 
105 - 108%. Той смята, че малките хотели отдавна 
трябва да се групират. „Тепърва у нас се очаква те да 
се слеят, да се окрупни тази част на мениджмънта. И 
това също е прекрасно в настоящата година, че ще 
се появят предприемачи, които мислят интензивно и 
ще създадат продукт, който ще е конкурентоспосо-
бен“, убеден е Драганов.

Няма да спрем да настояваме за уплътняване на ски зоната 
и ще дойде ден, когато ще постигнем успех

Елица Илчева

Тези дни край Несебър се 

появи билборд на Световна-

та купа по ски за жени на 25 и 

26 януари 2020 в Банско. После 

стана ясно, че имате подпи-

сан партньорски договор за 

взаимна реклама с морската 

община, как се роди идеята и 

защо я намирате за ценна. 

Тя е на общинския съветник 
от Несебър Атанас Терзиев, 
който дойде на крака при нас, 
за да я предложи, и ние с ра-
дост я приехме. Ще работим на 
разменни начала – през лятото 
край морето ще се рекламира 
Банско като зимна дестинация, 
а пък още от ноември тук ще 
тече брандинг на ваканциите 
в Слънчев бряг и Несебър. Това 
е нещо на пръв поглед незна-
чително, което обаче е пока-
зателно колко малко е нужно, 
за да помагат общините на 
бранша и да бъдат полезни на 
бизнеса. Следващата ни стъпка 
в тази насока ще бъде реклама 

с билбордове в София. Освен 
близо 2-та милиона жители на 
столицата там непрестанно 
има туристи от други държави, 
които идват за по един уикенд, 
както и много световни компа-
нии. Така че ще привлечем вни-
манието не само на българите, 
но и на доста чужденци. 

Това лято много се говори 

за отлив на туристи от мор-

ските курорти, как върви се-

зонът при Вас?

Може би и тук имаше лек 
спад на посетителите, но през 
юни. Сега нещата са коренно 
променени, като през втора-
та половина на юли и август 
хотелиерите са много доволни, 
градът е с рекорден брой гости. 
Но моята теза е, че броят на 
клиентите на даден хотел за-
виси от това как се менажира 
самият той. 

 
Вярно ли е, че руските ту-

ристи в Банско значително са 

намалели? 

Банско този сезон изгуби 
посетителите си не само от 
Русия, но и от Турция. Но това 
не е голяма беда. Както вече 
споменах, моето желание е да 
насочим рекламата основно към 
българите. За мен това е най-
ценният пазар. 

Преди повече от година 

Вие отправихте апел към 

бранша Банско да се отдалечи 

от имиджа на евтин курорт. 

Срещахте ли разбиране и дали 

се направи нещо в тази насо-

ка?

Факт е, че не цените гонят 
посетителите. Решаващи за 
избора на място са отноше-
нието към клиента и доброто 
обслужване. Най-висококатего-
рийният хотел при нас напри-
мер е най-пълен. И да, аз не ис-
кам Банско да е евтин курорт.

Лично Ваша беше амбици-

ята към визитката Ви да се 

прибави и летен курорт. Това 

вече май е факт, какво следва 

оттук-нататък? 

Ние всъщност работим за 
това да бъдем целогодишен ку-
рорт. Банско е много известен 
ски център, който добива вече 
световна популярност покрай 
състезанията от междунаро-
ден ранг, но ни липсва рекла-
ма за летен курорт. А Банско 
преди всичко е дух и история, 
традиция и природа. И в този 
смисъл, освен че много стрикт-
но изпълняваме плановете си за 
развитие на инфраструктура-
та, което е наше задължение, 
ежегодно подготвяме и богата 
фестивална и културна програ-
ма. В последната включваме 
и всички самодейни състави, 
които никак не са малко, както 
и художници, поети, писатели. 
Правим демонстрации на зана-
яти и традиционни обичаи, като 
връзката на местните жители 
с туристите е удоволствие и 
за двете страни, което за мен 
като кмет също е много важно. 

За развитието на летния 
туризъм имаме специална ин-

вестиционна програма, която 
предвижда създаване на малки 
площадчета в града, облагоро-
дяване на улички, създаване на 
арт пространства. Защото 
зимата хората се съсредото-
чават на пистите и в хотели-
те, но през лятото те са навън, 
което значи, че трябва да им 
предоставим една привлека-
телна среда, да поддържаме из-
рядна чистота и красота. Сега 
покрай джаз фестивала който 
е най-голямото лятно събитие 
тук вече 22 г., една изключител-
но успешна ковашка работил-
ница от наши момчета - „Айрън 
Брадърс“, които имат десетки 
чуждестранни клиенти направи 
в самия център невероятно шоу 
по време, на което изкова с огън 
и чук като подарък за града ка-
мертон с внушителни размери и 
пиано, с които ще украсим някое 
кътче. Всяко лято - и в момента 
- Великотърновският универси-
тет провежда тук скулптурен 
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В рамките на джаз фестивала тази година 

ковачите от „Айрън Брадърс“ изработиха за града 

две метални скулптури от звуци – 3,5-метров 

камертон и „Летящи клавиши на пиано“

Така ще изглежда след реконструкцията, която върви в момента, 

пространството край р. Глазне. Мостът там беше отнесен от 

наводнението през 2016 г.

симпозиум, като произведени-
ята, които излизат от ръцете 
на художниците, също остават 
за нас. Това пак са малки неща, 
които ни помагат да подобрява-
ме средата.

По време на джаз фестива-

ла неговият организатор д-р 

Емил Илиев сподели, че има 

идея за строителство на кон-

гресен център. Как планирате 

да се изгради той?

Много пъти съм казвал, че не 
всичко е работа на общината, 
има достатъчно силни хотели, 
нека да я реализира бизнесът 
тази идея. В туристически град 

като нашия не бива всичко да се 
насочва към общината. Не съм 
привърженик на тази формула, 
защото за съжаление или не 
местната власт и държавата 
не са добри стопани. Не е функ-
ция на общината да създава 
неща, които после трябва да 
поддържа, като харчи ресурс. 
Ако браншът иска да предоста-
вя допълнителни туристически 
услуги – нека с частна инициа-
тива да създаде условия за тях.

Кои са по-сериозните ин-

фраструктурни обекти, по 

които работите това лято, 

и всъщност как успявате да 

организирате строителните 

фирми, така че да не се пречи 

на туристите?

Наистина е много сложно да 
се намери време, в което да не 
се пречи на никого. Но това не 
ни спира. До 10 дни ще започне 
ремонт на езерото в градския 
парк, за което получихме целе-
ва помощ от държавата почти 
1 млн. лв., ще обновим и алеите, 
така че догодина ще имаме още 
едно привлекателно ново прос-
транство.

Обявили сме процедура за из-
граждане на околовръстния път, 
който е акцент в инвестицион-
ната програма на общината. 
Това е един много важен обект, 
който чака няколко години. С 
новия участък целият обход ще 
бъде свързан в пръстен, тоест 

ще може туристи-
те,  като  идват 
например от Дра-
ма, без да влизат в 
центъра, да стиг-
нат до ски зоната. 
Там също имаме 
одобрено от прави-
телството целево 
финансиране  от 
1 млн. лв., а Общин-
ският съвет отпус-
на и 200 000 лв. от 
собствени приходи. 

Започна хме  и 
ремонт на няколко 
вътрешни улици, 
който се осъщест-
вява с финансиране 
от Програмата за 
развитие на селски-
те райони (ПРСР). 
Три от пътните ар-
терии са в Банско, 
една в Добринище. 
Те ще бъдат с нов 
асфалт, тротоари 
и осветление, а къ-
дето е възможно, 
ще има зеленина. 
Общата стойност 

на проекта е близо 2 млн. лв. 
Всеки момент ще обявим поръч-
ка и за изграждане на последен 
етап от ул. „Пирин“, част от 
която обновихме през 2018 г. За 
третия етап ни забавиха съгла-
сувателни процедури, защото 
тя е част от групов паметник 
на културата. После имаше и 
обжалване, но най-сетне не-
щата ще стартират. Очаквам 
до края на 2019-а да подменим 
подземната инфраструктура 
и да я покрием, а догодина да я 
завършим изцяло.

Надвиха ли Ви, г-н кмете, 

зелените в борбата за втора 

кабинка? 

Не знам как да Ви отгово-

ря. Убеден съм, че ние няма да 
спрем да настояваме за разви-
тие на ски зоната и ще дойде 
ден, когато ще постигнем ус-
пех. И нека е ясно, че не е само 
кабинка, а става въпрос и за 
допълнителни писти и съоръ-
жения, разбира се, в рамките 
на определената от държава-
та ски зона, която е извадена 
от границите на парка като 
буферна. За последното реше-
ние на съда, което фактически 
блокира окончателно наме-
ренията на инвеститорите 
и желанието на общината за 
развитие, можем да спрягаме 
много и различни конспирации, 
но официално фактът е факт, 
постановлението е негативно 
за Банско и аз настоявам, че 
оттук-насетне трябва про-
мяна в нормативната уредба. 
Става въпрос за поправки в 4 
закона, с които – подчертавам 
– без да се вреди на природата, 
да не се пречи на хората и раз-
витието на регионите. Това 
не е валидно само за нашия ку-
рорт. Знаят ги в Министерски 
съвет кои са тези закони, зна-
ят ги и в ресорните министер-
ства. Когато узрее моментът 
за промени, те ще се случат. 

Наскоро МС одобри про-

мени в Закона за туризма, 

които касаят националните 

курорти, а Банско все още не 

е обявено за такъв. Пречи ли 

Ви това? 

Ние действително сме из-
ключени от това да сме на-
ционален курорт, защото като 
такива са определени селищни 
образования, специално създа-
дени за целта, а ние все пак сме 
преди всичко град. За мен това 
не е от голямо значение, важно-
то е да се случват останалите 
неща.

те съвети, към които е 
съответният курорт. В 
новите текстове в зако-
на, визиращи статута на 
националните курорти, е 
повишена отговорността 
на местните консулта-
тивни съвети по туризъм 
с участие на бранша, кои-
то ще играят все по-ва-
жна роля за устойчивото 
развитие на отрасъла и 
ще вземат решения с 2/3 
мнозинство.

С решения на общин-
ските съвети местните 
власти ще могат да обо-
собяват зони за различен 
вид туризъм в национал-
ните курорти. Идеята е 
от няколко години, а през 
последната за нея се заго-
вори отново покрай битка-
та срещу шума, завършила 
със законодателни проме-
ни, приети окончателно 
през юни, които увелича-
ват санкциите за шум на 
открито до 12 хил. лв. През 
2018 г. министър Николина 
Ангелкова обяви, че ще по-
иска курортите да бъдат 
„извадени“ от поправките 
в закона, а в началото на 
лятото се съгласи да се 
определят зони, за които 
те не важат. Сега новите 
изменения предвиждат да 
могат да бъдат обособя-

вани функционални зони в 
42 курорта, които са оп-
ределени като такива с 
национално значение. Сред 
тях са планинските Боро-
вец и Пампорово и балне-
ологичните Велинград, 
Сандански, Хисаря, Старо-
загорски минерални бани, 
както и Албена, Златни пя-
съци, Слънчев бряг, „Св. св. 
Константин и Елена”, и др.

Забележителностите 

влизат в регистър 

Ако промените бъдат 
приети, ще има и нов ре-
гламент за вписванията 
в специален регистър на 
туристическите забеле-
жителности, туристиче-
ските фестивали и съби-
тия, „които имат висока 
степен на привлекател-
ност за туристите“. Как 
ще се води въпросният 
регистър, ще бъде запи-
сано в отделна наредба. 
За момента остава да 
се изясни как обектите и 
събитията ще бъдат оце-
нявани като привлекател-
ност за туристите и от 
кого. Ще има и задължения 
за тези, които ги стопа-
нисват. „Създаването на 
нов национален регистър 
на туристическите забе-
лежителности, фестива-
ли и събития не само ще 

засили интереса към тях, 
но и ще насочи по-голям 
финансов ресурс за разви-
тието им“, категорична е 
Ангелкова.

Липсата на кадри остава 

ключов проблем

Бармани, сервитьори и 
камериери традиционно и 
тази година не достигат. 
Кадрите, които се наемат, 
са или много млади, или на 
възраст над 40 г. Именно 
това са и възрастовите 
групи, според проучване 
на сайта Rabota.bg, които 
заминават да работят ос-
новно по гръцкото море.

