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Двете страни обсъдиха
Дв
б
възможностите
в
ж
за бъдещо
б
партньорство
в
ИНТЕРВЮ
Дончо Барбалов,
зам.-кмет на София:

За 2019 г. от
данъчни и неданъчни
постъпления сме
планирали да получим
735 млн. лв. ` стр. 6-7

Емил Христов
Ренета Николова
Ръководството на Камарата на строителите
в България (КСБ) проведе работна среща с Мария
Габриел, европейски комисар по цифрова икономика
и цифрово общество, в сградата на браншовата
организация. Обсъдени бяха въпроси, свързани с
европейските политики в сферата на цифровата
икономика и цифровото общество, както и възможностите за дигитализиране на строителната
индустрия в България.
„Искам да благодаря на комисар Габриел за
възможността да организираме тази среща и да
начертаем перспективите за бъдещо партньорство“, заяви в началото на срещата председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев.
„Дигитализацията на сектора е сред основните приоритети на КСБ“, сподели инж. Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на Камарата
и вицепрезидент на Европейската федерация на
строителната индустрия (FIEC). Той посочи, че за

разлика от някои европейски страни, в България за
бранша темата е нова и че се работи за популяризацията й сред строителните компании. Инж.
Качамаков информира, че през годината Областното представителство на КСБ в София е организирало поредица от семинари, които са били с
насоченост да разяснят ползите от въвеждането
на BIM технологиите и цифровизацията. Той подчерта, че Камарата иска да помогне в тази посока
на своите членове, надява се да получи подкрепа и
от страна на държавата и търси финансиране за
нужните дейности.
От своя страна Мария Габриел благодари на
ръководството на КСБ за поканата за среща. Тя
сподели, че едва под 9% от сектор „Строителство“ в Европа са дигитализирани. Еврокомисарят обясни, че възможностите това да се промени са чрез финансиране от програма „Хоризонт
2020“ (Хоризонт „Европа“ за новия програмен период) или чрез създаване на дигитални иновационни
хъбове.
` стр. 8

„Елаците-Мед“ АД –
да бъдеш 44 години
успешна компания
` стр. 15-17

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
Aрх. Христо Ганчев:

Реставрацията на
Голямата базилика
в Плиска e кауза с
национално измерение

` стр. 18-19

2

Ñòðîèòåë

СЕДМИЦАТА

петък, 30 август 2019

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

ДО
ИНЖ. ДИМИТЪР МАНОЛОВ,
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

Поздравителен адрес
Уважаеми инж. Манолов,
От свое име и от името на УС на КСБ имам удоволствието да отправя нашите най-сърдечни поздравления по повод рождения Ви ден.
Във Ваше лице Камарата на строителите в България винаги е имала истински партньор. Съвместно работим в защита на основните
социални и трудови права на работниците и служителите в сектор
„Строителство“. Бих искал да Ви уверя, че КСБ ще продължи да бъде
отговорен и сериозен партньор на КТ „Подкрепа“, защото само с обединени усилия можем да превърнем България в по-желана дестинация за живеене, работа и инвестиции.
Пожелавам Ви здраве, все така неизчерпаема енергия за работа и
амбиция за постигане на поставените цели. Нека радостта и личното
щастие да бъдат неизменен Ваш спътник!
Хубав празник!

София
23 август 2019 г.

С уважение:
Инж. Илиян Терзиев
Председател на УС на КСБ

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöô
āôüāúàôāĂÿĂöĀāĂ÷ĂûøĄôöù ĄôøĂąĆ
üćąăùĉöĎööąüċþüāôċüāôāüē

ǏǼǬȀǴǶǳǬǻǼǺǮǱǲǰǬǹǱǹǬǚǭȅǴǾǱǽȆǭǼǬǹǴȋ
ǹǬǚǭǷǬǽǾǹǴǾǱǻǼǱǰǽǾǬǮǴǾǱǷǽǾǮǬǹǬǖǝǍ
ОП
Монтана
Силистра
Велико Търново
Видин

Дата
04.09
17.09
25.09
19.09

Час
13:00
17:00

Кюстендил

19.09

16:00

Търговище
Смолян

19.09
24.09

16:00
14:30

Варна

25.09

15:00

Стара Загора

25.09

18:00

Плевен
Сливен
Благоевград
Габрово
Ямбол

26.09
26.09
27.09
27.09
27.09

16:00
17:00
17:00
16:00
15:00

Бургас

02.10

17:00

Добрич

3.10

17:00

Ловеч

3.10

17:00

Пазарджик

3.10

17:00

Перник
Пловдив
Русе
Хасково
Враца
Разград
Шумен
София
Кърджали

3.10
3.10
3.10
3.10
4.10
4.10
4.10
8.10

17:00
16:00
14:00
18:00
14:00
17:00
16:00

17:00

Място
ОП
ОП
ОП
ОП
ул. „Иван Шишман“ 8
(залата на ОП)
ОП
Хотел и казино „Черно море“
(зала „Варна“)
Хотел-ресторант „Зеленият
Хълм“ (Конферентна зала)
OП
OП
OП
OП
Морско казино Бургас
(зала „Петя Дубарова“)
„Жилфонд - инвест“ ЕООД
(зала 601), ул. „Ген. Киселов“ 1
OП
ПГСА - Пазарджик
(Конферентна зала)
ОП
Хотелски к-с „Родопи“
ОП
ОП
ОП
Хотел „Метрополитън“

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

www.kofragna-bg.com

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

 Кофраж за кръгли стени
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ǷȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȐȚȍȕȈǲǹǩȐǹǨǩ
ȗȘȖȊȍȌȖȝȈȘȈȉȖȚȕȈșȘȍȡȈ
Емил Христов
Ренета Николова
В сградата на Камарата на строителите в
България (КСБ) се проведе
работна среща между инж.
Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет на КСБ, и проф. д-р арх.
Тодор Булев, председател
на УС на Съюза на архитектите в България (САБ).
От страна на Камарата на
събитието присъстваха и
инж. Мирослав Мазнев, изп.
директор на КСБ, и Ренета
Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“ и ПР на КСБ.
В началото инж. Терзиев поздрави проф. Булев
по повод избирането му за
председател на УС на САБ.
„Пожелавам Ви успех на
тази отговорна позиция.
Вярвам, че Камарата на
строителите и Съюзът на
архитектите ще работят
в конструктивен диалог“,
подчерта той.
Инж. Мирослав Мазнев

Снимка Ренета Николова

посочи, че проблемите,
които КСБ и САБ имат,
са общи. „Нормално е да
имаме и някои различия, но
трябва да се обединим по
принципни въпроси, които

касаят всички ни“, каза изп.
директор на Камарата и
припомни, че първата работна среща, която е организирало новото ръководство на КСБ, е била именно

с браншовите организации.
„За съжаление след 4 месеца съвместна усилена
работа от Камарата на
архитектите в България
се отдръпнаха от постиг-

натите договорености“,
сподели инж. Мазнев.
На свой ред проф. Тодор
Булев подчерта, че всички
страни в строително-инвестиционния процес носят отговорност за общия
продукт като резултат.
Според него трябва да се
въведат правила за изпълнение на обектите, които
проследяват целия процес
– от замисъла до експлоатацията.
На срещата бяха обсъдени и други актуални за
браншовите организации
теми, сред които законодателството, възможностите за разширяване на сътрудничеството и бъдещи
съвместни инициативи.
„Един от приоритетите,
които сме си поставили
като задача в КСБ, е промяната на Закона за устройство на територията. Той
трябва да бъде разделен на
два отделни закона, като
един от тях да е само за
строителството“, посочи
инж. Илиян Терзиев.
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Засегнат беше и въпросът за инженеринга. Двете
страни се обединиха около
мнението, че той има своите позитиви и че трябва да
има правила за използването му, но в никакъв случай
той не може да бъде отричан, тъй като има много
плюсове. Проф. Тодор Булев
сподели, че трябва да се
огледа целият процес, като
сред най-важните дискусии е как да бъде подобрен,
така че резултатът да е
по-качествен. „Ще търсим
общото, а не това, което
ни разделя“, единодушни
бяха представителите на
двете организации.
Те се договориха вестник „Строител“ да популяризира в своя рубрика инициативата на САБ „Бяла
книга на българския архитектурен модернизъм“.
„Идеята е да се съживи самоуважението на архитектите и строителите. Да
се възстанови диалогът, в
резултат на който в миналото са създадени големи
строителни постижения“,
подчерта проф. Булев.
Двете страни се споразумяха да организират
бъдеща съвместна работна среща, в която да
участват и членовете на
ръководствата на КСБ и
САБ и на нея да се набележат конкретни общи дейности.