Браншът е категори-
чен, че трябва да се на-
прави мост между обра-

зование и бизнес за добра 
преценка колко и какви 
кадри точно ще са нужни. 
Последните дни ректо-
рът на Висшето училище 
по мениджмънт във Варна 
доц. д-р Тодор Радев при-
зовава да бъде открит 
филиал на ВУМ в Несебър. 
Предложението му е свър-
зано с отдавна известния 
за всички, работещи в 
този бранш, факт, че ту-
ризмът ни губи от липса-
та на обучителен център 
за кадри. Според доц. Ра-
дев Несебър има капаци-
тет, за да реализира тази 
цел, защото общината е с 
най-големия леглови фонд 
и се е оформила като ме-
ката на летния туризъм в 
страната.

„По стените на сгра-
ди в градовете на Ис-
пания все по-често се 
забелязват надписи „ту-
ристи, ходете си“. Това 
пише вестник The Local, 
съобщавайки, че тази 
година най-вероятно ще 
бъде седмата поредна, в 
която страната отбелязва сериозен ръст на посети-
тели, при това не в курортите, където вече се говори 
за срив, а в мегаполиси като Мадрид и Барселона. 

„Това лято Испания ще достигне нов рекорд от 
чуждестранни туристи. Очакваме с половин милион 
повече, отколкото миналото лято, за 2018-а Испания 
е посрещнала общо 82,6 млн. гости от други държа-
ви, а туристическият сектор има принос от 11,9% 
към БВП“, коментира пред изданието индустриалният 
министър на страната Рейес Марото. Испания вече 
е втората най-посещавана в света след Франция, а 
през 2017 г. е изпреварила САЩ, които изостават на 
трета позиция. 

Очакванията на Марото са за периода юли - сеп-
тември парите, които ще влязат от туристи в стра-
ната, да се повишат до 33,9 млрд. евро. През 2018-а 
най-много са били гостите от Великобритания. Бро-
ят им обаче осезаемо намалява, като много експерти 
смятат, че туристите се насочват към по-евтини 
дестинации, в частност към Хърватия и България. За 
да се справят със ситуацията, общинските съвети в 
Испания се опитват да прокарат законодателни мер-
ки за ограничаване на отдаването под наем на места 
за нощуване. Причината е именно в пренаселеността 
на градовете по време на силните летни месеци, кое-
то от своя страна води до недоволство на постоянно 
живеещите. 

Георги Икономов, кмет на Банско: 

 от стр. 17

 от стр. 17
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Георги Сотиров

Г-н  Георгиев,  тази 

година курортът Боро-

вец става на 122 години. 

Достолепна възраст на 

търсено място за зимен 

и летен туризъм от хора 

от всякакви възрасти... 

С какви нови инвестиции 

посрещате предстоящия 

зимен сезон?

Имаме страшно много 
идеи и ако те се реализи-
рат, Боровец ще изглежда 
по различен начин и със 
сигурност ще може да се 
сравнява с доста светов-
ни курорти. Разбира се, 
ще започна с желанието 
на общината да оправи 
инфраструктурата, от 
което има най-голяма по-
требност. Основно става 
дума за водопроводните и 
канализационните систе-
ми. Вече имаме проекти и 
одобрено финансиране от 
Предприятието за упра-
вление на дейностите по 
опазване на околната среда 
(ПУДООС), като обхванахме 
70% от големите хотели. 
Най-сериозният проблем на 
Боровец са различните ви-
дове собственост – дър-
жавна, общинска, частна, 
паркова част в НП „Рила“, 
имаме републиканска пътна 
мрежа, и всичко това пред-
полага определени съгласу-
вания, които се проточват 
във времето и ни забавят. 
Но ще кандидатстваме по 
ПУДООС за втори и трети 
етап за изграждане на ка-
нализационната система, а 
както е известно, Боровец 
отдавна има пречиства-
телна станция за нея.

Общината проведе 

международен конкурс за 

идеен проект на централ-

ната част на Боровец. 

Какво следва сега?

Той беше спечелен от 
международна компания и 
вече имаме договор за рабо-
тен проект. В него са вклю-
чени централното ядро на 
курорта, т.нар. златен 
триъгълник, където са съ-
средоточени паркиранията, 
които с реализацията на 
проекта в значителна част 
ще се регулират. Хората 
от строителния бранш 

много добре знаят за този 
проблем през зимата, за 
връзките между пистите 
и лифтовите съоръжения, 
потоците пешеходци и ав-
томобилите... 

За развитието на Боро-
вец ние разчитаме и на по-
мощ от държавата. Пътят 
от Самоков към курорта е 
добър, но не е така с шо-
сетата от селата Радуил 
и Бели Искър, които също 
са много важни, защото 
при тежки зимни условия 
например се минава през с. 
Бели Искър. За поддържане-
то именно на тази отсеч-
ка разчитам на държавата. 
Имаме идеи и възможности 
да се изградят допълнител-
но и велотрасета, и турис-
тически пътеки, с което 

Боровец ще получи още по-
добър вид. И не на последно 
място са спортните съоръ-
жения в курорта. Концеси-
онерът „Бороспорт“ влага 
непрекъснато средства в 
това направление. 

Преди началото на ми-
налия сезон 4-седалковият 
лифт „Мартинови бараки“ 
беше заменен с 6-седалков 
експрес с иновативна тех-
нология и със значително 
увеличение на скоростта 
и капацитета. Новият дос-
тига до 3 хил. души на час 
– над три пъти повече от 
стария лифт.

Пистата по  биат-
лон и ски-шанцата също 
имат крещяща нужда от 
реновиране, от инвести-
ране в тях. Съществуват 
проблеми и с електрозах-
ранването, и заради необ-
ходимостта от пречис-
твателно съоръжение за 

питейна вода. 
Това са най-важните 

неща, които с подкрепата 
на държавата и с нашето 
активно участие трябва 
да реализираме, ако искаме 
курортът да придобие на-
пълно нов облик.

Кажете няколко думи 

за това как се поддър-

жат хотелите, ресто-

рантите, както и об-

ществените сгради и 

останалата съпътства-

ща инфраструктура към 

общината, която касае 

развитието на туризма?

През последните години 
много добро впечатление 
правят големите инвес-
тиции за реновирането на 
по-старите хотели, тях-
ното разширение. Ембле-
мата на Боровец - хотел 
„Рила“, например изцяло об-
нови леговата база, като 
преди това построи нови 
конферентни зали, плувен 
басейн, общи части и т.н. 
Ремонтира се фоайето, 
СПА комплексът, студиата, 
апартаментите и стаите 
– този зимен сезон „Рила“ 
ще посреща гостите си 
по съвсем различен начин. 
Големи вложения се правят 
в хотел „Еуфория“ в мест-
ност Широка поляна. Там 
се строи закрит плувен ба-
сейн и конферентни зали. 
Хотел „Ястребец“ разши-

рява ресторантската си 
част и общите площи... 
Всичко това се отнася в 
значителна степен и за 
много други места за нас-
таняване.

Ние не искаме курор-
тът да се презастроява, 
затова съм доволен, кога-
то виждам, че се набляга на 
реновирането на старата 
база, където усещането 
за уют, колорит, съпри-
частност с околната сре-
да носи друга, по-интимна 
атмосфера, която нашият 
съвременник, независимо 
от коя държава идва, тър-
си, предпочита и за която 
плаща...

Разбира се, в цялата 
община има и други мащаб-
ни инвестиции, които са 
показателни. Като пример 
само ще посоча открития 
съвсем наскоро комплекс 
„Белчински Извор“, който е 
на много високо ниво, с ми-
нерални басейни и се явява 
нова престижна туристи-
ческа и СПА дестинация на 
община Самоков. Заедно с 
вложенията, които общи-
ната направи в културната 
инфраструктура по евро-
пейски проекти като „Цари 
Мали град“, Шишманово 
кале, Чакърова поляна, къ-
дето се провеждат и много 
фестивали, сме на път да 
затворим един пълен цикъл 
на туристическото пред-
лагане през цялата година 
– зимен и летен туризъм, 
културен и фестивален и 
СПА с минералните извори.

Община Самоков раз-

вива и селата, и местно-

стите в подножието на 

планината - Говедарци, 

Мала Църква, Мальовица. 

Актуална тема ли е стро-

ителство на къщи за гос-

ти?

Навсякъде в региона 
има голям потенциал в 
това направление, за което 
говори броят на строител-
ните разрешения, които 
издаваме. Например на Ма-
льовица общината няма и 1 
кв. м собственост. Всичко 
там е или на държавата, 
или на БТС и няма как да 
помагаме на инвестито-
рите... Пътят също е ре-
публиканска мрежа и отго-
ворност на държавата. 

Накрая ще Ви попитам 

и за това как усвоявате 

европейски средства и 

успяхте ли да изпълните 

обекти по Националната 

програма за енергийна 

ефективност на мно-

гофамилните жилищни 

сгради?

По европейски програ-
ми инвестициите възли-
зат на близо 60 000 000 лв. 
По ОП „Региони в растеж“ 
(ОПРР) например ренови-
рахме жилищни блокове, 
обекти от образовател-
ната инфраструктура, ад-
министративната част 
на общината, сградата на 
полицията... Със собствени 
средства направихме улич-
но LED осветление в града 
и във всичките 24 села на 
общината. Самоков, как-
то и Боровец, са изцяло 
газифицирани, дори и едно 
от селата ни. Това има ня-
колко измерения – екология, 
щадене на горския фонд, 
чист въздух... Ще газифи-
цираме и къщите за гости. 
Естествено всичките ни 
усилия в тази насока имат 
и чисто икономическо изме-
рение за хората. 

Като член на УС на 
Националното сдружение 
на общините в Република 
България заявих веднъж, че 
инвестициите в енергий-
ната ефективност в пла-
нинските населени места 
ще дадат много по-големи 
резултати, отколкото в 
тези от равнината. При 
нас отоплителният сезон 
е минимум шест месеца в 
годината. Приветствам 
държавата за нейното от-
ношение към енергийната 
ефективност в различните 
й проявления. За качестве-
ното саниране освен кон-
структивното укрепване, 
освен икономическите пол-
зи за гражданите се вижда 
и различна, нова естетика 
в градската среда. Непре-
къснато повтарям своята 
теза - средата, в която 
живеем, независимо къде 
е, в града или в селата, тя 
възпитава. И за да подчер-
тая колко е важно това за 
мен, ще Ви дам един при-
мер - ние нямахме възмож-
ност да кандидатстваме 
за реконструкция на цен-
тралната градска част по 
ОПРР поради ограничения 
от Брюксел. Информирах 
Общинския съвет за това 
и започнахме дейностите 
със собствени средства – 
променихме обстановката 
около музея, читалището, 
голямата чешма, джами-
ята и нашите културни и 
исторически туристически 
обекти. Това беше първият 
етап. Сега вървят строи-
телни работи около авто-
гарата, около статуята 
на козела, а третата част 
ще бъде реконструкцията 
на ларгото.

И така се превръщаме 
във все по-жив град и заед-
но с Боровец, с Мальовица, 
с Белчин и Говедарци – в по-
знато и търсено място от 
гражданите на Европа и на 
света. 

Владимир Георгиев, кмет на община Самоков:

Обновителни дейности по хотел „Рила“

Хотелската база е добре поддържана

„Стената“ е в очакване на скиорите

Снимки авторът

Правят се големи инвестиции за реновиране 
и разширяване на съществуващите хотели
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Тихомир Станев

Какви са изключения-

та по бонда?

Защо трябва внима-

телно да се попълва въ-

просник-предложението?

Защо е толкова важно 

да знаем каква е процеду-

рата по подаване на доку-

ментите за издаване на 

бонд гаранция? 

В настоящия матери-
ал ще обърна внимание на 
изключенията, които за-
страхователите са пред-
видили в общите условия 
по издаването на всеки 
един бонд. Темата е доста 
обширна и в тази статия 
ще се спра на определени 
изключения от нея, а в дру-
ги броеве на в. „Строител“ 
ще продължим нейното 
разглеждане. 

Важно! Застрахова-
телят, когато прави оцен-
ката на риска, преминава 
през два миниетапа. 

Единият е,  че осъ-
ществява  собствено 
проучване за всяка една 
компания, когато изготвя 
анализ на нейния риск за 
бъдещото изпълнение на 
договора. Извършва справ-
ка в Търговския регистър, 
в Агенцията по вписвани-
ята, НАП и други институ-
ции. Всеки застраховател 
си има своята практика, 
но по принцип те много си 
приличат в това отноше-
ние.

Другото, което за-
страхователят прави, е 
внимателно да прочете 
въпросник-предложението. 
За него е важно да види 
какво е написано като 
подадена информация от 
кандидата за бонд гаран-
ция. Там освен текущите 
данни за конкретния про-
ект има и допълнителна 
информация, която за-
страхователят използва, 
за да може да направи ко-
ректен анализ на риска за 
бъдещия проект. 

За него е важно колко 
е стабилно дружеството 
във финансово отноше-
ние, какъв опит има, какво 
е текущото му състояние, 
за да може да му даде поло-
жителна оценка и да раз-
реши съответния лимит 
за издаването на бонда. 

Темите, на които ис-
кам да акцентирам по от-
ношение на изключенията 
за покритие по бонда, са:

1. Неплатежоспособ-
ност на фирмата;

2. Процедура по ликви-
дация на дружеството;

3. Вливане, сливане, 
разделяне и отделяне на 
юридическите лица.

Важно! Изключенията 
са изрично упоменати в 
общите условия на всеки 
бонд. Има и бондове, които 
се издават без общи усло-
вия, но тогава са вписани в 
самата полица. 

1. Какво е неплатежоспо-

собност на фирмата?

Неплатежоспособ-

ността  е  обективно 
състояние, в която изпа-
да фирмата, когато не 
може да покрива свое из-
искуемо парично задълже-
ние. В Търговския закон е 
предвидено задължението 
да е парично и изискуемо, 
тоест да е определено по 
размер и да има правното 
основание с настъпил па-
деж за изпълнение.

Също така в неплате-
жоспособност изпада и 
фирма, която е спряла да 
си обслужва плащанията 
към своите доставчици и 
контрагенти. 

Когато фирмата е из-
паднала или изпада в не-
платежоспособност и кан-
дидатства за бонд, това 
трябва да се отбележи 
във въпросник-предложе-
нието или в пояснителни 
бележки в комуникацията 
със застрахователя. 

Важно! Ако има на-
лични предпоставки за 
изпадане в неплатежоспо-
собност, това е изключен 
риск по ОУ и застрахова-
телят трябва да знае за 
него, за да не се стига до 
усложнения при щета, за-
щото застрахователят 
ще има правното основа-
ние да откаже плащане по 
нея.

2. Как ликвидацията на 

дружеството влияе на из-

даването на бонд?

На следващо място об-
ръщам внимание на ликви-
дацията на дружеството. 
Причината е, че има много 
тънки моменти, когато 
се ликвидира дадено дру-

жество. 
Ликвидацията е про-

цедурата по доброволно 
прекратяване дейността 
на дружеството, която се 
инициира, когато акти-
вите на дружеството са 
достатъчни да покрият 
неговите задължения (ако 
има такива). Целта е да 
се разпредели остатъкът 
от имуществото между 
съдружниците/собстве-
ника на капитала и друже-
ството да се прекрати.

Важно! В случай че 
фирмата има натрупа-
ни задължения и не е в 
състояние да ги погаси, 
управителят трябва да 
инициира производство по 
несъстоятелност. 

Имаме два вида ликви-
дация – едната е добро-
волна, а другата е прину-
дителна.

Разликата е, че при до-
броволната има наличен 
паричен ресурс в друже-
ството и с него може да 
се направи ликвидацията. 
При принудителната няма 
налични парични средства 
и кредиторите претенди-
рат да бъдат удовлетво-
рени чрез принудителна-
та ликвидация в изрично 
предвидените от закона 
случаи.

Важно! Ликвидацията 
като „край” на ТД трябва 
да се различава от несъс-
тоятелността – друг въз-
можен завършек. Тя е при-
нудително прекратяване 
на ТД, когато то е непла-
тежоспособно/свръхза-
длъжняло. (Тези тема ще я 
представя в друга статия, 
защото „несъстоятел-

ността“ също е изключен 
риск по бонда.)

Законът изрежда и 
още няколко основни за-
дължения на ликвидатора/
ликвидаторите. Така те 
са длъжни например да до-
вършат текущите сдел-
ки. Освен това могат да 
сключват нови сделки, но 
само ако това се налага 
от ликвидацията. Те пред-
ставляват дружеството и 
имат правата и задълже-
нията на изпълнителния 
му орган – тоест пример-
но на общото събрание 
или на управителния съ-
вет. 

Това как може да бъде 
повлияно към бонд гаран-

цията? Ако дружеството 
изпълнява определен про-
ект по обществена по-
ръчка (ОП) и възложите-
лят няколко пъти е спирал 
и прекъсвал проекта и се 
оказва, че не е завършен 
в срок - тогава, за да се 
изпълни докрай ОП, тряб-
ва да се пусне допълни-
телно удължаване на бонд 
гаранцията. И ако в този 
период дружеството е 
влязло в ликвидация, тога-
ва ликвидаторът може да 
удължи гаранциите, за да 
се довърши изпълнението 
на договора и да се при-
ключи проектът. Това се 
упоменава във въпросник-
предложението или с поя-
снителни бележки в имейл 
комуникацията.

Това е важно за за-
страхователя, за да може 
той да си прецени дали 
иска да удължи бонд гаран-
циите. Застрахователят 
може да сметне, че рис-
кът е прекалено висок за 
него, и да откаже удължа-
ването.

3. Как вливането, сливане-

то, разделянето и отделя-

нето влияят на бонда?

Нека да разгледаме 
внимателно тези прео-
бразувания между юриди-
ческите лица.

Вливане: Дружество 
Х се влива в дружество Y. 
Първото се прекратява и 
цялото му имущество пре-
минава към дружество Y.

Сливане: Дружество 
Х и дружество Y се обе-
диняват. Създава се дру-
жество Z, а двете стари 
дружества се прекратя-
ват.

Разделяне: Дружество 
X се разделя на две нови 
дружества – Y и Z. Друже-
ство X се прекратява.

Отделяне:  От дру-
жество X се отделя ново 
дружество Y. Дружество 
X продължава да същест-
вува.

Защо са важни и защо 
ги споменавам? Застра-
хователят трябва да знае 
дали дружеството, което 
кандидатства за бонд 

гаранция, не е в някоя от 
изброените процедури. 
Тези процедури променят 
капиталовата структура 
на дружеството, изменя 
се капиталовата адек-
ватност, както и управля-
ващият екип, който дава 
цялостния образ и облик 
на дадено дружество за 
управление и изпълнение 
на проектите. Променят 
се възможностите на дру-
жеството като ресурс и 
като потенциал да изпъл-
ни съответната общест-
вена поръчка, която е поел 
пред възложителя. 

Това е важно за за-
страхователя, когато 
прави оценката на риска и 
иска да знае, че са налични 
такива процедури и проце-
си. Това трябва да се упо-
мене във въпросника или в 
имейлите, а някои застра-
хователи изрично го изис-
кват като информация във 
въпросника си. 

Заключение

Изключенията са ан-
типодът на покритията 
по бонд гаранциите. Кол-
кото е важно да се знае 
какво точно покрива един 
бонд и какви ползи носи на 
изпълнителя по ОП, тол-
кова е важно да се знае 
и какво точно не покрива 
този бонд. Изключенията 
очертават една рамка 
от условия, в която за за-
страхователите рискът е 
много голям или дори 100%. 
На база на тях те знаят 
какво могат да покрият 
като риск и като лимити 
за всяко едно дружество. 
В практиката ми прави 
впечатление, че изключе-
нията са доста на брой 
при всеки застраховател, 
и затова ще им обръщам 
периодично внимание в 
следващите статии на-
ред с другите важни теми, 
които предстоят.

П.П. Пишете ни или се 
обадете на 0882 400 071 
какви допълнителни ка-
зуси и теми искате да 
разгледаме в следващите 
материали на тема бонд 
гаранции.

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.
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www.vestnikstroitel.bg
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/

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

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

Анкетата е качена и на уебсайта на медията 

www.vestnikstroitel.bg 

и на Фейсбук страницата 

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

и може да бъде попълнена онлайн

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

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

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

ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

И ВЪВ ФЕЙСБУК



22 Ñòðîèòåë петък, 23 август 2019НКСВ

Георги Сотиров

На 21 август Димитър 
Йончев стана Почетен 
гражданин на Самоков. 
Това беше повод да се 
срещнем с необикнове-
ния българин – строител 
ветеран, който на 8 юни 
навърши достолепните 
82 години. Йончев има не 
само богат професиона-
лен опит. Той е и сред уч-
редителите на Регионал-
ния клуб на строителите 
ветерани в Самоков и не-
гов първи председател. 

Разказът му за трудо-
вата биография започна 
на важно за него място – 
от прекрасната сграда на 
МБАЛ – Самоков. Болнич-
ният комплекс с два ста-
ционарни блока и полик-
линика е изграден именно 
под ръководството на 
строителя Йончев. „За 
мен този обект е едно ар-
хитектурно и строително 
бижу, а моите съграждани 
определят лечебното за-
ведение като престиж-
но“, каза Йончев. Към него 
самоковци добавят адми-
нистративния комплекс 
„С амоковска  кому на“ , 
Спортното училище „Ни-
кола Велчев“, общинските 
хотел и блок (кв. „Самоко-
во“), които отново са дело 
на Йончев и неговия екип, 
както и клуб-хотела „Яна-
киев“ в Боровец.

Край прочутата Голя-
ма чешма в центъра на 
Самоков Димитър Йончев 
ни сподели интересни под-
робности за живота и ка-
риерата си. 

Професионалният му път 

започва през лятото на 

далечната 1957 г., 

когато току-що завър-
шилият железопътното 
училище в София (сега 
Висше транспортно учи-
лище „Тодор Каблешков), 
специалност „Строеж и 
поддържане на съоръжения 
от железопътната инфра-
структура“ младеж от Са-
моков е разпределен като 
ръководител жп участък 
на гара Септември. Това 
е времето за прохождане 
в професията и за форми-
ране на важни качества – 
дисциплина, себеотдаване, 
професионална отговор-
ност. Там среща любовта 
на живота си, в Септем-
ври се ражда синът му.

„60-те, 70-те и 80-те 
години на XX век са осо-
бени години в развитието 
на страната“, разказва 
строителят ветеран. По 
това време се изграждат 
крупните промишлени 
обекти, създават се много 
работни места, утвърж-
дават се нови професии и 
България става сериозен 
политически и икономи-
чески фактор в Европа. 
В тези години Димитър 

Йончев е зам.-директор на 
Общостроителното пред-
приятие в Самоков и рабо-
ти по реализацията на До-
мостроителния комбинат 
в града за изграждане на 
жилища по самоковска но-
менклатура – едропанелни 
със скатен покрив. 

„В движение трябваше да 

се търсят най-добрите 

решения за конструктивно 

обез печаване на скелета 

на сградите, като всяко 

нововъведение прецизните 

анализи и изпитания бяха 

своеобразен изпит на на-

шите възможности“, 

припомня си ветера-
нът. Общостроителното 
предприятие става гла-
вен изпълнител на цялото 
строителство в региона 
на Самоков. Освен жили-
ща Йончев ръководи СМР 
на много мощности с про-
мишлено предназначение, 
селскостопански построй-
ки, културно-битови обек-
ти, хотели в Боровец и 

Мальовица.
Особената гордост 

на самоковския майстор 
е строителството на 
халетата и цеховете на 
Радиозавода, на Завода за 
регистрационна техника, 

комбинатите „Борис Хад-
жисотиров“ (сега „Слати-
на“) и „Рилски лен“, завод 
„Мусала“, Хлебозавода и 
Млекоцентралата, как-
то и обекти на военна-
та промишленост. Като 
групов технически ръко-
водител той работи при 
изпълнението на Военния 
клуб в Самоков, на воен-
но-почивните домове в 
Боровец и Говедарци, про-
филакториума на лет ците 
в м. Широка поляна, както 
и на Фондохранилщето на 
БНТ, където се съхранява 
и златният фонд на нацио-
налното радио...

Димитър Йончев е ангажи-

ран с дейността на РКСВ, 

и среща с членовете 
прекъсва разказа му. Той 
с трепет говори за учре-
дяването на първия извън 
областните градове клуб 
на строителите ветера-
ни. „Трудът на стотиците 
самоковски строители, 
участвали в изграждане-
то, в преобразяването на 

родния град и на цялата 
община, заслужава при-
знание и това е една от 
основните задачи на НКСВ 
– да поддържа жив тонуса 
на хората, дали толкова 
много за развитието на 

Самоков и страната“, не 
крие вълнението си той.