ǷȘȍȔȐȍȘȢȚȍșȍȏȐȘȈȕȏȈȗȘȖȉȓȍȔȕȈȗȘȖȔȧȕȈȊǯȈȒȖȕȈȏȈȏȈȡȐȚȈȖȚȠțȔȈȊȖȒȖȓȕȈȚȈșȘȍȌȈ
Елица Илчева
След серия инициативи
на Камарата на строителите в България (КСБ) Асоциацията на организациите на
българските работодатели
(АОБР) изпрати писмо до
премиера Бойко Борисов, с
което настоява да отпадне
скорошно изменение в Закона
за защита от шума в околната среда. То забранява
на строителните фирми да
вдигат шум при работа между 14 и 16 ч. и 23 и 8 часа.
Документът е подписан от
Цветан Симеонов, председател на УС на БТПП и ротационен ръководител на
АОБР.
Според АОБР, които се
осланят на аргументираните обосновки на КСБ, тази
норма няма да постигне
поставената в закона цел,
а именно баланс между
опазването на общественото здраве и нормалното
функциониране на икономиката. Посочено е, че даже
напротив - ще се създадат
предпоставки за корупция, защото „няма законо-

витието на икономиката.
Работодателските организации предлагат в часовете
за почивка ограничението да
остане за курортите, за териториите около болниците,
училищата, детските ясли и

ва сигурност, че ще бъдат
санкционирани само нарушители, които не спазват
нормите за ограничаване на
вредния шум при проектирането и изпълнението на
строежите“.
„Друго наше притеснение е, че ще се ограничи
работният процес и ще се

ǵȈȌșȕȐȔȒȐȗȖȒȈȔȗȈȕȐȧȚȈ
ÄǴȖȧȚȋȘȈȌȍȔȖȧȚȈȒȘȍȗȖșȚ´
Десислава Бакърджиева
Над 50 снимки на проекти, допринасящи за
модернизирането и подобряването на градската
среда, са получени за 20
дни в Министерството
на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) в рамките на
инициативата „Покажи
как обновяваме родното
ти място“, съобщиха от
пресцентъра на ведом-

ството. Тя започна на 4
август и е част от образователно-патриотичната кампания на МРРБ
„Моят град е моята крепост“, която стимулира
популяризиране на проектите, с които се обновяват големите общински
центрове и обекти на
културната, туристическата, образователната,
социалната, здравната
и пътната инфраструктура.

създадат организационни
проблеми при изпълнението
на строителните дейности“, пише още в писмото на
АОБР.
От Асоциацията подкрепят бранша и смятат също,
че в разпоредбата е нарушен
балансът между защитата
на човешкото здраве и разИдеята е хората да
покажат с фотоси как
се развиват градовете с
инвестициите по Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 – 2020“, както
и с предходните проекти,
реализирани по ръководените от МРРБ европрограми. Към момента най-много
снимки са получени от Враца, Стара Загора, Пловдив,
Монтана, Добрич и Петрич.
Кадрите са предимно на
обновени паркове, площади,
санирани блокове, както и
реновирани училища и детски градини.
Инициативата продължава до 30 септември.

градини и социалните домове, но кметовете да получат правото да разрешават
строителството между 14
и 16 ч. в жилищните райони.
Забраната в Закона за
защита от шума в околната

среда беше предложена от
вече бившия вицепремиер,
а сега депутат и лидер на
НФСБ Валери Симеонов основно заради курортите, но
засегна и всички останали
населени места.

4

Ñòðîèòåë

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 30 август 2019

Зам.-министър Николай Нанков:

ǨǷǰȕȍȍȖȚȒȈȏȊȈȓȈȕȍȏȈȊȐșȐȔȈ
ȍȒșȗȍȘȚȐȏȈȕȈȗȢȚȐȡȈȚȈȊșȚȘȈȕȈȚȈ
„Агенция „Пътна инфраструктура“ по никакъв повод не е отказвала
достъп или информация по
отношение на проверката
на пътни участъци, която
депутати от БСП поискаха да се инициира. АПИ не е
отказвала независима експертиза, има нормативи и

процедури, които трябва
да се спазват, дори от народните представители.“
Това заяви на пресконференция зам.-министърът
на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков. В нея участва и инж. Иван Досев, член
на УС на АПИ.
Нанков подчерта, че
в рамките на цял месец –

от 30 май до 27 юни т.г.,
е била предоставена възможност за запознаване с
проектната и строителна
документация за 46-те
участъка от републиканските пътища, за които
е поискано извършване на
проверка. „При повторно
заявяване на желание отново ще бъде предоставен
достъп до информацията“,

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚǪȐǲȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
ȊǷȓȖȊȌȐȊȐȇȔȉȖȓȗȖǶǷǶǹ
Десислава Бакърджиева
Министърът на околната среда и водите Нено Димов подписа договори с ВиК
– Пловдив, и ВиК – Ямбол, за изграждане
на водна инфраструктура с финансиране
от Оперативна програма „Околна среда“
(ОПОС). Документа от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив,
парафира управителят на дружеството
Спартак Николов. Той е за пpoeкт за pexaбилитация, peкoнcтpyкция и дoизгpaждане на oбщo 42 км BиK мpeжa зa Пловдив,
Хисаря, Карлово, Първомай, Стамболийски
и Асеновград. Общият размер на инвестицията е над 137 млн. лв., като ОПОС осигурява над 97,4 млн. лв.
Инж. Стоян Радев, управител на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Ямбол,
сключи договор за доизграждане и реконструкция на ВиК система. Общият размер
на инвестицията е 31,2 млн. лв., от които

23,2 млн. лв. са безвъзмездна финансова
помощ от ОПОС. По проекта ще бъде направен нов външен водопровод от помпена
станция „Кабиле“ до п.с. „Ормана“ с обща
дължина 6,5 км. Ще бъде реконструиран и
външен водопровод „Воден – Елхово“ с дължина 11 км. Предвижда се разширяване на
вътрешната ВиК мрежа на Ямбол и Елхово.
Срокът за изпълнение на двата проекта е 49 месеца.

допълни той.
Инж. Иван Досев отбеляза, че Агенцията е
експертна структура и не
е коректно името й да се
използва за правене на недостоверни внушения. По
отношение на поисканите
от народни представители
материали потвърди, че е
осигурен пълен достъп до
техническата документа-

ция, обяснителни записки,
количествени сметки, сертификати за вложените
продукти и др. Инж. Досев

заяви, че ненужно е изхабен голям ресурс на АПИ
за подготовка на огромен
обем информация.

ǵȈȗȘȈȊȐȝȈȗȢȘȊȈȒȖȗȒȈȕȈǷǹǶǪǿȐȘȗȈȕ
Десислава Бакърджиева
Кметът на Чирпан Кичка
Петкова направи символична
първа копка на пречиствателна станция за отпадни
води в Чирпан. Строителните работи са част от проекта „Изпълнение на инженеринг на ПСОВ и довеждащи
колектори в гр. Чирпан“, финансиран от ОП „Околна среда 2014 – 2020“. Изпълнител е
ДЗЗД „Аква еко Чирпан“, като
„Джи Пи Груп“ АД е водещ
партньор в обединението.

„Преди осем години започнахме проектирането на
пречиствателна станция в
града, процесът бе дълъг и
бяха положени много усилия.
Радвам се, че сега виждаме
резултата. Имаме завършен
проект, който след две години ще приключим успешно.
Пожелавам на фирмата изпълнител успех“, заяви Кичка
Петкова.
C из г p a жд a н e т o н a
нoвaтa cтaнция щe бъде
ocигypено cъбиpaнeтo,
oтвeждaнeтo и пpeчиcтвa-

нeтo нa oтпaднитe вoди
oт тepитopиятa нa Чиpпaн
пpeди зaycтвaнeтo им в p.
Teкиpcкa, пpитoк нa Mapицa.
Toвa щe пoвлияe пpякo въpxy
oпaзвaнeтo и пoдoбpявaнeтo
нa cъcтoяниeтo нa вoдитe.
Пpoeктният кaпaцитeт нa
пpeчиcтвaтeлнaтa cтaнция
e 19 641 eквивaлeнт житeли.
Дoвeждaщитe кoлeктopи
oт кaнaлизaциoннaтa мpeжa щe ocигypят включвaнe
нa пpиблизитeлнo 70% oт
нaceлeниeтo нa гpaдa към
ПCOB Чиpпaн.
„Този проект е дълго чакан от жителите на Чирпан. Ние като изпълнител
искаме да Ви уверим, че ще
направим всичко възможно
ПСОВ да се случи в срок и с
отлично качество. По време
на строително-монтажните
работи всички ще видят, че
от една поляна тук ще бъде
изградена модерна, отговаряща на всички стандарти
пречиствателна станция“,
коментира инж. Тони Йорданов, ръководител на проекта.