След заседанието на 
членовете на РКСВ Йон-
чев ни води в дома си, за 
да продължи историята 
за професионалния си път, 
като я подкрепя с богат 
снимков архив. „Участие-
то на българските стро-
ители в изграждането на 
обекти в бившия Съвет-
ски съюз датира още от 
50-те години на миналия 
век. Съществуваха прави-
телствени договоренос-
ти между нашата страна 
и СССР за доставка на 
нефт, газ, желязо и други 
суровини срещу участие-
то на наши специалисти 
в изграждането на круп-
ни промишлени обекти 
на територията на целия 
съюз“, връща лентата на-
зад Йончев. 

Предизвикателство за 
самоковските строители 
в онези години е изпълне-
нието на 

фундирането на мащабни 

сгради в Ростов на Дон, 

Екатерининбург и особено 

в Тюмен 

при непривични за бъл-
гарските условия почви и 
при немислими дотогава 
срокове. Йончев обяснява 
как са се правели осно-
ви на 18 - 20 м дълбочи-
на с над 15 м пилоти при 
температури от минус 
30 - 40 градуса... Това е и 
времето, когато е взето 
решение за изтегляне на 
съветските военнослу-
жещи от Германия и дру-
ги страни и началото на 
огромно жилищно и кому-
нално строителство за 
тях в различни градове 
на Съветския съюз. „Опи-
тът на инж. Симеон Пе-
шов като ръководител на 
„Главболгарстрой“ и лич-
ните му професионални 
качества на управленец 
позволиха на фирмата да 
спечели търговете с нем-
ския инвеститор „Хохтиф“ 
за изграждане на жилищни 
комплекси“, с трепет си 

спомня ветеранът. В това 
строителство участват 
десетки български фирми 
– производители на мате-
риали и заготовки, както и 
десетки хиляди работници 
от цялата страна. Само-
ковският „Стройрайон“ 
на Димитър Йовчев, вече 
като структурна едини-
ца в системата на „Гла-
вболгарстрой“, изгражда 
военни градчета в Ста-
роконстантинов и Новго-
род-Волински, в Ростов на 
Дон и Зерноград...

По-късно, вече с руски 
инвеститори, самоковски-

те майстори на Йончев са 
изпълнили 18-етажен жи-
лищен блок с банков клон 
в Екатерининбург, 19-ета-
жен административен 
комплекс на „Забсибгаз-
пром“, 8-етажен хотел за 
нуждите на Международ-
ния икономически инсти-
тут в Тюмен и са взели 
участие в строителство-
то на жилищен комплекс 
за Министерството на 
външните работи в Мос-
ква.

Димитър Йончев се 

Заслужилият деятел на НКСВ е учредител на регионалния клуб на ветераните
пенсионира като дирек-
тор  на  Строителни я 
тръст на „Болгарстрой-
Тюмен, Русия“.

На срещата в дома му 
присъства и братът на 
Димитър Йончев, също 
ветеран от бранша. Два-
мата не крият учудването 
си за някои от проблеми-
те в строителния процес, 
създавани от недомислици 
в Закона за устройството 
на територията и Закона 
за обществените поръч-
ки, позволяващи безпре-
дметните обжалвания и 
т.н.

Преди две години Ди-
митър Йончев е удостоен 
със Златния почетен знак 
на Самоков. Високата на-
града му е присъдена за 
дългогодишната му пло-
дотворна дейност като 
строителен специалист, 
ръководител и обществе-
ник и по случай 80-годиш-
ния му юбилей. Той е но-
сител на орден „Червено 
знаме на труда”, два пъти 
е удостояван и със злат-
ната значка „Майстор Ко-
льо Фичето”.

Снимка авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: „Изпълнение на СМР във връзка с реализацията 
на проект: Реконструкция на водопроводна мрежа на селата Долни Лом, 
Горни Лом, Репляна и Средогрив, Община Чупрене, област Видин

Наименование: Изпълнение на СМР по проект: Рехабилитация и 
реконструкция на улици и тротоари и съоръженията и принадлежности-
те към тях на територията на Община Правец

Наименование: Изпълнение на СМР по проект:  Реконструкция на 
улици в Община Сандански

Наименование: Изпълнение на СМР по проект:  Рехабилитация 
на вътрешна улична мрежа, тротоари и принадлежностите към тях в 
населените места на територията на Община Черноочене

Наименование: Ремонт на общинска пътна мрежа в Община Кър-
джали за 2019 г. по обособени позиции

Наименование: Подмяна на съществуващи тласкателни водопро-
води от помпена станция на с. Росица до НР на с. Вишовград, Община 
Павликени

Наименование: Изпълнение на СМР за закриване и рекултивация 
на съществуващо депо за битови отпадъци на територията на Община 
Две могили, ПИ 20184.60.381

Наименование: Подмяна на отоплителна и вентилационна ин-
сталация на сграда на к-ра „Анатомия, Хистология и Ембриология”; к-ра 
„Физиология” и „Департамент за езиково и спец. Обучение” към МУ - 
Пловдив, ул. „В. Априлов“ №15а

Наименование: Строително-монтажни работи по проект:  Из-
граждане на техническа инфраструктура за Индустриална зона „Заго-
ре“– улица о.т. 125- о.т. 126 - о.т.127; улица о.т. 130 - о.т. 131 - о.т. 132; 
улица о.т. 127…

Наименование: Избор на изпълнител на строително-монтажните 
работи за изпълнение на обект: Ремонт, реконструкция и благоустро-
яване на улици от уличната мрежа на гр. Брацигово, Община Брацигово

Наименование: Възстановителни работи на настилки на терито-
рията на 30% от Концесионната област на „Софийска вода“ АД

Наименование: Избор на изпълнители за реализация на четири обо-
собени позиции по проект ROBG-471 „Нови дестинации в трансграничния 
туризъм“, съфинансиран от ПТГС Интеррег V-A Румъния - България

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на СМР на: 
Водоснабдяване на град Панагюрище от тръбни кладенци при с. Злоку-
чене – реконструкция на водопровода от ОШ „Бошуля“ до ПС III подем…

Възложител: Община Чупрене
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 121 142.31 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/09/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Община 
Чупрене - с. Чупрене, ул. „Асен Балкански“ №55

Дата: 05/09/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Ваньо Костин
Факс: +359 93272402
Адрес: ул. „Асен Балкански“ №55
Адрес на възложителя: http://chuprene.com/
Телефон: +359 93272580
E-mail: ob_chuprene@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=927900&mode=view

Възложител: Община Правец
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 1 125 242.62 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/09/2019   Местно време: 
17:30
Отваряне на офертите: сградата на Об-
щина Правец с адрес: гр. Правец, пл. „Тодор 

Живков“ №6, ет. 3, зала 301
Дата: 04/09/2019   Местно време: 14:00 
За контакти: инж. Парашкева Генчева
Факс: +359 71332433
Адрес: пл. „Тодор Живков“ №6
Адрес на възложителя: http://pravets.bg
Телефон: +359 889322934
E-mail: parashkeva.gencheva@pravets.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=928050&mode=view

Възложител: Община Сандански
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 110 675.40 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/09/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Сандански, бул. 
„Свобода“ №14, ет. 2, ст. 209

Дата: 05/09/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Кирилка Стойчева
Факс: +359 74689055
Адрес: бул. „Свобода“ №14
Адрес на възложителя: www.sandanskibg.com
Телефон: +359 74689099
E-mail: oba_sandanski@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=928032&mode=view

Възложител: Община Черноочене
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 019 993.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 30
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 26/09/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: с. Черноочене, ул. 
„Шеста“ №9 - заседателната зала на Общин-
ски съвет - Черноочене

Дата: 03/10/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: инж. Николина Борисова – на-
чалник-отдел ТСУ
Факс: +359 36916223
Адрес: ул. „Шеста“ №9
Адрес на възложителя: www.chernoochene.
com
Телефон: +359 36916163
E-mail: obs.chernoochene.zop@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=928283&mode=view

Възложител: Община Кърджали
Oсн. предмет: 45233142
Прогнозна стойност: 981 530.95 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 04/09/2019   Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: гр. Кърджали, бул. 
„България“ №41, етаж 2, стая 212

Дата: 05/09/2019   Местно време: 10:00
За контакти: Антоанета Овчарова
Факс: +359 36162-968
Адрес: бул. „България“ №41
Адрес на възложителя: www.kardjali.bg
Телефон: +359 36167-330
E-mail: tovcharova@kardjali.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=928194&mode=view

Възложител: Община Павликени
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 834 104.38 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 190
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 09/09/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателната 
зала на Община Павликени, на адрес в гр. 

Павликени, бул. „Руски“ №4
Дата: 10/09/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Славена Грозева
Факс: +359 61052642
Адрес: бул. „Руски“ №4
Адрес на възложителя: www.pavlikeni.bg
Телефон: +359 61051357/+359 889886177
E-mail: obshtina@pavlikeni.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=927994&mode=view

Възложител: Община Две могили
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 566 337.53 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 1282
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/09/2019    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: конферентна зала 
на Община Две могили, етаж №2

Дата: 04/09/2019  Местно време: 10:00 
За контакти: инж. Георги Великов
Факс: +359 8141-9208
Адрес: бул. „България“ №84
Адрес на възложителя: http://www.dvemogili.
bg/
Телефон: +359 8141-9205
E-mail: obshtina@dvemogili.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=927648&mode=view

Възложител: Медицински университет - 
Пловдив
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 377 150 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 02/09/2019    Местно време: 
16:00 
Отваряне на офертите: Ректорат на Меди-
цински университет, гр. Пловдив, бул. „Васил 

Априлов“ №15 А, конферентна зала, ет. 2
Дата: 03/09/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: Чл.-кор. проф. д-р Стефан 
Костянев дмн - Ректор на МУ Пловдив
Факс: +359 32602534
Адрес: бул. „Васил Априлов“ №15А
Адрес на възложителя: https://mu-plovdiv.bg/
Телефон: +359 32602299
E-mail: elena.slavova@mu-plovdiv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=927708&mode=view

Възложител: Индустриална зона „Загоре” АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 444 325 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 270
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 09/09/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: бул. „Цар Симеон 
Велики“, в сградата на Общинска админи-
страция Стара Загора, стая 402

Дата: 10/09/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Радослав Танев
Факс: +359 889534524
Адрес: бул. „Цар Симеон Велики“ №107
Адрес на възложителя: https://www.
zonazagore.com/
Телефон: +359 889534524
E-mail: a.babadalieva@zonazagore.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=928429&mode=view

Възложител: Община Брацигово
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 2 112 301.60 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 05/09/2019    Местно време: 
17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала в 
административната сграда на Община Бра-

цигово, гр. Брацигово, ул. „Атанас Кабов“ №6А 
Дата: 09/09/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: Цонка Кушлева
Факс: +359 35522071
Адрес: ул. „Атанас Кабов“ №6А
Адрес на възложителя: www.bratsigovo.bg
Телефон: +359 894689385
E-mail: op@bratsigovo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=928122&mode=view

Възложител: Софийска вода АД
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 1 800 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/09/2019    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: „Софийска вода” 
АД, град София 1766, район „Младост”, жк 
„Младост IV”, ул. „Бизнес парк” №1, сграда 2А

Дата: 04/09/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Елена Петкова
Факс: +359 28122588
Адрес: жк „Младост IV”, ул. „Бизнес парк” №1, 
сграда 2А
Адрес на възложителя: www.sofiyskavoda.bg
Телефон: +359 28122560
E-mail: epetkova@sofiyskavoda.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=927940&mode=view

Възложител: Община Вършец
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 310 136.91 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 240
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 13/09/2019    Местно време: 
17:00
Отваряне на офертите: гр. Вършец, област 
Монтана, бул. „България“ №10, Община Вър-

шец, заседателна зала, IV етаж
Дата: 16/09/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Антон Димитров Тошев
Факс: +359 95272323
Адрес: бул. „България“ №10
Адрес на възложителя: http://varshets.bg/
Телефон: +359 95272222
E-mail: admin_varshetz@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=927622&mode=view

Възложител: Община Панагюрище
Oсн. предмет: 45332000
Прогнозна стойност: 1 287 791.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 360
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 02/09/2019    Местно време: 
18:00 
Отваряне на офертите: в заседателната 
зала на Община Панагюрище

Дата: 03/09/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Таня Чалъкова
Факс: +357 63068
Адрес: пл. „20-ти април“ №13
Адрес на възложителя:  h t tps : / /www.
panagyurishte.org/
Телефон: +357 60048
E-mail: oba.panagyurishte@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=927592&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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Дизайнер на милионери, американецът съветва да 
съчетавате несъчетаеми неща, но не и да го правите сами

Елица Илчева

Джонатан Адлер влезе 
този месец в класация на 
10-те световни дизайнери, 
които работят за милио-
нери, а цената на един ква-
дратен метър от техен 
интериорен проект излиза 
колкото студио в европей-
ска столица. За какво са 
готови богатите клиенти 
да плащат такива пари, е 
въпрос, който няма едноз-
начен отговор. Колкото 
до Адлер, той е известен 
с това, че е изобретил 
собствен и оригинален 
подход към домашния ди-
зайн, който е нарекъл „шик 
за щастие“ Себе си опре-
деля като дизайнер – екс-
пресионист. Това в общи 
линии означава, че 

изкусно си играе с про-

странствата, жонглира 

със стилове и смело пoeмa 

pиcкове.