ǸȍȋȐșȚȘȐȘȈȕȐșȈȕȍȘȍȋȓȈȔȍȕȚȐȘȈȕȐ
șȔȍȚȐȡȈȗȖȌȔȖșȚȖȊȍ
Мирослав Еленков
„Битови и строителни отпадъци,
гуми, складиране на сено и отглеждане на
животни под съоръженията са основните
констатации от извършените проверки
на мостовете по републиканската пътна
мрежа. До 23 август са проверени 3808
обекта. Нерегламентирано използване на
пространството под мостовете и прилежащия им сервитут има при 120.“ Това съобщи на брифинг председателят на УС на
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
Георги Терзийски.
Той заяви, че работата на експертите продължава и предстои на установените нарушители съвместно с компетентните органи - РИОСВ и общините,
да се съставят актове по Закона за административните нарушения и наказания. Санкцията за физическите лица е от
200 до 500 лв., а за юридическите - от
1000 до 3000 лв.
„Там, където нарушителите не може

да бъдат открити, ще премахнем неправомерно струпаните отпадъци за сметка на бюджета“, подчерта Терзийски.
Размерът им се уточнява и в момента
се изготвят допълнителни задания към
пътните управления. Прогнозата е, че
ще отидат не по-малко от половин милион лева. „За съжаление вместо за текущ
ремонт и поддържане на пътищата, за
изкърпване на настилките, за обновяване на маркировката на второкласната и
третокласната мрежа и за обезопасяване на участъците ще трябва да ги хвърлим за почистване на боклуци“, подчерта
Терзийски.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȖȚșȍȟȒȈȚȈȔȍȎȌțșȖȜȐȑșȒȐȚȍșȍȓȈǮȍȓȍȏȕȐȞȈȐǷȓȈȕȈ
Росица Георгиева
Започна ремонтът на
пътя между софийските
села Железница и Плана.
Ще бъдат обновени 4500
кв. м трасе. Това каза
з а м . - к мет ъ т н а С т о личната община Дончо
Барбалов, който посети
обекта. Стойността на
дейностите е 50 хил. лв.
без ДДС. Изпълнител е

„ГБС – Инфраструктурно
строителство“ АД.
„От началото на година сме възложили над 30
хил. кв. м улична мрежа и
над 5 хил. кв. м тротоари
за реновиране. Бюджетът за тези дейности
през 2019 г. е 38 млн. лв.”,
каза още зам.-кметът.
Той допълни, че по-голямата част от пътните
ремонти ще приключат

до началото на учебната
година. „По бул. „България”
движението е възстановено. Продължава да се
работи по моста над булеварда, където се полага
нова хидроизолация и предстои асфалтиране на трасето. По бул. „Президент
Линкълн” строителните
дейности са доста напреднали“, информира още
Барбалов.

Снимка Румен Добрев

Емил Христов

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА

петък, 30 август 2019

ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊșȍșȘȍȡȕȈș
ȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȧȕȈǭǲǻȘșțȓȈȜȖȕȌȍȘǳȈȑȍȕ
Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
Министър-председателят Бойко Борисов проведе работна среща с новоизбрания председател на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен. Тя се състоя в Министерския съвет, като на нея двамата са
обсъдили различни теми от европейския
дневен ред и от световната политика.
Преди разговора Борисов и Фон дер Лайен
направиха кратки изявления за медиите.
„За мен е чест и удоволствие, че съм в
София. България е важен член на ЕС. С интерес ще чуя какви са Вашите очаквания.
Европа може да успее само ако обединим
усилията си. В ЕС трябва да има баланс,
да си говорим повече, да обменяме информация и становища“, каза Урсула фон дер
Лайен. Тя посочи, че предизвикателствата
пред ЕС са свързани с дигитализацията,
демографските проблеми и сигурността.
„Надявам се да работим в много добро сътрудничество“, допълни още тя.
Бойко Борисов заяви, че българите са
очаквали идването на председателя на ЕК.
„Скъп гост. За радост и ЕС, и Съветът излъчиха изключителен човек, майка, голям
експерт и професионалист в редица сфери“, подчерта той. Министър-председателят изрази съгласие с Фон дер Лайен, че

трябва да се инвестират много средства
в иновациите. „Приоритет на българското
правителство е не само дигитализацията,
тя е важна, но важни са и хората. Централна и Източна Европа имат голям човешки
потенциал“, коментира още премиерът
Борисов. Той посочи, че сега е важно да се
инвестира в повишаване на конкурентоспособността на държавите от региона.
Визитата на председателя на ЕК у нас
е в рамките на консултациите, които Урсула фон дер Лайен провежда с лидерите на
държавите членки на ЕС преди представянето на пълния състав на новата Комисия
за одобрение пред ЕП. През юли тази година Европейският парламент избра Урсула
фон дер Лайен за бъдещ председател на ЕК.
Тя е първата жена на този пост.
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ǷȘȖȊȍȘȐȝȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ
ȕȈǨǴÄǭȊȘȖȗȈ´
Премиерът Бойко Борисов инспектира строителните дейности по
изграждането на АМ „Европа“ в участъка Драгоман
– Сливница. На огледа присъстваха и министърът на
икономиката Емил Караниколов, и зам.-министърът
на регионалното развитие
и благоустройството Николай Нанков. Проектът
стартира в средата на
май тази година и трябва
да бъде завършен до 2021 г.
Той се изпълнява със средства от републиканския
бюджет по програма „Ново
строителство“ на Агенция
„Пътна инфраструктура“.
Проверката започна
от първия надлез, който
ще свързва магистралата
със Сливница. Установено
бе, че е напълно готова
стабилизацията на земната основа, на 70% е приключено разрушаването на

старите канавки, над 40%
от изкопните дейности са
изпълнени. Текат дейности
и по 4 големи съоръжения
– подлези, надлези и два
пътни възела. Освен това
теменужките в района на
Алдомировското блато са
преместени.
Бойко Борисов отбеляза, че строителните екипи
са свършили много работа
и успешно са се справили с
всички изкопи.
Зам.-министър Нанков
подчерта, че за изминали-

те три месеца някои работи са изпълнени на 100%.
„Това е по-лекият участък
от АМ „Европа“, след 25
дни започваме по-тежкия“,
поясни Николай Нанков.
Министър Емил Караниколов отбеляза, че без
инфраструктура България
няма как да привлича инвеститори. „Заради политиката на българското
правителство вложенията
ни се увеличават и безработицата е на рекордно
ниски нива“, добави той.

ǛǼǺǰȆǷǲǬǮǬǾǼǱǸǺǹǾǹǴǾǱǰǱǵǹǺǽǾǴ

ǵǲǮǰȖȉȧȊȐȗȖȘȢȟȒȈȏȈȔȓȕȓȊȏȈ
ǮǛǷǺǮǰǴǮǽǶǬǾǬǰǿȁǺǮǹǬǽǱǸǴǹǬǼǴȋ
Пловдивската духовна семинария „Св. още Борисов.
ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȚȈȕȈȎȗȓȐȕȐȧȚȈǪȖȓțȧȒ±ǬȘȈȋȖȔȈȕ св. Кирил
Към настоящия момент голяма част от
и Методий“, чиято сграда се реHaциoнaлнa кoмпaния „Жeлeзoпътнa инфраcтpyктypa“ (НКЖИ) oбяви oбщecтвeнa пopъчкa зa мoдepнизaциятa
нa жп линиятa мeждy Boлyяк и Дpaгoмaн.
Пpoeктът се изпълнява по Оперативна
програма „Транспорт и транспортна
инфрастуктура 2014 - 2020“. Общата прогнозна стойност на търга e
345 917 408,20 лв. бeз ДДC.
Пopъчкaтa e paздeлeнa в двe oбocoбeни пoзиции. Първата е за проектиране на
железен път, контактна мрежа, съоръжения, строителство и авторски надзор на
участък Волуяк – Петърч (от км. 9+200
до км. 21+306). Тя включва и изпълнението на нoви гapa и cпиpкa Kocтинбpoд,
пepoни, 4 пътни пoдлeза/нaдлeза, шyмoзaщитни cъopъжeния в ypбaнизиpaни тepитopии и oгpaди зa paйoнитe нa гapитe
и дpyги. За дейностите са предвидени

101 936 032,10 лв. бeз ДДC. Срокът за изпълнение е 42 месеца.
Обocoбeнa пoзиция 2 е за мoдepнизaцията нa жeлeзния път oт Пeтъpч дo
Дpaгoмaн (от км. 21+412 до км. 42+537),
изгpaждaнe нa кoлoвoзнoтo paзвитиe
и кoнтaктнa мpeжa в нoвa гapa Cливницa и в гapa Дpaгoмaн. В нея са включени още cтpoитeлcтвo нa пepoни зa
гapите Пeтъpч, Cливницa и Дpaгoмaн,
на пpиeмни здaния в Пeтъpч и Cливницa,
peкoнcтpyкция нa пpиeмни здaния Aлдoмиpoвци и Дpaгoмaн, мoдepнизaция нa
cъщecтвyвaщи cъopъжeния и изгpaждaнe
на нoви - 1 жп ecтaкaдa, 2 жп нaдлeза и
5 пътни, и дp. Прогнозната cтoйнocт e
243 981 376,10 лв., а срокът за осъществяване на дейностите е 48 месеца.
Офepти могат да се подават и по
двете позиции до 21 нoeмвpи.

ǩǭǽȡȍșȒȓȦȟȐȌȖȋȖȊȖȘȏȈȌȢȘȎȈȊȕȖȋȈȘȈȕȚȐȘȈȕ
ȏȈȍȔȏȈȐȕȚȍȘȒȖȕȍȒȚȖȘȈǫȢȘȞȐȧ±ǩȢȓȋȈȘȐȧ
„Български енергиен холдинг“ ЕАД ще
може да сключи договор за държавно гарантиран заем с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за изграждането на
междусистемната връзка Гърция – България. Това става възможно, след като
Министерският съвет (МС) одобри на
свое заседание проекта на гаранционно
споразумение между Република България
и ЕИБ и упълномощи министъра на финансите да го подпише.
Прогнозните инвестиционни разходи
по проекта възлизат на 240 млн. евро
без ДДС. Предвидено е този ресурс да
бъде осигурен чрез безвъзмездно финансиране от Европейската енергийна
програма за възстановяване и от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, дългосрочно заемно
финансиране, обезпечено с държавна
гаранция, както и собствен капитал на

акционерите от проектната компания
„Ай Си Джи Би“ АД. Предложеният заем
с държавна гаранция е в размер до 215
млн. лв., период на усвояване 3 г. и срок
на погасяване 25 г.
Проектът „Междусистемна газова
връзка Гърция – България“ предвижда
изграждането на газопровод, свързващ
националните газопреносни мрежи на
двете държави. Интерконекторът ще
има стратегическа роля за постигането на реална диверсификация на източниците за доставка на природен газ за
България и Югоизточна Европа. Чрез неговото строителство - като част от
развитието на Южния газов коридор,
България и съседните й страни ще имат
достъп до алтернативни доставки от
Каспийския регион, както и до съществуващи и бъдещи терминали за втечнен
природен газ.

монтира основно благодарение на отпуснатите от правителството 600 хил. лв., бе
посетена от министър-председателя Бойко
Борисов.
„Радвам се, че се строи здраво“, заяви
премиерът. „За нас образованието е основен
приоритет, включително духовното“, добави

строителните дейности в семинарията са
реализирани. Сменени са старите покриви,
които са били в много тежко състояние.
Подменена е и отоплителната система, както и подовите настилки. Залите са в процес
на подготовка за започването на нормален
учебен процес.

Страницата подготви Десислава Бакърджиева

ǰǯǵǭǹǭǵǨǷǸǰǭǴǵǨǵǨ
ǪǶǩǳǨǹǺǵǰǺǭǫǸǨǬǶǪǭ
ǰȏȘȈȏȍȚȍǪȈȠȍȚȖȔȕȍȕȐȍ
ǹȗȖȌȍȓȍȚȍǪȈȠȐȗȘȖȉȓȍȔȐ
ǷȘȍȌșȚȈȊȍȚȍȕȐțșȗȍȝȐȚȍșȐ
ǵȐȍȡȍȕȈȗȐȠȍȔȏȈȚȧȝ

ǯȈȗȖȌȋȖȚȖȊȒȈȚȈȐȗȘȖȐȏȊȍȎȌȈȕȍȚȖȕȈ
ȔȍșȚȕȐȐȏȉȖȘȐșȈȗȘȍȌȊȐȌȍȕȐȔȓȕȓȊ
Със свое постановление правителството одобри план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първи и втори тур на изборите
за общински съветници и за кметове
през 2019 г. Определните средства от
Министерския съвет са в размер на
70,7 млн. лв. „Актът на правителството е в изпълнение на чл. 18 от Изборния

кодекс. Част от необходимото финанасиране ще се осигури за сметка на
предвидените в централния бюджет за
2019 г. разходи за произвеждане на избори
по Изборния кодекс, а останалата част
- чрез преструктуриране на разходите/
трансферите по централния бюджет за
2019 г.“, посочват от пресцентъра на институцията.

ǭȒȐȗȢȚȕȈȊȍșȚȕȐȒÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´ȒȈȕȐ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐȕȈȜȐȘȔȐȚȍȊȗȐșȈȕȐ
ȊǾǷǸǹȕȈșȘȍȡȈȊȐȏȕȍșȍȕȈȗȘȐȍȔȕȈ
ǶȟȈȒȊȈȑȚȍȋȘȈȜȐȒȈ
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Дончо Барбалов, зам.-кмет на София по направление „Финанси и стопанска дейност“, вр.и.д. зам.-кмет

©ÂÅÐÔÆÂÏÜÙÏÊÊÏÇÆÂÏÜÙÏÊÑÐÓÔÜÑÍÇÏÊá
Професионалните ни отношения с КСБ са много продуктивни

Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
Г-н Барбалов, какво
показват данните за изпълнението на бюджета
на Столичната община (СО) към момента?
Каква е събираемостта
на такса „смет”, данъците за недвижимата
собственост и моторните превозни средства
(МПС), както и на другите основни налози?
Изпълнението на бюджета за 2019 г. върви добре. Данните показват, че
към края на юли приходите
от данъка за недвижими
имоти са 83 млн. лв., или
почти 76% от годишния
план. Като сума постъпленията от него са с 3,5
млн. лв. повече спрямо същия период на 2018 г. При
налога за придобиване на
имущество по възмезден
начин събираемостта е в
размер на 65,7 млн. лв., или
почти 49% от планираното за 2019 г.
Най-значителната
разлика е при данък МПС,
където са постъпили 72,5
млн. лв., или 70% от предвиденото. В резултат на
промяната на данъчните ставки и въведените
тази година имаме прогноза за 33 млн. лв.

Продължава обновяването на ул. „Житница”

преференции за превозните средства, които са
с по-висок екостандарт
- Евро 5 и Евро 6, се получи намаление на общото
равнище на налозите за
новите автомобили. Затова и тази година имаме
по-ниски постъпления от
този данък в сравнение с
миналата, което е очаквано. Може да се каже, че в
момента в София е въведено най-ниското ниво на
облагането на МПС, което
законът разрешава.
Об щ о к ъ м п ъ рв о то
полугодие при ходите в
общинския бюджет са в
размер на 454, 4 млн. лв.,
което е с 5 млн. лв. повече
от същия период на 2018 г.
Може ли вече да се
направи прогноза какво

ще се случва до края на
2019 г. по отношение на
събираемостта на данъците?
Очакваме за поредна
година Столичната община да изпълни на 100%
своите планирани приходи. За 2019 г. от данъчни
и неданъчни постъпления
сме планирали да получим
735 млн. лв. В момента са
изпълнени 61% от заложеното, което е малко повече от 2018 г. Тези успехи
в реализирането на бюджета се отразяват на
рейтинга на София, който
беше потвърден за пореден път от агенцията
„Стандард енд Пуърс“.
Какви са постъпленията от издаване на разрешителни за строеж

за първите 7 месеца на
2019 г.? Как стоят данните спрямо същия период на миналата година
и какво да очакваме до
края на настоящата?
При ходите от тази
дейност за времето януари – юли т.г. са 7,1 млн. лв.
За същия период на миналата година постъпленията по това перо са били
6 млн. лв., което показва,
че градът продължава да
расте и да се развива.
Съгласно бюджета за
2019 г. очакваме по-високи
суми да се генерират от
т.нар. такси за технически услуги, в които влизат
основно тези от строителните разрешителни.
През 2018 г. прогнозата е
била за 24 млн. лв., а изпълнението - 31 млн. лв. За

Предвид предстоящите избори за местни власти няма как да не Ви попитам в какво финансово
състояние е столицата
при приключването на
мандат 2015 – 2019 г.?
София е в много добро финансово състояние. Както знаете, за
последните седем години,
откакто съм зам.-кмет
по „Финанси и стопанска
дейност”, рейтингът на
Столичната община е равен на този на държавата
– максимално висок, който
местна администрация
може да има. Откакто
България има инвестиционен рейтинг, и СО също
има такъв.

През тези години показахме, че умеем добре да
прогнозираме общинския
бюджет. Имаме строга
финансова дисциплина,
което се подкрепя и от
Столичния общински съвет. През 2019 г. той прие
осъвременена програма
за управление на дълга
на СО, където за пореден
път беше подчертано, че
поемаме такива само с
инвестиционен характер,
дългосрочни за подкрепа развитието на града.
През периода 2012 - 2018 г.
приходите от данъчни и
неданъчни източници се
увеличиха с 253 млн. лв.,
което е в резултат на
по-висока събираемост,
без да имаме промяна на
данъчните ставки през
тези години. А през 2019 г.

дори отчитаме и намаление на размера на данъка
за моторните превозни
средства.
Като зам.-кмет по направление „Транспорт и
транспортни комуникации” Вие отговаряте за
изпълнението на ремонтите дейности по инфраструктурата. Може
ли да разкажете какъв
етап на изпълнение достигнаха големите обекти?
Както кметът на София Йорданка Фандъкова
неколкократно заяви, желанието на всички ни е до
началото на новата учебна година да са приключили повечето строителни
работи, които затрудняват движението на сто-

Трасето на ул. „Каменоделска” е сред основно ремонтираните през 2019 г.
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по направления „Столично общинско здравеопазване“ и „Транспорт и транспортни комуникации“:

ÓÎÇÑÍÂÏÊÒÂÍÊÆÂÑÐÍÕÙÊÎÎÍÏÍÄ
личани в града. Отдавна
е готово разширението
на ул. „Филип Кутев“ в кв.
„Хладилника”. Там беше
изградена около половин
километър нова улица от
трасето заедно с канализация, водопровод, тръбни
мрежи на ел. инсталация,
телекомуникации и улично
осветление. Построено
бе кръгово кръстовище и
част от ул. „Рачо Петков
Казанджията“.
От 19 август е пуснато и движението по бул.
„България“, който е обновен в отсечката от бул.
„Акад. Иван Гешов” до бул.
„Черни връх“. Остава да
се довърши мостовото
съоръжение, което свързва бул. „България” с бул.
„Витоша”. Там се подменя
напълно хидроизолацията,
ще се постави асфалтова
настилка и ще бъдат подсилени парапетите. Фирмата изпълнител обеща
да приключи дейностите
до 15 септември.
Ремонтът на транспортния тунел на бул. „Ал.
Малинов“ към Софийския
околовръстен път (СОП)
е на стойност 485 хил лв.
Срокът за реализация е до
началото на септември.
Там се изгражда отводнителна система, допълнителни дъждоприемни шахти и други съоръжения.
Предвижда се да бъдат
поставени модерни осветителни тела.
Много важен и тежък
обект е ул. „Каменоделска“. Там, освен подмяна
на асфалтовата настилка, ремонт на тротоарите и бордюрите, както и
поставяне стълбове за
осветление, се изгражда
ново трамвайно трасе с
дължина 2,4 км. Очакваме
работата да приключи до
края на септември. Изпълнението бе съобразено и
с дейностите на Нацио-

ул. „Хемус“ и тротоарът
към нея. Там се обособява
паркинг и се поставя ново
улично осветление.