Пoзвoлявa си дa cтигa 
и дocтa дaлeч, кaтo кoм-
биниpa ярки цвeтoвe, и 
то по eкcцeнтpичeн нa-
чин. Неговите интepиopни 
peшeния обаче ca виcш пи-
лoтaж в тaзи oблacт. Т.е. 
тук не става дума само за 
дизайна на къща или апар-
тамент, а за изкуство в 
най-чистия му вид.

Роден през 1966 г. в 
еврейско семейство в Ню 
Джърси, той учи история 
в Brown University, но меж-
дувременно се занимава с 

керамика, която обожава 
от дете. През 1990 г. се 
мести в Ню Йорк и вместо 
да преподава, започва да 
пече глина в ярки цветове. 
През 1993 г. продава пър-
вата си работа на тър-
говската мрежа Barneys 
New York, а през 1998 г. от-
крива собствен магазин в 
Манхатън, като предлага 
широк набор от предмети 
за оригинален интериор – 
елементи за декор, аксе-
соари за баня и спалня, ме-
бели, килими, възглавници, 

осветителни тела и дори 
свещи. Не след дълго име-
то на Адлер става много 
известно, а компанията му 
се разширява – през 2001 г. 
открива магазин в Лос Ан-
джелис, а 2002 г. се появя-
ва негова бляскава колек-
ция от мебели за спалня и 
баня. Три години по-късно 
дизайнерът отваря гале-
рии в Маями, Чикаго и Сан 

Франциско. Днес е в парт-
ньорски взаимоотношения 
и с много фирми в модна-
та индустрия – Lacoste, 
Robert Abbey, HSN и други, 
но това, което самия него 
го вълнува истински, са 
интериорните проекти. 
Продава се изключително 
скъпо, а сред клиентите 
му са най-богатите мъже 
и жени на Америка, звезди 
на шоубизнеса и милионери 
от световните финансови 
борси. Работи предимно 
частни интериори. Сред 
многото му проекти е и 
този на къщата играчка 
на известната кукла Бар-
би (Malibu Dream House), 
направена в чест на 50-го-
дишнината от създаване-
то й.

Добрият интериор е най-

мощният антидепресант 

в света,

проповядва американе-
цът. И макар от неговите 
обзавеждания да лъха на 
лукс, той твърди, че дори 
за най-скъпия дом изобщо 
не е задължително запъл-
ването на стаите с ши-
козни мебели или шедьоври 
на световното изкуство. 
„Подредете къщата си 
така, че да Ви е приятно 
да посрещнете гости. До-

Без минимализъм – Минимализмът е отврати-
телно нещо. Какво може да бъде по-скучно от това 
да пестите красота? Позволете си да попълните 
дома си с любимия декор и не забравяйте да оста-
вите място за спонтанни покупки.

Оцветете стените в бяло – Ако вече Ви е ом-
ръзнало да съобразявате цвета на завесите и ки-
лимите с този на стените, тогава изберете бяло. 
То винаги е добър вариант.

Не се страхувайте от ярки цветове – Инте-
риорът не трябва да е просто цветен, той тряб-
ва да има много краски. Това ще го разведри и в 
комбинация с функционално оформление ще направи 
пространството уникално.

Вземете по-големия – Полилеят винаги трябва 
да е малко по-голям, отколкото първоначално сте 
планирали. И по-скъп, дори ако смятате, че не може-
те да си го позволите.

Акцентите са важни – Но само един акцент, 
привличащ вниманието. Не казвайте: трябва да има 
повече, защото по принцип всичко - от възглавни-
цата за диван до поставката за четката за зъби, 
трябва да бъде ярко и запомнящо се.

Не се отказвайте от класиката – Всеки инте-
риор е изграден върху база: идеалният предполага 
основа от класически и висококачествени мебели. 
Например определено трябва да има просторен ди-
ван със скъпа тапицерия.

Къщата трябва да е като добър хотел – Не е 
изненадващо, че мнозина се чувстват по-щастливи 
при пътуване. Така че не се колебайте да преобра-
зите стандартната си баня в скъпа хотелска. И не 
става въпрос за размер, а за малки неща – пухка-
вите хавлии и снежнобелите халати ще свършат 
работа.

Без цвят на люляк – При цялата любов към яр-
ките цветове люлякът е точно този цвят, който 
никога няма да приема в интериорната декорация. 
И не Ви съветвам да използвате. По-скоро добавете 
оранжеви акценти.

Не забравяйте за мястото за телевизора – 
Нека бъдем честни: гледането на любимите ни пре-
давания и филми ни прави по-щастливи. Така че защо 
да се лишавате от това удоволствие и да изоста-
вите телевизора само защото е модно?

Забравете всички правила – В края на краи-
щата няма правила в интериорния дизайн. Вашата 
къща затова е Ваша - да правите там каквото си 
искате. Важното е да се чувствате щастливи.

мът преди всичко трябва 
да изразява същността 
на своя собственик и да 
му носи радост“, съветва 
Адлер.

В препоръките за обза-
веждане, които Джонатан 
не пести в публичното 
пространство, казва, че 
понякога не съвсем оби-
чайни от гледна точка на 
стандартното оформле-
ние на интериора неща 
могат да бъдат така съ-
четани, че да изглеждат 

изключителни. Той упори-
то повтаря, че трябва да 
се смесват несъвместими 
на пръв поглед предмети 
и смело да се експери-
ментира с бои и цветове. 
Но признава, че тъкмо в 
умението да се случват 
тези подредби е тънка-
та и много опасна линия, 
която разделя изискания 
интериор от този, който 
е лишен от вкус, и затова 
препоръчва да не действа-
те сами.

Сред многото проекти на Адлер е и този на къщата играчка 

на куклата Барби, направена в чест на 50-годишнината от 

създаването й
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През 2019 г. се отбе-
лязват 105 г. от изграж-
дането на  Панамския 
канал, свързващ Атлан-
тическия и Тихия океан. 
На 15 август 1914 г. през 
него минава първият пла-
вателен съд – американ-
ският параход „Анкон“, а 
официалната церемония 
по откриването е на 12 
юни 1920 г. Благодарение 
на съоръжението пътят 
от Ню Йорк до Сан Фран-
циско (САЩ) е съкратен 
с 13 000 км. Скъсява се и 
разстоянието до приста-
нищата на Латинска Аме-
рика и Европа.

Панамският канал е 
82 км, като около 65 от 

тях са прокарани през 
сушата. За разлика от 
Суецкия, който по цялата 
си дължина е на морското 
равнище, плавателните 
съдове тук се вдигат и 
спускат с помощта на 
шлюзове на входа и изхода 
и минават по фарватер с 
прясна вода, разположен 
на височина 25,9 м над 
морското равнище.

Строителството на 
Панамския канал започва 
през 1904 г., а първона-
чалното му прокарване 
продължава 10 години с 
660 милиона долара. С 
подобренията общото 
време на работа по него 
е 42 г. В изграждането 
участват 70 000 души. 

През 1939 г. САЩ за-
почват разширяване на 
канала, за да минават 

военни кораби ново по-
коление, но работата е 
спряна заради Втората 
световна война. След нея 
сред панамците се за-
силва недоволството от 
това, че експлоатацията 
се извършва от САЩ. Те 
започват стачки и про-
тести с настояване съ-
оръжението да мине под 
панамска юрисдикция. 
Решението идва през 
1977 г., когато лидерът 
Омар Торихос и американ-
ският президент Джими 
Картър подписват Дого-
вор за Панамския канал и 
Договор за постоянен не-
утралитет и управление 
на канала, според които 
от 31 декември 1999 г. 
съоръжението преминава 
под юрисдикцията на Па-
нама.

В  началото на  XX I 
век става необходимо да 
се модернизират всички 
системи, тъй като про-
пускателната способ-
ност на водния път дос-
тигна максималното си 
натоварване. Освен това 

той е разчетен за съдове 
с ограничени габарити. 
През април 2006 г. Пана-
ма решава да предприеме 
модернизация. Работата 
започва на 13 септември 
2007 г. Първоначално е 
пресметнато, че са нужни 

5,3 млрд. долара, които да 
се поемат от южноаме-
риканската страна. През 
2008 г. правителството 
взима и кредит от още 
2,3 млрд. долара, а цере-
монията по откриването 
е на 26 юни 2016 г.

Оn, швейцарска марка, която произвежда мара-
тонки, е проектирала първото си напълно автономно 
планинско бунгало в Швейцарските Алпи за любите-
лите на туризма и пътешествениците. Компанията 
иска да разшири бизнеса си с този малък и иновати-
вен проект на същото място, където е създадена и 
марката.

Наречено The On Mountain Hut, бунгалото е реа-
лизирано от Olivier Bernhard, Caspar Coppetti и David 
Allemann, които са съоснователи на On. 

Разположена между планината Piz Lunghin и прохо-
да Lunghin, хижата се намира в района Engadin/Bergell 
– единствения троен вододел в Европа. Двуетажно-
то бунгало е изградено изцяло от устойчиви мате-
риали и няма да остави отпадъци след себе си, след 
като бъде демонтирано през септември. То може да 
служи за дом на двама души, генерира собственото 
си електричество чрез слънчеви панели и използва 
дъждовна вода.

Обхващащ общо 18,95 кв. м, интериорът на тази 
семпла мини хижа е завършен почти изцяло с шпер-
плат, като това е и материалът, употребен за сте-
ните, подовете и тавана.

Всички знаят, че Вися-
щите градини на Семира-
мида са едно от Седемте 
чудеса на света, за които 
се предполага, че са били в 
древния Вавилон. С такъв 
феноменален обект вече 
може да се похвали и тур-
ският град Измир, където е 
изграден жилищен комплекс 
с уникални зелени площи. 
Asma Bahceler (в превод Ви-
сящи градини) е изпълнен 
на склон. Архитектурното 
творение е разработено от 
компанията Marti D Mimarlik 
с главни архитекти Метин 
Килич и Дюрин Сюр.

Те решили да акценти-
рат върху планинския ланд-

Тази година беше одо-
брено финансиране от 15 
млрд. евро за проекта, 
предвиждащ изграждането 
на най-дългия железопътен 
тунел под морето, който да 
свързва Финландия и Есто-
ния. Планът обаче вече се 
сблъска с първия си проблем 
- бившата съветска репу-

блика иска повече детайли 
относно начина на финанси-
ране и бизнес плана, преди 
да даде окончателното си 
съгласие.

„Нужно ни е да знаем от-
къде ще дойдат средства-
та и в какъв размер ще са“, 
коментира естонският ми-
нистър на икономиката Та-

ави Аас. „Къде е гаранцията, 
че всъщност този проект 
ще бъде завършен? Негови-

ят разработчик не успя да 
отговори на въпроса колко 
хора се очаква въобще да 
пътуват по този начин“, 
добавя той.

Тунелът, свързващ Хел-
зинки с Талин, ще е дълъг 
повече от 100 километра 
и изисква изграждането 
на поне един изкуствен ос-

В сътрудничество с 
Lendager Group архите-
ктурното студио Tredje 
Natur предлага това, кое-
то според тях е първа-
та в света рециклирана 
многоетажна постройка, 
наречена CPH Common 
House. Предназначена за 
жилищни нужди и търго-
вия на дребно в Orestad, 
област в Копенхаген, тя 
преосмисля традициите 
на класическата сграда, 
като включва устойчиво 
оползотворяване на ре-
сурси и стари материали 
в цялостния архитекту-

рен подход.
Предложението е да се 

използват местни строи-
телни отпадъци, за да се 
минимизират емисиите на 

CO
2
 и да се генерира ново 

здание с ефективно влага-
не на ресурсите с тамош-
на идентичност. Елемен-
тите на фасадите са от 

изкъртени плочки и бетон, 
дървената ламперия е от 
преработена дограма, а 
подовете са покрити с 
рециклирана дървесина. 
Изчислено е, че са необ-
ходими 17 577 т отпадъци, 
с които ще се спестят 
1,174 т CO

2
 само в стро-

ителната фаза. В допъл-
нение дизайнът включва 
зелени фасади и покрив с 
местни растения.