Работи ли се по пътната мрежа на кварталите в София?
През 2019 г. бюджетът за текущи ремонти
на вътрешнокварталните
улици е 38 млн. лв. Всекидневно фирмите, които
отговарят за тези дейности, подават своите
програми къде и по какви
обекти изпълняват СМР.
На ден са десетки участъци във всички столични райони. С помощта на
администрациите на СО
ние контролираме доколко
и как се изпълняват тези
графици.

855 хил. лв. са вложени в санирането на Втора САГБАЛ „Шейново”

нална компания „Железопътна инфраструктура“
по моста „Изида“. Това съоръжение беше изградено
отново.
Сериозен проект, който трябва да приключи
също до края на септември, е рехабилитацията
на бул. „Асен Йорданов“
от бул. „Проф. Цв. Лазаров“ до бул. „Хр. Колумб“
и на ул. „Искърско шосе“
от бул. „Хр. Колумб“ до ул.
„Димитър Пешев“. Инвестицията е на стойност
4,1 млн. лв. Освен пълно
обновяване на трасето и
изграждане на тротоари,
където липсват такива,
се предвижда и обособяване на велоалея по тях.
По график вървят и
СМР на бул. „Президент
Линкълн“ в район „Овча купел”. Обектът е труден,
защото едновременно с
подмяната на настилката се работи и по подземните мрежи на „Софийска вода“, „Овергаз“ и
„Топлофикация“. Освен обновяването на пътните
платна се рехабилитират

В „Овча купел” се изгражда изцяло нова улица

и изграждат тротоари.
Предвиден е ремонт и на
уличното осветление. На
три регулирани кръстовища ще се поставят нови
светофарни уредби.
В средата на август
беше пуснато движението по връзката на бул.
„Президент Линкълн“ със
СОП, която е двупосочна
и трафикът там е много натоварен. Общата
дължина на булеварда е
4,2 км. Също в „Овча купел” „Метрополитен“ ЕАД
изгражда и изцяло нова
улица „Централна“ заради
третата линия на подземната железница. Трасето
започва от ул. „Промишлена“ и достига до бул. „Президент Линкълн“. Срокът
за нейното строителство
е 6 месеца, а проектът е
за 1,3 млн. лв.
В началото на есента
трябва да е готова и ул.
„Житница“ в участъка от
ул. „Съвет на Европа“ до
бул. „Овча купел“. Там вече
са приключили работите
по канализацията и водопроводите, преминава-

кърма, чието обновяване
струваше близо 1 млн. лв.
За оборудване и ремонт на
физиотерапевтични отделения в три поликлиники и
една болница са инвестирани 400 000 лв. Това са
14-о ДКЦ, 12-о ДКЦ, 29-о
ДКЦ и Втора МБАЛ.
Саниране на сградата
и подмяна на покрива бяха
направени и на 11-о ДКЦ.
Скоро трябва да приключи и основният ремонт
на отоплителната инсталация в Общинската
болница за долекуване в
кв. „Панчарево”. Там работихме и по покрива на
зданието. В този обект
вложихме над половин милион лева.
Списъкът на всички
здравни заведения, в кои-

Сградата на Банката за майчина кърма е реновирана

щи под пътното платно.
След завършване на всички ремонтни дейности се
предвижда да бъде пуснато движението на кръстовището при кв. „Красно село”. В момента се
изпълнява вторият етап
от реконструкцията на

През това лято рехабилитират ли се мостове на територията на
СО?
Да, вече приключиха
дейностите по две съоръжения. Основен ремонт
беше направен на моста
н ад С о ф и й с к и я о коло връстен път на входа на
с. Кривина. Друг обект,
който изпълнихме, е подмяна на дилатационните
фуги на съоръжението на
ул. „Черковна“ над бул. „Ген.
Д. Николаев“.
Какви ремонти извършвате в общинските
здравни заведения в София?
През последните 4 години само за ремонти и
ново оборудване в болници и диагностично-консултативни центрове (ДКЦ)
Столичната община е
инвестирала 9,1 млн. лв.
През 2019 г. завършихме
много проекти, други са
в процес на изпълнение.
Един от най-големите
обекти тази година беше
с ан и рането н а Втора
САГБАЛ „Шейново”, който вече е пред приключване. За него общината
даде 855 000 лв. Основен
ремонт беше направен
и на Банката за майчина

то СО инвестира в нова
апаратура и модернизиране на базата с цел по-доброто здравно обслужване
на гражданите на София, е
доста дълъг.
Тук е мястото да кажа,
че през тази година ще
започне изграждането и
на нови корпуси към две
детски ясли в районите
„Триадица” и „Красно село”.
След като бъдат готови
тези сгради, ще бъдат
открити 100 нови места
за малчугани до 3-годишна
възраст. Очаквам това да
стане през 2020 г.
Като зам.-кмет по
транспорта Вие работите в тясна връзка с Камарата на строителите
в България (КСБ). Как бихте оценил съвместното
Ви сътрудничество?
Работата с професионалистите е много важна
за нас, за да може да гарантираме качество на
това, което правим в града. Те дават предложения,
обсъждаме различни идеи,
много от членовете на
Камарата на строителите в България работят на
общински обекти. Затова
мога да кажа, че професионалните ни отношения с
КСБ са много продуктивни.
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Снимки Румен Добрев
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Мария Габриел посочи, че за периода 2021
– 2027 г. ЕП е одобрил
нова програма в областта на цифровите технологии за Европа (Digital
Europe), която разполага
с бюджет от 9,2 млрд.
евро. Основната цел на
програмата е да се направи така, че цифровата трансформация в Европа да бъде от полза за
гражданите и предприятията. Тя ще даде възможност да се инвестира повече в цифровата
икономика и цифровото
общество. „Средствата
по Digital Europe ще се
влагат в цифрови умения,
изкуствен интелект, киберсигурност и дигитал-

Европа да има иновационни хъбове по всяко едно
направление. В следващи я програмен период
в бюджета на ЕС вече
има предвиден за тях
ресурс в размер на 1,3
млрд. евро“, посочи комисарят. Тя поясни, че в
Европа има 280 функциониращи подобни структури, и обърна внимание,
че те трябва да имат
комуникация помежду си.
„Ще дам пример с един
регион в Германия, в който има 4 хъба, които не
си общуват помежду си
и правят едно и също
нещо. Ние ще се опитаме да не допускаме това
да се случва в бъдеще“,
информира тя. Еврокомисарят подчерта, че е
необходимо
те“, информира Мари я
Габриел. Тя сподели, че
кандидатстването става през платформата на
програма „Еразъм“. „През
настоящата година има
н а д 5 0 0 0 у ч а с т н и ц и,
като всеки от тях е получил стипендия. Бюджетът на програмата е 10
млн. евро, като вярвам,
че през следващи я период 2021 – 2027 г. тази
сума ще се увеличи“, посочи Мария Габриел.
На срещата бяха обсъдени и нормативните
промени в сферата на дигитализацията, предвидени за новия програмен
период на Европейския
съюз.
„Би било хубаво да получаваме изпреварващо
актуалната информация
относно обсъжданите
н ор м ат и в н и п р о ме н и,
особено тези, които се
отнасят за строителния
сектор, за да можем да
изразим и нашата пози-

ни иновационни хъбове“,
информира Габриел.
Р ъков о д с т в о т о н а
КСБ и еврокомисар Габриел се договориха да работят за създаването на
специализиран дигитален хъб, който да търси възможностите за
цифровизиране на строителната индустрия в
България. Една от основните му задачи ще е в
него да работят в тясно
сътрудничество всички
заинтересовани страни
- КСБ, представители на
местната власт, на университетите, на частни я сектор и неправителствени организации.
Новата структура ще
търси партньорство и
с други подобни европейски и световни структури.
„Моето лично желание е до края на 2020 г. в

всички бъдещи хъбове да са
специализирани, и допълни,
че създаването на такъв за
сектор „Строителство“ е
отлична идея.
„Подобна инициатива
в това направление не е
имало до този момент
и аз подкрепям нейното
реализиране“, каза тя.
Според нея достъп до
подобен хъб трябва да
имат най-вече малките
и средните фирми.
Тя обърна внимание и
на проблема с липсата
на квалифицирани кадри
в Съюза. „Когато става
дума за цифрови умения,
проблемите са особено
видими за всички. Поради тази причина Европейската комиси я има
нова програма с платени
стажове, които позволяват пряка връзка между
студентите и фирми-

ция“, каза изп. директор
на КСБ инж. Мирослав
Мазнев. Той допълни, че
за бранша е важно да
комуникира директно с
европейските структури. „Нашето желание е
да сме активната страна“, посочи инж. Мазнев.
Той информира комисар
Габриел и за плановете
на Камарата в началото на 2020 г. да бъде
проведена среща между
ръководството на КСБ и
представители на новия
Европейски парламент.
„През последните години в България се направиха много неща, свързани с дигитализацията“,
каза членът на УС на КСБ
Любомир Пейновски. Той
подчерта, че намерението на Камарата е да има
водеща роля в процеса на
създаване на дигитален
хъб в строителството
чрез експертиза и изпълнение на терен.
Участниците в срещата дискутираха
и в ъ з м ож н о с т и т е з а
внедряване на BIM технологиите в строителството, както и бъдещи
съвместни инициативи
между КСБ и еврокомисар Габриел.
О т с тран а н а КС Б
в работната среща се
включиха и инж. Христо
Д и м и тров, з а м. - пр е д седател на УС на Камарата и председател на
Областното представителство на браншовата
организация във Варна,
и н ж . Бл а г о й Ко з а р е в,
член на ИБ и на УС, директорът на дирекция
„Организационна политика“ Димитър Копаров и
Ренета Николова, прокурист и главен редактор
на в. „Строител“ и ПР на
КСБ.

ЦПРС

петък, 30 август 2019
Вестник „Строител“ публикува списъка на строителите с взетите решения от Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС за

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на
обхвата на вписване, свиване на обхвата и заличаване.
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Решението за публикуване е взето на заседание
на разширения Управителен съвет на Камарата на
строителите в България, проведено на 19.03.2015 г.
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ǼǬǳȄǴǼȋǮǬǹǱǹǬǺǭȁǮǬǾǬǹǬǮǻǴǽǮǬǹǱǽǮǴǮǬǹǱǹǬǺǭȁǮǬǾǬǴǳǬǷǴȃǬǮǬǹǱ
Протокол № 1260/01.08.2019 г. на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС
124672395
106620863
101678414
202417293
205327495
205567490
205681985
205344085
203637157
101533582
205242372
201748600
123707690
175459680
121352222
200019166
103980525
103240158
203646334
160064834
205669520
175238575
205697313
205064457
203440761
104686505
202237434
205068053
201273623
204572488
205151702
175340231
201460772
205721725
205708186
123754131
205762234
202890951
203430332
201451645
204270917
205747143
205397910
204606905
202630932
148075914
106581912

Дивес
АНЦЕР КОНСУЛТ
БИСТРИЦА - ДК - ЕООД
АЛНИ
Уъдекс
КСК ИНВЕСТ
МС 70
Бауексим
ВЪЛКОСТРОЙ
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
АЛТО БИЛД
АДИ БИЛД 2002
КОХАБ
ГАБСТОН БИЛД
Марин Симеонов - СМССД 92
ЕВРО 2007 МФ
ЕЛИВАН
Деймос Корект
МУСТИКО СТРОЙ
ДОБРЕВ И СИН 91
КПТ Инженеринг
ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ БЪЛГАРИЯ
Американ Тимбър
Сталекс Инвест ООД
ЛЮБОСЛАВА
ДИМА СТРОЙ
Лин Партнърс
КЕЙ ДЖИ БИЛД
Полимер строй инженеринг
ЕВРО ДОМ ДИЗАЙН
МИХАЙЛОВ СТРОЙ
ЕЙ ДЖЕЙ ПАРТНЪРС
ХАВИМ-СТРОЙ 2011
ДН АГРО СТРОЙ
НЕД ИНЖЕНЕРИНГ
Чакалов
ПОКРИВСТРОЙ - ГЕОРГИ МИТЕВ
ВС ЕЛЕКТРИК
БИЛДЛАЙН
МАРВЕН 2011
А ЕНД ДЖИ ГРУП ВТ
АРЕЯ-СТРОЙ
БГ ТЕЛЕКОМ ИНФРАСТРУКТУРА
ДАС - строй ООД
Авраджиев Инженеринг
ДСБИЛД
БОРОВАН УЪРЛД УАЙД ЕНТЪРПРАЙСЕС

ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп

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.

205663275
202196749
204877059
200670134
200619459
200263932
203326590
204616956
103060719
203911058
204516571
205737494
117684931
203981941
116539413
127001597
103834762
203969362
130379297
123759274
825270335
175272702
205673045
202647111
010700093
203261947
103845449
104681860
130058042

АТЛАС БИЛД ИНЖЕНЕРИНГ
ЕР СТРОЙ 2012
Инестиции и Строителство Инженеринг
БЪЛГАРСТРОЙ
КРЕСТ ВЮ
БАУЛАНД
ХОКЕН Енджиниъринг
ЕВРО БИЛД 69
Александрид
АБ ИНВЕСТ ГРУП
ЧЕЗ ЕСКО България
БОБ СТРОЙ ГБ
ДЕКРА-СТРОЙ
АРТ КО ДИЗАЙН
ИНОКС
Автомагистрали-Черно море
ПРОМИШЛЕНО И ГРАЖДАНСКО СТРОИТЕЛСТВО
ХОУМ ПРО
Електроконсорциум
ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ
БОРАДИ
ЛИТ СТРОЙ
А Б 2019
ЕМ ВАССТРОЙ
Валмекс
БЪЛГАРСКА СТРОИТЕЛНО - ИНВЕСТИЦИОННА
КОМПАНИЯ
СПС-89
Димитър Колев Димитров
Аргогруп Екзакт

ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
РОб
СОб
СОб
СОб

Протокол № 1264/15.08.2019 г. на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС
131481579
200251218
117625776
205760176
205016409
205596034
200409910
205015079
123750567
175169501
205700065
204750446
202100236
205771062
204828027
175133414
204828998
203874526
203456744
204521636
147098536
102826410
200318186
175323869
148005887
102881474
175081316
106583525
113570147
201635241

ЕЕГ ИНЖЕНЕРИНГ
Пасифик България
Глобал Стракчърс
БИ ЕН СТРОЙ 19
СТРОЙИНВЕСТ 01
ЮД ЗОНА
ТРАП
МАРТИВА КОНСТРЪКШЪН
АССТРОЙ
МАТ - БЪЛГАРИЯ
Плачков строй
Торолика
ИЛКИН
Перфект Билд Ем
ДИЕС 2017
Филипа Билдинг Плюс
ДВМ партнер
СК-ВАРНА 2007
ЦЕРБ БИЛД
Водоканалстрой-Костови
Форс
МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ
ИНТЕР СТРОЙ БГ
ЕЛ СТАР
СОЛЕЙ 06
ДИЕМ-БГ
Д енд В ИНЖЕНЕРИНГ
Ситистрой-2000
ЧЕЗ Трейд България
Енерджи Съпорт 2011

ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
ПВп
РОб
РОб
РОб
СОб
СОб
СОб
СОб
СОб
СОб
СОб
СОб
СОб
СОб

Легенда:
ПВп - първоначално вписване в
ЦПРС
РОб - разширяване на обхвата на
вписване в ЦПРС

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

Пълната информация може да се получи на http://register.ksb.bg/, блок „Справки в
регистъра“, с изписване на ЕИК или името на строителя се отваря индивидуалната
страница за конкретния строител.
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ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊȗȘȍȘȧȏȈȓȍȕȚȈȚȈ
ȕȈȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȍȕȐȔȖȡȕȖșȚȐȏȈȔȓȕȓȊ
Заводът на „Кока-Кола” в Костинброд вече е най-модерният на Балканите
Мирослав Еленков
„ Кока - Кол а Хеле н и к
Ботълинг Къмпани (ХБК)
България” инвестира близо 40 млн. лв. в производствения си център в Костинброд, което поставя
завода у нас сред наймодерните на Групата на
„Кока-Кола” в региона на
Балканите. Това дава възможност на компанията
да произвежда напитки
за Румъния, Сърбия, Гърция и други държави. На
официална церемония бе
даден старт на новите
производствени мощности от министър-председателя Бойко Борисов
и Юрг Буркхалтер, изп.
директор на компанията.
Сред гостите на събитието бяха още посланикът

на Гърция Н.Пр. Григориос Василоконстандакис,
временно изпълняващият
длъжността посланик на

САЩ Джъстин П. Фридман, министърът на икономиката Емил Караниколов, зам.-министрите на

регионалното развитие и
благоустройството Николай Нанков и на околната
среда и водите Красимир

Живков.
„Кока-Кола ХБК България” има огромни производствени мощности
тук н а с т ой н о с т н ад
200 млн. лв. и е разкрила
хиляди работни места.
Това са инвестиции в реалната икономика у нас.
Затова искам да ги окуража и да им пожелая успех“,
заяви Бойко Борисов.
„С 40 млн. лв. превърнахме базата в Костинброд в истински европейски мегазавод. Новата
бутилираща линия за PET
бутилки тук е най-модерната от всички в 28-те
държави, в които работи
Групата. Тя е 25% по-бърза от другите ни линии,
консумира 20% по-малко
енергия и удвоява продукционния ни капацитет“,

сподели Юрг Буркхалтер.
Според него по този начин България се превръща в регионален център
на Балканите. „Отдадени
сме на нещо повече от
това да произвеждаме
най-популярните напитки
в света. Ние се грижим
за природата. Тази година например заводът в
Костинброд ще използва
600 тона рециклиран PET
материал като един от
елементите в нашето
пътуване към „Свят без
отпадъци“, добави Буркхалтер.
Освен че консумираната електроенергия ще
се понижи с 20%, новата
бутилираща линия ще намали с 3,3% използваната
вода за 1 литър произведена напитка.