Целта на проекта е да 
покаже, че може лесно да 
се изгради високо и устой-
чиво здание, което е в пол-
за на климата.

Съоръжението, което промени корабоплаването, е 
строено и достроявано 42 години от общо 70 000 души

тров. Автор на проекта е 
финландският предприемач 
Петър Вестербака, който 
е известен като разработ-
чик на видео играта Angry 
Birds. Финансирането всъщ-
ност се предвижда да дойде 
от китайската Touchstone 
Capital Partners, която през 
март е заявила готовност-
та си да покрие всички раз-
ходи по него.

Самият тунел може да 
бъде икономически изпъл-
ним при публично-частно 
партньорство и усвояване 
на европейски средства. 
Проучване на двете дър-
жави от миналата година 
показва, че за осъществя-
ването му ще са нужни от 
13 до 20 млрд. долара (което 
е 40% от общата му стой-
ност).

шафт. Поради това намеса-
та на строителите е била 
минимална. Като резултат 
се получили разкошни апар-
таменти – със собствени 
градини и изглед към лазур-
ния бряг.

Всеки от общо 98-те 
апартамента разполага със 
зелена площ от 60 кв. м. На 
тревата собствениците 
могат да садят цветя и дру-
га дребна растителност.

Освен това комплексът 
предлага фитнес зала, те-
нискорт, баскетболно игри-
ще, сауна, детски площадки, 
места за съвместни проя-
ви, почивка и т.н. На петия 
етаж има басейн.
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Краят на октомври и начало-
то на ноември в Европейската 
столица на културата е запазено-
то време на едно от най-очаква-
ните музикални събития в стра-
ната – „Пловдив Джаз Фест 2019“. 
И тази година основната програ-
ма се състои от 6 концерта, кои-
то ще се проведат в рамките на 
три дни. Паралелно събитието 
ще включи клубни концерти, джем 
сешъни, изложба, литературен 
фокус и младежки конкурс. За пър-
ви път ще се проведе и фестивал 
във фестивала – „Джазтроника“.

Началото на „Пловдив Джаз 
Фест 2019“ (на 31 октомври) 
ще поставят две дами – забеле-
жителната джаз певица Мария 

Жоао и една от най-добрите мла-
ди басистки Линда Мей Хан О. 
Ексцентричната Жоао ще излезе 
на сцената заедно с нейния дъл-
гогодишен музикален партньор – 
пианиста Марио Лажиня, а Линда 
Мей ще пристигне в Пловдив със 
своя квартет.

Вторият ден (1 ноември) ще 
започне с американския китарист 
и композитор Кърт Розенуинкъл 
– един от най-влиятелните и ори-
гинални джаз музиканти на свое-
то поколение. Веднага след него 
пред публиката ще излязат двама 
„Грами“ носители – легендарният 
китарист Джон Скофийлд и Джон 
Клиъри, който е сред най-инте-
ресните певци и пианисти в ис-
торията на съвременния блус. 
Тази година те правят лимитира-
но турне в Европа и САЩ, чийто 

маршрут минава през „Пловдив 
Джаз Фест“. 

Заключителната вечер на съ-
битието (2 ноември) е посветена 
изцяло на българския джаз. Тя ще 
започне с концерта, иницииран от 
организаторите, замислен като 
своеобразен трибют към голе-
мия пианист и композитор Румен 
Тосков-Рупето. Сред участници-
те в него ще бъдат пианистът 
Антони Дончев, бас китарис-
тът и контрабасист Веселин 
Веселинов-Еко, тромпетистът 
Росен Захариев, виолистът Ва-
лентин Геров и др. Официалната 
програма ще закрие известният 
контрабасист Петър Славов-
младши. Единствено в рамките 
на „Пловдив Джаз Фест“, той ще 
представи своя първи самостоя-
телен албум.

„Лебедова песен“ на Робърт Маккамън е епи-
чен постапокалиптичен роман в духа на „Сблъ-
сък“ на Стивън Кинг. Земята е опустошена от 
ядрена война между САЩ и Русия. Слънцето се е 
превърнало в бледо петно върху вечно покрития 
с облаци хоризонт. Няма ток, растителността 
е изчезнала, водата е отровна, а от небето вали 
сняг, примесен с пепел и сажди. Цялата плане-
та бавно, но неумолимо замръзва в обятията на 
ядрената зима. Сред руините на някогашната 
цивилизация вилнеят зловещи болести, мутирали 
животни и армии от мародери, а онези, които 
са съумели да запазят човешкото в себе си, са 
принудени да се крият в убежищата си или по-
стоянно да бягат.

Но в този загиващ свят броди и нещо по-
страшно от студа, по-смъртоносно от радиа-
цията и по-лошо от анархията. То е древно и мо-
гъщо, има много лица и жадува да подчини всички 
оцелели, а после да танцува на гробовете им. 
И единственият, който може да го спре, е едно 
дете с необикновена дарба. Но дали силите му 
ще бъдат достатъчни, за да спаси човечество-
то?

Робърт Маккамън е американски автор на 
бестселъри. Пише хоръри, трилъри, научна фан-
тастика, фентъзи и исторически романи, а много 
от произведенията му са отличени с престижни 
награди като „Брам Стокър“, „Локус“ и др. Бързо 
става известен с „Мистериозно завръщане“, „Ле-
бедова песен“, „Мое“ и „Момчешки живот“. Голяма 
част от сюжетите му се развиват в дълбокия 
Юг на САЩ. През 1985 г. един от разказите му – 
Nightcrawlers, е екранизиран в епизод от сериала 
„Зоната на здрача“.

Събитието ще се проведе от 31 октомври до 2 ноември 

Легендарният китарист Джон Скофийлд и Джон Клиъри, който е сред най-

интересните певци и пианисти в историята на съвременния блус

Американската рокметъл банда 
Tool обяви официално световната 
премиера на своя пети албум, оза-
главен Fear Inoculum. Проектът из-
лиза на пазар на 30 август 2019 г. 
В тон с афинитета си да променят 
облика на традиционните физиче-
ски музикални продукти носители-
те на три награди „Грами“ издават 
лимитирана делукс CD версия на 
най-дългоочаквания албум за 2019 г. 
Колекционерската версия на Fear 
Inoculum, разработен от Адам Джо-
унс, съдържа 4“ HD презареждащ се 
екран с ексклузивни видео кадри, 
книжка от 36 страници и карта за 
сваляне на дигитално съдържание. 
По музикалната обработка на 85-ми-
нутния албум, продуциран от Tool, 
работи Джо Бареси, чието дело е и 
10,000 Days (2006).

Броени дни преди да обяви новия 
Fear Inoculum, бандата от Лос Ан-
джелис пусна за първи път в диги-
талните платформи част от свои-
те предишни албуми Opiate (1992), 

Undertow (1993), Ænima (1996), 
Lateralus (2001) и 10,000 Days. В пър-
вите 48 часа неочакваният релийз 
събра повече от 20 милиона стрий-
ма и така бандата зае 5 позиции в 
класацията на iTunes’ Top 10 Albums.

Дани Кери (барабани), Джъстин 
Ченсълър (бас), Адам Джоунс (ки-
тара) и Мейнърд Джеймс Кийнън 
(вокал) сформират Tool през 1990 г. 
Изгряващи с тежък хевиметъл звук 

с първия си студиен запис, Tool по-
късно се издигат до върха на алтер-
натив метъла с втората си творба 
Ænima. След продължителната ево-
люция в музиката им, визуалните 
изкуства и дълбоките послания, це-
лящи вглеждане в себе си в тексто-
вете на Lateralus и 10,000 Days, Tool 
са определяни като неподчиняваща 
се на определени стилове група и ва-
жна част от прогресив и арт рока. 

Дългоочакваният де-
вети филм на Куентин 
Тарантино „Имало едно 
време... в Холивуд“ вече е в 
кината. Гениалният режи-
сьор традиционно събира 
в една лента звезден ак-
тьорски състав – Леонар-
до ди Каприо, Брад Пит, 
Марго Роби, Емил Хърш, 
Остин Бътлър, Дакота 
Фанинг, Люк Пери, Дейми-
ън Луис, Ал Пачино, Кърт 
Ръсел, Деймън Хериман.

В края на 60-те годи-
ни на миналия век бивша 
звезда от телевизионен 
уестърн на име Рик Дал-
тън (Леонардо ди Каприо) 
се надява да възстанови 
кариерата си, като се 
прехвърли в киното и про-
бие в Холивуд. Същите 
амбиции има и някогаш-
ният му дубльор Клиф Бут 
(Брад Пит). Плановете на 

двамата се усложняват 
от съдбата на съседка-

та на Рик – Шарън Тейт 
(Марго Роби), която е 

брутално убита. Филмът 
излиза точно 50 г. от зло-
честия край на живота на 
бременната в 8-ия месец 
26-годишна актриса и мо-
дел Шарън Тейт, съпруга 
на Роман Полански. През 
1969 г. тя издъхва след 
часове мъчения с ножове 
и огнестрелни оръжия от 
престъпната фамилия на 
Чарлз Менсън.

„Работих по сценария 
в продължение на 5 годи-
ни. Живял съм в района 
на Ел Ей през по-голяма-
та част от живота си, 
включително през 1969 г., 
когато съм бил седемгоди-
шен. Историята, която се 
случва тогава на фона на 
хипитата, ми е много при-
сърце, тъй като градът 
и Холивуд отдавна не са 
същите“, казва Куентин 
Тарантино.
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Анна Радева

Един от най-важните 
културни и религиозни цен-
трове в Румъния е Сибиу. 
Градът е разположен в из-
вестната област Трансил-
вания на 140 км от Брашов 
и на 280 км от столицата 
Букурещ в подножието на 
планината Фагараш. Разде-
лен е на две, тъй като през 
него минава река Цибин. 

Всяка година той при-
влича хиляди туристи от 
цял свят, впечатлени от бо-
гатата му история. Именно 
тук са построени първите 
в Румъния болница, училище, 
аптека, фабрика за хартия, 
музей, зоопарк и театър. 
Нещо повече – в Сибиу е из-
граден и 

първият далекопровод в 

Източна Европа.

Счита се, че мястото е 
основано 1190 г. под името 
Хермсдорф от германски за-
селници в близост до римско 
селище. През 1366 г. получа-
ва наименованието Херман-
щат. До края на ХIV в. гра-
дът се прославя като важен 
търговски център, населен 
предимно със саксонци чак 
до средата на XIX в. В грани-
ците на Румъния попада след 
Първата световна война, 
когато Австро-Унгарската 
империя се разпада. Имен-
но тогава е преименуван в 
Сибиу. 

Потомци на първите 
саксонски заселници все 
още живеят тук. Голяма 
част от населението говори 
немски език, който е втори 
официален след румънския.

Туристите посещават 

Сибиу главно заради Ста-

рия град,

който е в Списъка на 
световното културно и 
природно наследство на 
 ЮНЕСКО. Той е построен 
върху хълм, а в центъра му 
е прочутият Голям площад, 
дълъг 142 м и 93 м широк. На 
него има десет красиви фон-
тана. Там се издига и дворе-
цът „Брукентал“, считан за 
един от най-ярките бароко-
ви паметници в Румъния. Па-
латът е построен за рези-
денция на барон Самуел фон 
Брукентал, губернатор на 
Трансилвания между 1777 г. и 
1787 г. През 1817 г. сградата 
на „Брукентал“ е превърната 
в музей, а година по-късно в 
него е създадено първото 
музикално дружество. Обек-
тът е известен и с това, 
че през 1846 г. в него изна-

сят концерт Йохан Щраус 
и Ференц Лист. Днес той е 
храм на изкуството, в който 
се пазят платна на Рубенс, 
Ван Дайк, Тициан, Ботичели 
и много други художници, 
както и богатата библио-
тека на бившия губернатор.

До двореца се издига Си-
нята къща, която изглежда 
като залепена за него. Тя е 
построената през XV в. На 
покрива й има особени от-
вори, които наподобяват 
огромни човешки очи. В ми-
налото те са се използва-
ли за вентилация и даже ги 
сравняват с днешните кли-
матици.

В Сибиу си заслужава 
да се посети и кулата от 
XIII в., от която се открива 
чудесна гледка към целия 
град. Тя служела за входна 
врата през втория ред на 
тогавашните крепостни 
стени. През годините е 
имала различни предназна-
чения – използвала се е за 
зърнен склад, наблюдател-
ница, затвор и дори музей на 
ботаниката. Първоначално 
покривът е бил построен в 
пирамидална форма, но впо-
следствие е претърпял ре-
дица промени.

Местна гордост е и

Мостът на лъжите, 

който се намира на 
т.нар. Малък площад. По-
строен е през 1859 г. от ме-
тал. Има няколко версии за 
произхода на името. Легенда 
гласи, че когато някой тър-
говец бил уличаван в това, 
че мами клиентите си, хо-
рата го хващали и хвърляли 
през перилата на моста. 
Според друго предание наи-
менованието идва от обе-
щанията, които кадетите 
давали на възлюбените си за 
вечна вярност. Но след като 
отбиели своята служба, те 
забравяли за клетвите си и 
поемали по света. Местни-
те вярват, че който изрече 
лъжа, докато е на съоръже-
нието, ще го сполети беда. 
Мостът на лъжите впечат-
лява и с красивите цветя по 
конструкцията си. 

На Малкия площад се 
издигат и къщите на най-
известните майстори за-
наятчии в града, както и 
Етнографският музей. От-
тук тръгва и любопитният 
пасаж от стълби от XIII в., 
свързващ двете части на 

града. Той е определян като 
архитектурен шедьовър и 
е сред любимите места за 
прекарване на свободното 
време. 

На площад „Алберт 
Хюет” се намира една от 
емблемите на Сибиу – лу-
теранската катедрала „Св. 
Дева Мария“. Тя е постро-

ена в готически стил през 
XIV в. на мястото на древна 
римска базилика. Кулата й 
е 73 м и е със седем нива. 
В средновековна Румъния 
е била най-високата сгра-
да. Интерес за туристите 
представлява и статуята 
на епископ Георгиос Даниел 
Тюш в двора.

На около 4 км от Сибиу 
се намира

„Астра“ – вторият по 

големина в света музей 

на открито. 

Разположен е на 250 акра 
в средата на гъста гора и е 
заобиколен от красиво езе-
ро. Експозицията е открита 
за посетители през 1963 г. 
и включва повече от 300 
различни сгради в архите-
ктурни стилове от различни 
части на Румъния. Най-голям 
интерес привличат водени-
ците и вятърните мелници, 
гигантските преси за вино, 
плодове и масло. Неповтори-
ма част от атмосферата 
на парка създават разхож-
дащите се из алеите мъже 
и жени в традиционни ру-
мънски носии. В средата му 
има традиционно румънско 
заведение, в което могат да 
се опитат типични местни 
ястия. В музейния комплекс 
кипи бурен живот – провеж-
дат се фестивали, търгове, 
състезания.

През 2007 г. Сибиу е из-

бран за културна столица 

на Европа

заедно с Люксембург. 
И досега градът е среди-
ще на артисти, художни-
ци, музиканти, писатели, 
архитекти и ценители на 
изкуството от цял свят. 
Събития се организират 
през цялата година, като 
сред най-известните фору-
ми е Международният теа-
трален фестивал, признат 
за един от най-значимите. 
В продължение на десет 
дни в Сибиу се събират над 
3000 артисти и гости от 
70 държави. Те участват 
в повече от 500 различни 
мероприятия, които се про-
веждат в театри, културни 
центрове, на площади, църк-
ви и исторически обекти, и 
събират над 70 000 зрители 
на ден. Друго емблематично 
за града културно събитие 
е летният фестивал „Арт-
мания“. Изключително по-
сещавани са и „Рок мания“, 
форумът за млади класиче-
ски пианисти „Карл Филч“, 
конкурсът за документални 
филми „Астра“ и много други 
прояви.

Мостът на лъжите

Прозорците на някои сгради наподобяват човешки очи

Дворецът „Брукентал“ е един от най-известните културни 

паметници в Румъния

Пасаж от стълби свързва двете части на Сибиу

Големият площад е разположен в Стария град

В Сибиу се провеждат редица културни събития
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The construction works on the third 

district will be ready by the end of 2019

manner

Structural works on the metro-stations in Ovcha Kupel RD are 90 % complete

Prof. Dr. Arch. Todor Bulev, President 
of the Steering Committee of the 
Union of Architects in Bulgaria:

ACCENTS friday, 23 august 2019

Превод Радостина Иванова

Prof. Bulev, during the 

procedure of your elec-

tion as Chairperson of the 

Steering Committee of the 

Union of Architects in Bul-

garia, you stated that the or-

ganisation needed change. 

Could you please share 

now, 100 days later, which 

of your ideas have already 

been realised?

I had not noticed like 100 
days had passed, however 
this is not long time indeed. 
Still, we have something to re-
port. Ordinary, the meetings 
of the Steering Committee of 
the UAB use to be held every 
three months, and currently 
we meet every 30 days, as 
there is a lot to analyze and 
plan. My purpose for the first 
three months as chairperson 
was to develop a mandate 
program for the organisation's 
activities over the next three 
to four years. This type of ap-
proach had been forgotten, 
but I think it is important to 
have a developed time-based 
plan of everything we want to 
happen.

I would classify the UAB's 
scope of activity of the in 
several directions. The first 
one is the activity within the 
union –  I mean that we, as 
architects, must ourselves to 
determine and present the 
topics of architecture. This 
is important because our 
profession has been chang-
ing a lot over the years. The 
business became part of it, 
computer programs and a lot 
of things related to project 
awarding and to the technol-
ogy of projects implementa-
tion were introduced.

The concept of archi-
tecture seems to have lost 
its original integrative mean-
ing as regards to the various 
specialties we work with and 
the requirements the society 

sets in respect to the environ-
ment. Therefore, our first task 
is ourselves to create a con-
cept of architecture so that 
we have the basis to assert 
it with the messages we ad-
dress to people.

Architects should initiate 
and uphold public debate, 
dialogue, permanent discus-
sions about the high quality 
architecture, which is some-
thing complex, something 
that we can only assert if 
we maintain our position in 
society and our professional 
status. And also – if we are 
respected as specialists, as 
it has been during the ages.

 
How do see the per-

spective of collaboration 

with organisations, such as 

the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC), as actually, 

you both are part of same 

industry?

I must admit here that un-
til now I had not turned my 
attention to the BCC, but I 
regard this as my omission. I 
think it would be a good idea 
to sign a memorandum of co-
operation, to discuss how we 
can be of use to each other 
on one hand, and on the oth-
er hand together – to people. 
So I will supplement my list of 
tasks. I am open to a benefi-
cial partnership. Here I would 
to note that the newspaper 
of the Bulgarian builders is 
very nice and I follow it with 
interest.

The newest Sofia’ park is 
in Vazrazhdane district. It is 
situated on the territory of 52 
decares in the Zone B-5 in be-
tween the streets Kamen An-
dreev, Partenii Nishavski and 
Gen. Michail D. Skobelev. The 
green island in the Vazrazh-
dane district was opened on 
the 17th April 2016, and over 
the past decades it was the 
first fully realised project of 
this kind and significance in the 

capital. The idea of establish-
ing a new park on the territory 
of the Sofia Municipality (SM) 
emerged in 2011. By a deci-
sion of the Local parliament, 
the municipal company „Sofi-
iski imoti” was given the right 
to sell unneeded properties in 
order to finance its construc-
tion. With the funds raised and 
with the additional funding un-
der the JESSICA initiative, its 
construction become feasible 

and the project has been suc-
cessfully implemented.

Within the frameworks of 
the SM’s program to develop 
the city's green system and 
to increase the opportunities 
for mass sports, on the 26th 
July 2018, the Sofia Municipal 
Council approves the motion to 
extend Vazrazhdane Park by 
another 25 decares. For that 
purpose it was allowed „Sofi-
iski imoti” EAD to spend up to 
BGN 9,6 Million for the realiza-
tion of these intentions. Fol-
lowing the public procurement 
procedure held in December 
2018, a contract was signed 
between the municipal com-
pany and the selected con-
tractor Kalistratov Group OOD, 
a company that was involved in 
the implementation of the first 
stage of the park as well. The 
Construction manager of the 
project Eng. Aleksandar Dudin 
told the „Stroitel“ Newspaper 
that the Deed 15 (Protocol 15) 

for the expansion related con-
struction works is to be issued 
in the beginning of November 
this year. „Works get ahead of 
the planned schedule, but yet 
the completion of the second 
stage is very dependent on 
the weather conditions. It is 
not appropriate period now to 
plant trees and landscaping 
the park area, so we are work-
ing on alleys and the entrance 
areas“, he explained, adding 
that the district administration 
is helping, in accordance to its 
capacity, to make that happen. 

After the completion of all 
planned activities at the end of 
the year, Vazrazhdane Park will 
spread over nearly 80 decares. 
The 25 decares expansion is 
divided into two parts – a green 
area of 19 decares and the 
remaining 6 decares include 
entertainment and recreation 
complex with an aqua park.

90 % of the construction 
works on the four metro sta-
tions (MS) in Ovcha Kupel 
RD, which are being built 
within the second stage of 
the third metro line in So-
fia, have been completed. 
Architectural works are be-
ing executed at some of the 
metro-stops, and in part of 
the section the rail-road and 
the catenary network are 
being constructed. This in-
formation became clear dur-
ing an inspection carried out 
by the Mayor of Sofia City 
Municipality (SM) Yordanka 

Fandakova of construction 
works on MS 15 on President 
Lincoln Blvd., which are be-
ing executed by the Consor-
tium „Metro-build West“ with 
a leading partner GP Group 
AD. Mrs. Fandakova was ac-
companied by the Deputy 
Mayor of SM in charge of 
Transport and Transport 
Communications, Doncho 
Barbalov, and the Executive 
Director of „Metropoliten“ 
EAD Prof. Dr. Eng. Stoyan 
Bratoev. Some infrastruc-
ture sites situated along the 
metro line in the area were 

inspected as well.
„The largest amount of 

investments we made within 
the last years are in Ovcha 

Kupel“ RD said Mrs. Fanda-
kova, recalling that a 4-kilo-
meter section of the second 
stage of the third metro line 
passes through this residen-
tial district - from Krasno Selo 
RD to the Sofia Ring Road 
(SRR). The value of this 
section is around EUR 100 
Million. Three buffer parking 
lots are being built at metro 
stations  16 – on Montevideo 
Blvd, 17 – on Centralna Str. 
and 18 – on SRR. Each of 
the facilities will have a ca-
pacity of between 200 and 
240 car parking spaces, or 

about 700 in total.
At the last metro-stop 

in the lower part of Gorna 
Banya RD, under construc-
tion is a railway station is as 
well. It will be located on the 
railway line between Sofia 
and Pernik. The two facili-
ties will be connected by an 
underground connection. „It 
was very important to con-
nect the metro stations with 
the railway network because 
it would result in reduction 
of traffic throughout the city” 
– Yordanka Fandakova ex-
plained.

The start of tourist sea-
son has not gone swimmingly 
this summer. Or at least the 
situation seemed to be such 
at the end of June, when 
there was talk of a serious 
downturn in Black Sea re-
sorts. Alarming news about 
the empty beaches and the 
„flee“ of Bulgarians to Greece 
were in all media. The rel-
evant ministry did not deny 
its concerns, even about the 
season's failure. Gradually, 
in July, the wave of anxiety 
calmed down, and in August, 
official data from the National 
Statistical Institute (NSI) had 
shown that no serious prob-
lems are identified and even 
made clear that the said al-
legations were not true.

Positive results reported both 

in the North and in the South

Although comments on 
summer situation could only 
be made in the autumn, it is 
now clear that even if talking 

about a drop – it is neglectful, 
moreover – it comes after a 
three years period of a stable 
growth. According to an offi-
cial analysis published days 
ago on the website of the In-
stitute for Market Economics 
(IME), which is based on NSI 
data, the figures show posi-
tive results. 

Speaking of June only, 
there were in the country 
more than 1 million overnight 
stays in accommodation 
places with ten or more beds, 

which is an increase of 4 % 
compared to June 2018. Of 
these, 408 187 are Bulgarian 
citizens and 620 597 foreign-
ers, the increase is 4,9 % and 
3,5 %, respectively. Incomes 
accounted in the sixth month 
of the year amount to BGN 
205,4 Million.