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȚȗțșȕȈȔȓȕȓȊȏȈșȚȈȌȐȖȕȈ ǝǬǹǴǼǬǾǽǻǺǼǾǹǬǳǬǷǬ
ÅǍǬǷǶǬǹǴǬǰǬ´ǮǗǺǸ
ȊǲȢȘȌȎȈȓȐ
Правителството одобри на последното си заседание да отпусне 2,5
млн. лв. за модернизирането на стадион „Арена
Арда“ в Кърджали. Средствата са гласувани като
допълнителни разходи по
бюджета на Министерството на младежта и
спорта за 2019 г.
„Осъществяването на
проекта ще бъде стъпка към изпълнението на
Националната програма
за развитие на България
2020, подприоритет 1.6.
„Развитие на спорта и повишаване на физическата
култура на населението“,

пише в решението на Министерския съвет. То идва
само няколко дни след като
министърът на младежта
и спорта Красен Кралев и
премиерът Бойко Борисов
на място се запознаха с
необходимостта от реконструкция на съоръже-

нието, а на среща с ръководството на ФК „Арда“
министър Кралев посочи,
че ведомството има готовност да съдейства,
като по думите му клубът
е кандидатствал с изключително детайлен план
за строителни дейности

по прилежащата инфраструктура. „Най-реалистично е „Арда“ да играе
домакинските срещи на
собствения си стадион
напролет, във втория полусезон“, обеща там министър Кралев.
Работата по модернизиране на стадиона в
Кърджали включва осигуряване на осветление,
изграждане на козирка,
табло и прилежаща инфраструктура. Реконструкцията ще се прави, за да
може футболният клуб да
провежда домакинските
си мачове на спортното
съоръжение. В момента
те се играят на стадиона
на „Локомотив“ (Пловдив).

ǛǺǰǺǭǼȋǮǬǾǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǾǬ
ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȕȖȊȈȉȈȏȈȊ
ǰȕȌțșȚȘȐȈȓȍȕȗȈȘȒǩțȘȋȈș ǮǸǬǷǶǴǾǱǹǬǽǱǷǱǹǴǸǱǽǾǬǮ
ǺǭȅǴǹǬǎǱǷǴǹǯǼǬǰ
С проект, финансиран
по Програмата за развитие на селските райони,
към момента се рехабилитират улици в 5 села в
община Велинград, съобщиха от пресцентъра на
местната администрация.
Работи се на 12 отсечки,
които от дълги години са
в много лошо състояние.
Освен асфалтиране се правят бордюри и тротоари.
Пореден инвеститор стартира изграждане на база
в Индустриален и логистичен парк – Бургас. Това е „Би
Ес Ем Балкан Сървис Мениджмънт“ ЕООД, част от групата „Мак Порт Интернешънъл“, която е базирана в
Австрия, съобщиха от пресцентъра на общината. Компанията предлага обслужване, ремонт и всякакво техническо съдействие на машини с марката „Либхер“ – от
Maritime дивизията на немския бранд. Очакванията са
строително-монтажните работи да приключат в срок
от около 12 месеца.
Междувременно и друг чуждестранен инвеститор е
сключил договор за покупка на имот в парка. Името на
дружеството е „СИЗА Дженерал Трейдинг енд Контрактинг“ ЕООД. Закупеният от него имот е 5,5 декара.
Компанията ще построи модерно производство за изработка и реформиране на въздуховоди с поточна линия
и сглобяване на климатични инсталации.

Със средства от бюджета на община Велинград се подготвя и основата за полагането на
асфалтова настилка на
шосета в с. Света Петка.
Със собствени пари на администрацията са подменени и два водопровода в
селото – на ул. „Белмекен”
и ул. „Гладстон”. Цялостно обновен е и пътят за
с. Драгиново.

Обществен
съвет ще следи
изпълнението на
про е к т а з а р е монт на спортна
зала „Балканиада“
в Лом. Сградата
ще бъде санирана, ще се изгради
отоплителна система и ще се оборудва голямата
зала с игрището, както и
тренировъчните. Проектът се изпълнява на инженеринг и е на стойност
2 838 000 лв. Финансирането на дейностите и
оборудването се осигурява от дарение и средства
от държавния бюджет.
Министерският съвет е
отпуснал 1 100 000 лв., а
други 838 835 лв. идват
от наследството на д-р
Андрей Георгиев. Нужни са
още 800 000 лв., които към
момента не са налични, но
ще бъдат, е гарантирал
кметът на града Пенка
Пенкова.
В Обществения съвет,
който ще контролира проекта, влизат експерти от
община Лом, журналисти,
учители по физическо възпитание и спортни деятели. Изпълнител е „Парсек
Груп“ ЕООД – Софи я, с
който община Лом вече
е сключила договор. Дру-

жеството разполага с 30
дни, за да представи работен проект и количествено-стойностна сметка,
а след това ще започне и
ремонтът.
Голямата зала ще бъде
мултифункционална, пригодена както за спортни
състезания на национално ниво, така и за провеждането на концерти.
След като се обнови игрището, на него ще се
организират състезания
и тренировки по баскетбол, волейбол, бадминтон
и хандбал, ще бъдат основно модернизирани и
оборудвани и тренировъчните зали за бокс, бойни
изкуства и фитнес.
Сградата е построена
през 1964 г. Повече от 50
години съоръжението не
е основно ремонтирано,
от няколко десетилетия
се руши и е буквално неизползваемо.

ǚǰǺǭǼǴȁǬȀǴǹǬǹǽǴǼǬǹǱǳǬÅǝǮǱǾȆǾǹǬǾǼǬǶǴǾǱ´
Проектът на общин а К а з а н лък „С в е т ъ т
н а тр а к и т е “ щ е б ъ де
реализиран с финансов
инструмент и с безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 - 2020“.
През август Фондът за
устойчиви градове е одобрил инвестицията.
Целта й е да осигурят
липсващите предпоставки за превръщането на

Казанлъшката тракийска
гробница и останалите
в района в конкурентоспособен туристически
продукт. Проектът ще
пресъздава максимално
автентично атмосферата на начина на живот
и обичаи на древните
заселници в Казанлъшката долина в съчетание с
модерните туристически
атракции, комфорт и визуални изкуства.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 30 август 2019

ȔȓȕȓȊȏȈȘȍȔȖȕȚȕȈ
ȗȢȚȧǸȈȏȋȘȈȌǲțȉȘȈȚ
Дейностите на деветкилометровата отсечка са
разпределени в три участъка и се изпълняват едновременно
Страницата
подготви
Елица Илчева
Започна ремонтът на
пътя Разград – Кубрат,
съ о б щ и х а о т А г е н ци я
„Пътна инфраструктура“ (АПИ). Участъкът, на
който се извършва превантивен ремонт, е с
дължина над 9 км. Стой-

ǪǬȖȉȘȐȟșȈȗȖȌȗȐșȈȕȐȌȖȋȖȊȖȘȈ
ȗȖǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈ
ȍȕȍȘȋȐȑȕȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚ
Община Добрич има сключени 41 договора за
целево финансиране по Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, като за всички е осигурен финансов ресурс. До момента 19 блока се обновени, съобщават
от местната администрация. За 8 блока предстои
техническо и енергийно обследване, архитектурно
заснемане и подготвяне на паспорти. След това ще
бъдат избрани изпълнители на строителните работи, на авторския и строителния надзор, както и за
упражняване на инвеститорския контрол.
В останалите обекти, където се въвеждат мерки
за енергийна ефективност, са реализирани от 20 до
90 на сто от предвидените СМР.

ǪǺȍȚȍȊȍȕșȚȈȘȚȐȘȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
ȕȈǪȐǲȔȘȍȎȈ
В Тетевен започва проект за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на стойност 1,2 млн. лв.
Изпълнението обхваща ул. „Емил Марков“ – ниска и
висока зона, както и прилежащите улици към нея, съобщават от общинската администрация.
Изцяло ще бъдат подменени тръбите, а след това
ще се сложат нови бордюри, тротоари и асфалтова
настилка. По думите на кмета на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева ремонтът е от крайна необходимост,
тъй като мрежата на територията на града е остаряла и амортизирана и често аварира. Тя добавя,
че екипът й следи за нови възможности за кандидатстване за отпускане на средства за работа в други
квартали.

ǶȚȒȘȐȝȈȖȉȕȖȊȍȕȖȟȐȚȈȓȐȡȍȊ
ȗȈȊȓȐȒȍȕșȒȖȚȖșȍȓȖǹȚȈȔȉȖȓȖȊȖ

Официално бе прерязана лентата на обновеното
читалище „Зора-1881“ в павликенското село Стамболово. Проектът е финансиран от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет. „Той е на стойност 223 072 лв.
и това го прави един от най-мащабните в общината
през настоящата година“, е посочил при откриването кметът на Павликени инж. Емануил Манолов,
съобщават от пресцентъра му.
„Народно читалище „Зора-1881“ вече е красив дом
за културни изяви, за работа и занимания на самодейците“, е добавил кметът на селото Петър Петров.