Despite the forecasts 
made in June,  the both 
largest Black Sea regions - 
Varna and Burgas- reported 
positive results. In the north, 
the nights spent in accom-

modation places with ten or 
more beds were 201 385, 
which is an increase of 0,7 % 
and the income from nights 
spent amounted to BGN 
51,1 Million. In the south, the 
number of visitors is 330 014, 
which is an increase of 6,1 
%. There the incomes from 
the nights spent reached 
BGN 91,6 Million, which is an 
increase of 6,7 % compared 
to June previous year.

Summer tourism is more 

dependent on foreigners

A closer look at the de-
tails gives good reasons IME 
to claim that the summer 
tourism in our country much 
more depends on the foreign-
ers. The reported number of 
foreign citizens is five times 
more than Bulgarians in Bur-
gas and respectively – eight 
times more in Varna. The in-
come gap is even larger – 7 
times in Burgas and 10 times 
in Varna. 
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Полуфиналистът от 
миналото издание  на 
Шампионската лига „Аякс“ 
изненадващо регистри-
ра нулево равенство при 
гостуването си на АПОЕЛ 
(Никозия) в първи мач меж-
ду двата отбора от плей-
офите за влизане в групи-
те на ШЛ. Холандският 
гранд направи слаб мач и 
на моменти дори беше на-
диграван от надъхания си 
съперник.

През първата част по-
чистите позиции бяха в 
полза на „Аякс“, но тимът 
така и не се възползва от 
тях. През второто полу-
време нещата се обърна-
ха, „жълто-сините“ имаха 
преимущество, но и те го 
пропиляха, като пропусна-
ха три отлични възмож-
ности за попадение, което 
можеше да наклони сериоз-
но везните в тяхна полза.

10 минути преди по-
следния сигнал Мазрауи 
остави „Аякс“ с човек по-
малко, а по-късно влезлият 
като резерва Хунтелар не 

успя да се разпише, оста-
нал очи в очи със съпер-
никовия страж. До края 
голове не бяха реализи-
рани, което означава, че 
реваншът в Амстердам 
ще определи кой от двата 
отбора ще се класира за 
груповата фаза в Лигата 
на богатите.

Припомняме, че в пре-
дишния кръг на квалифика-
циите „Аякс“ надделя над 
гръцкия ПАОК, а АПОЕЛ 
елиминира „Карабах“.

Въпреки че тимът от 

Никозия не постигна по-
беда, старши треньорът 
на кипърците Томас Дол 
похвали футболистите си. 
„Много съм доволен от иг-
рата. Моите момчета се 
справиха чудесно. „Аякс“ е 
сред най-добрите отбори 
в Европа. Не бива да забра-
вяме колко лесно победиха 
„Реал“ (Мадрид) и „Ювен-
тус“ в миналия сезон. Не 
мисля, че сме откраднали 
равенство. Заслужаваме 
този резултат. Ако има-
хме повече увереност, мо-

жехме да вкараме и дори 
да спечелим”, заяви Дол.

Звездата в редиците 
на „Аякс“ - Душан Тадич, 
също коментира нулево-
то реми. „Беше ни трудно. 
Губехме топката твърде 
бързо. Следващата сед-
мица трябва да бъдем по-
добри. Мисля, че АПОЕЛ 
отново ще играе толкова 
компактно в защита. Но 
във втория мач трябва да 
покажем по-високо ниво, 
за да може да продължим в 
групите“, заяви Тадич.

Ивет Лалова донесе поредна победа за турския си 
тим ЕНКА. Тя спечели спринта на 100 м по време на 
клубното първенство на южната ни съседка в Бурса. 
Българката финишира за 11,05 сек, но с по-силен от до-
пустимия попътен вятър +4,5 м/сек.

Лалова прави пореден двудневен тур с три старта, 
след като спринтира на 100 м, 200 м и 4х100 м за нацио-
налния ни тим на Европейското отборно първенство, 
Втора лига, преди десет дни.

Първата ни ракета при мъжете Григор Димитров е 
потвърден за участие в тенис турнира от сериите АТР 
500 в Пекин. Организаторите обявиха списъка с приети-
те за директно влизане в основната схема при мъжете 
и при дамите, като в тях фигурира и Гришо.

Любопитното е, че отделът за връзки с обществе-
ността на турнира е направил лека грешка с изписване-
то на най-доброто представяне в Пекин на българина. 
Той е финалист от 2016 г., а не от 2018 г., както е запи-
сан в таблицата със сигурните участници до момента.

Миналият сезон Григор бе спрян в три сета от Ду-
шан Лайович на 1/16-финалите, след като бе победил 
преди това Тенис Сандгрен, а първоначално в първия си 
двубой трябваше да срещне Райън Харисън. През 2017 г. 
Димитров изигра красив и оспорван полуфинал в Пекин 
срещу Рафаел Надал, в който отстъпи с 3:6, 6:4, 1:6, а 
преди това бе преодолял Хуан Мартин дел Потро и Ро-
берто Баутиста Агут. През 2016 г. дойде именно най-до-
брото представяне на българина в китайската столица, 
когато отстъпи на финала пред Анди Мъри с 4:6, 6:7(2), 
а по пътя към битката за трофея срази Стийв Джонсън, 
Люка Пуй, Рафаел Надал и Милош Раонич.

Общо Григор Димитров има 9 победи и 6 поражения в 
Пекин, а турнирът ще се проведе между 30 септември 
и 6 октомври.

Една от големите звезди 
на бокса Генади Головкин (39-1-1, 
35 КО) отново ще се боксира за 
световната титла в средна ка-
тегория. На 5 октомври в „Ме-
дисън Скуер Гардън“ в Ню Йрок 
казахстанският талант ще се 
изправи срещу Серхий Деревян-
ченко (13-1, 10 KO) за вакантната 
титла на Международната боксо-
ва федерация (IBF).

IBF отне шампионския пояс от 
Саул Алварес - Канело, след като той и екипът му от промоу-
търи, оглавяван от Оскар де ла Оя, не можаха да се разберат 
навреме за битка с Деревянченко.

Головкин иска да докаже на феновете, че все още е не 
само сред елита в средна категория, но и в бокса изобщо, 
тъй като се чувства ограбен и в двата двубоя с Канело 
Алварес, последният от които беше през септември 2018 г.

„Олимпиакос“ спечели 
повече от убедително пър-
вия мач срещу „Краснодар“ 
от плейофа за влизане в 
групите на Шампионската 
лига. Гърците се наложиха 
с 4:0 на свой терен и на 
практика вече са на крачка 
от следващата фаза. Ру-
ският дебютант в турнира 
имаше сериозни амбиции 
да продължи с доброто си 
представяне, след като в 
предишния кръг елиминира 
гранда „Порто“, но този път 
не ги защити. 

Още през първото по-
лувреме „Олимпиакос“ се 
показа като по-добрия на 

терена и в 30-ата минута 
стигна до откриване на ре-
зултата. Мигел Гереро полу-
чи топката на границата на 

наказателното поле и от-
прави диагонален удар, като 
с помощта на гредата тя 
се озова в мрежата за 1:0. И 

Английски-
ят супер та-
лант Д жей-
д ъ н  С а н ч о 
оглавява яну-
арския транс-
ферен списък 
на „Манчестър Юнайтед“. Младото крило 
на „Борусия“ (Дортмунд) започна впечатля-
ващо сезона с два гола и две асистенции в 
три срещи, а последните дни стана ясно, 
че ще бъде възнаграден и с нов договор и 
заплата от 190 хиляди паунда на седмица. 
Това ще го нареди в топ 10 на най-добре 
платените тийнейджъри във футбола.

Франк  Рибери 
вече официално е 
футболист на „Фио-
рентина“. Опитният 
французин пристигна 
във Флоренция, а мал-
ко след това подписа 
договора си с „виоле-
товите”. Повече де-
тайли относно сделката не бяха оповестени на клубния уебсайт, 
но съобщението от страна на „Ла Виола” гласи, че той предстои 
да бъде представен съвсем скоро.

На „Артемио Франки” Рибери отново ще играе с №7, който но-
сеше в продължение на повече от 10 години в „Байерн“ (Мюнхен). 
„Фиорентина“ е осмата спирка в професионалната кариера на 
36-годишната звезда след „Булон“, „Але“, „Брест“, „Метц“, „Галата-
сарай“, „Марсилия“ и „Байерн“.

„Айнтрахт“ (Франкфурт) 
ще върне Бас Дост в Бун-
деслигата след три сезона 
отсъствие, а според спорт-

ния директор на тима Фре-
ди Бобич сделката е просто 
въпрос на време. Понастоя-
щем 30-годишният таран е 

във втората част домакини-
те бяха по-опасният отбор. 
Гърците материализираха 
превъзходството си с втори 
гол в 78-ата мин. Тогава Вал-
буена изведе Лазар Рандже-
лович, който стреля и след 
рикошет в защитник топка-
та излъга вратаря и попад-
на в мрежата за 2:0. Отново 
Ранджелович матира гости-
те в 85-ата минута. Сърби-
нът получи на границата на 
пеналта и със силен удар по 
земя вкара за 3:0. В 89-ата 
минута гърците окончател-
но сломиха съпротивата на 
съперника. Даниел Поденсе 
получи пас в наказателното 
поле и с едно докосване прех-
върли вратаря, за да оформи 
и крайното 4:0.

собственост на „Спортинг“ 
(Лисабон), но двата клуба са 
в напреднали преговори и се 
очаква всичко да бъде фина-
лизирано съвсем скоро.

„Никога не е лесно със 
„Спортинг“ (Лисабон)”, ко-

ментира Бобич, но добави, 
че преминаването на Дост 
на „Комерцбанк Арена” е не-
минуемо и зависи единстве-
но от това кога ще бъдат 
финализирани някои малки 
детайли.
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Bugatti La Voiture Noire е луксозна лимузина 
с мощта на спортна хиперкола

Елица Илчева

Сериозните колек-
ционери знаят, че Pebble 

Beach Concours d'Elegance 
в САЩ, най-престижното 
шоу в бранша, е място-
то, на което могат да се 
видят най-редките авто-
мобили в света. И поради 
това няма по-добра сцена 
за дебют на най-скъпата 
нова кола на всички вре-
мена – 

Bugatti La Voiture Noire.

След като бе пред-
ставена на тазгодишно-
то изложение в Женева 
и показана на Concorso 

d'Eleganza Villa d'Este в 
Италия през май, тя стъ-
пи и на американска земя. 

В момента на дебюта 

си зад океана френският 
производител разкри, че 
елегантният GT вече е 
закупен за 12,5 млн. дола-
ра (преди данъци, с които 
общата му стойност дос-
тига около 18,7 млн. дола-
ра) от анонимен клиент, 
който е поставил рекорд 
по цена за нов автомобил.

Е д и н с т в е н а т а  L a 
Voiture Noire, което в пре-
вод означава Черната 
кола, е 

проектирана като по-

чит към Bugatti Type 57SC 

Atlantic 

от 30-те години на 
миналия век, един от най-
емблематичните модели в 
историята на тази индус-
трия. Тя също е и своеоб-
разно отбелязване на 110-
ата годишнина на Bugatti.

За задвижването на 
машината се грижи до-
бре познатият 8-литров 
16-цилиндров двигател, по-

стигащ максимална мощ-
ност от 1500 конски сили 
и максимален въртящ мо-
мент от 1600 Нм. Всички 
елементи са ръчно израбо-
тени, а купето е изцяло от 
карбон.

„Истинската форма на 
лукс е индивидуалността, 

а La Voiture Noire е върхът 
на нашето производство. 
Това е 

скулптурна красота с уни-

кална технология, 

съчетаваща комфорта 
на луксозна лимузина с мо-

щта на спортна хиперко-
ла“, заявяват от Bugatti.

La Voiture Noire пред-
ставлява  значителна 
стъпка във връщането на 
компанията към нейното 
ултраексклузивно наслед-
ство. Въпреки че винаги 
е произвеждала превозни 

средства в ограничени 
серии, през последните ня-
колко години се отличава 
с единични модели. Напри-
мер Divo от 5,8 млн. дола-
ра, което беше показано 
на Pebble Beach 2018 г., 
имаше цикъл на производ-
ство от едва 40 коли.
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

Забавен кадър

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

След няколко 
пробвания на обувки  
в мола блондинка  
към продавача:

- Е, тези са ми добре, 
колко струват?

- Нищо, с тях дойдохте. 

Две розоварни 
са отворени за 

посещение на 
пуристи



32 Ñòðîèòåë петък, 23 август 2019

          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

  

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

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

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Мястото 
за Вашата реклама

Четете първи последните новини!

Най-актуалното 

в строителния 

бранш – на сайта 

на в. „Строител“

www.vestnikstroitel.bg