ността на строителномонтажните работи е
7 371 108 лв., като средствата са осигурени от
бюджета на АПИ.
Реновирането се извършва от консорциум
„ТРП-Разград 2014“, който поддържа републиканските пътища в област
Разград. В него влизат
„Строймонтаж“ ЕАД, „АБ
Инвест НН“ ЕООД и „Пътно строителство“ АД,
които са си разпределили
деветкилометровата отсечка на три участъка и
ще работят едновременно.
Дейностите включват фрезоване, полагане
на нов трошен камък и
на три пласта асфалт,
оформяне на банкети и
сервитутни зони. Очаква
се СМР да приключат до
края на ноември.
От Областното път-
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но управление уточняват,
че няма да се затваря
трасето, по което се извършва ремонтът. Възможно е единствено да
се наложи да се въведе
обходен маршрут, когато
машините влязат в с. Каменово, но това ще бъде
обявено допълнително.
„През миналата година със средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
бяха рехабилитирани общо
31 км от пътя Търговище
– Разград – Кубрат – Тутракан. Второкласната
отсечка е основна транспортна връзка за областите Търговище, Разград
и Силистра. В нея са инвестирани над 20 млн. лв.
Основно ремонтирани са
участъците Търговище –
Разград и Кубрат – Тутракан“, допълват от пътната агенция.

ǎȁǺǰǱǻȆǼǮǬǾǬǻǺǽǱǼǴǺǳǹǬǼǱǽǾǬǮǼǬȂǴȋ
ǹǬǛǷǱǮǱǹǽǶǬǾǬǻǬǹǺǼǬǸǬ
Започнаха дейностите
по реставрация и консервация на предметния план
и платното в Панорама
„Плевенска епопея 1877 г.”,
съобщиха от общината.
Необходимите средства
са събрани чрез дарителска кампания на голяма
търговска верига.
От местната администрация уточняват, че
предвид спецификата и
специализираните работи
са ангажирани два екипа
реставратори – единият
по консервацията на живописното платно, а другият
– по предметния план.
Плевенската панорама
е открита на 10 декември

1977 г. по повод 100-годишнината от Освобождението на града от османска
власт. Платното е изри-

сувано от десет руски и
двама български художници с ръководител Николай
Овечкин от Московското

студио за батална живопис „М. Б. Греков“. Реставрационни намеси са извършвани през годините,
но цялостна консервация
в такъв мащаб не е правена от откриването на
обекта.
Пр е д мет н и я т пл ан
също впечатлява с размерите си – обиколката му е
115 м, ширината му е 12 м,
а площта е 1075 кв. м. Автори на проекта и изпълнители са художници от
Московското студио за
батална живопис „Греков“.
По него ще бъде направено
специализирано почистване и профилактика, защото е констатирано, че е
силно запрашен, с променен интензитет на колорита на ландшафта.

ǷȖȒȈȏȈȝȈȗȘȖȍȒȚȐȚȍȖȚȒȖȕȒțȘșȈ șȚțȌȍȕȚȐȖȚǭȋȐȗȍȚșȍȖȉțȟȈȊȈȝȈȊǺȍȝȕȐȟȍșȒȐȧ
ȏȈȗȘȍțșȚȘȖȑșȚȊȖȕȈȉȐȊȠȈȚȈ
țȟȍȉȍȕȞȍȕȚȢȘȕȈǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍ
ȒȈȏȈȘȔȈȊǳȖȊȍȟ
20 студенти от Египет са преминали обучение в Техническия учебен

В зала „Вароша“ в Ловеч беше открита изложба с проектите на участниците в конкурса за концепция за преустройство на бившата казарма в парк. Журито е определило първа
награда за идеята на „АДА – Агенция Дизайн
и Архитектура“ АД – София. Студиото е проектант на Зона 2 и 4 в централната градска
част на столицата, които включват ул. „Граф
Игнатиев“ и зоната около храм-паметника
„Св. Ал. Невски“. На второ място е „Институт за градско планиране“ АД, а на трето –
„АРХ ВИА 21“ ЕООД.
Кметът на общината Корнелия Маринова
подчерта, че в Ловеч за първи път се организира подобен архитектурен конкурс и този нов
опит ще бъде от голямо значение за местната
администрация. „За нас, ловчалии, теренът на
казармата е от изключително важно значение.
Необходимо беше мястото да се осмисли архитектурно и така да стане любимо за отдих
и спорт. Ние направихме продължително допитване до гражданите, имаше и публично обсъждане. Мненията на хората са застъпени в
представените концепции“, разясни Маринова.
По време на церемонията класираните
участници на първите три места са подписали
договори с кмета. За реализация на преустройството обаче е необходимо да се осигури финансиране в размер на 7 - 8 млн. лв., каквото
към момента няма.

център на „ЧЕЗ Разпределение България”, съобщиха от компанията. Студентите са от 2-ри до 5-и курс от електротехнически и химико-технологични
специалности. Обученията са се състояли в рамките на 4 дни.
„Целта на изготвената специално за студентите програма е те да
бъдат запознати с възможностите за бъдеща професионална реализация,
да намерят връзката между изучаваните дисциплини и реалната работна
среда, да се срещнат с опитни хора от бранша, които чрез знанията си да
ги мотивират за направения избор за бъдещо кариерно развитие“, обясни
Меглена Велинова, ръководител на Техническия учебен център.
Програмата на обучението е била съобразена с учебния план на Кайрския университет и е включила теми, като безопасни условия на работа,
елементи на електроразпределителната мрежа, дистанционно отчитане,
разкриване на нерегламентирани въздействия в електроразпределителната
мрежа, съвременни методи на работа – лабораторна кола и термовизионна
камера, екологични теми. Проведени са и практически обучения на учебния
полигон на центъра. Студентите са посетили и обновена подстанция на
„ЧЕЗ Разпределение в София”, и диспечерския център на компанията. С обученията им са се ангажирали специалисти от дружеството.
„Техническият учебен център на ЧЕЗ Разпределение дава възможности
за повишаване на квалификацията в областта на електроенергетиката
и осигуряване на качествени специалисти в сферата“, посочват още от
компанията.
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ǶșȍȔȕȖȊȐȌȍȚșȒȐȋȘȈȌȐȕȐ
șȍȐȏȋȘȈȎȌȈȚȊǹȖȜȐȧ
Пет от тях отварят врати до края на 2019 г.

Снимки в. „Строител“

Страницата
подготви
Росица Георгиева
Общо 8 нови детски
градини се изграждат в
момента в София, като
5 от тях ще започнат
да приемат малчугани
до края на 2019 г. Те са в
районите „Дружба“, „Павлово“, „Княжево“, „Нови
Искър“ и „Студентски“.
Останалите ще отворят врати догодина.
Това заяви кметът на

ǶȉȧȊȐȝȈȚȢȘȋȏȈȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȕȈȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐ
ȗȖȔȍȡȍȕȐȧȒȢȔǶǻÄǵȈȑȌȍȕǫȍȘȖȊ´
Столичната община обяви търг на инженеринг
(преработка на проект и строителство) за изграждане на физкултурен салон, кухня и столова към 100
ОУ „Найден Геров“. Поръчката е разделена на обособени позиции. Продължителността е 360 дни, а стойността на търга е 1 250 000 лв. без ДДС. Първата
позиция включва преработка на проект с отделяне
на физкултурен салон, кухня и столова, изпълнение на
строителството и упражняване на авторски надзор.
При определяне на крайната оценка на участниците
срокът за изпълнение ще има тежест 30 т., неустойката при забавяне - 10 т., и предложената цена - 60 т.
Втората обособена позиция е за упражняване на
строителен надзор по време на строителството.
Предложената най-ниска цена ще носи 100 т. Позиция
три е за осъществяване на инвеститорски контрол
на обекта. Най-ниска цена, предложена от участниците, отново ще носи 100 т. Оферти могат да се
подават до 13 септември.

ǯȈȋȍȐȏȋȘȈȌȍȕȈȕȈȌȒȔȒȈȕȈȓȐȏȈȞȐȧ

Емил Христов
„За 10 години изградихме над 200 км канализация на
територията на Столичната община (СО).“ Това каза
кметът на София Йорданка Фандъкова след проверка
на работите по асфалтиране на улици в жк „Люлин 9”,
където вече е реализирана нова ВиК мрежа. Заедно с
нея бе и кметът на района Милко Младенов.
„Изпълняваме третия заключителен етап от изграждането на 3 км водопровод и канализация в „Люлин“
– местност Сливница. Едновременно с инженерната
инфраструктура асфалтираме и улиците по съществуващо положение. Първите две фази тук ги приключихме
през 2012 г. и 2015 г. – общо 3 км канализационна и 3 км
водопроводна мрежа. Целта на проекта е да изградим
нова канализационна мрежа, която посредством съществуващия „Десен Какачки колектор“ да транспортира отпадните води“, информира Фандъкова.
Тя съобщи още, че през тази година в София се осъществяват 4 проекта за нова канализация на стойност близо 6,6 млн. лв. с финансиране от ПУДООС и
съфинансиране от Столичната община. Обектите са
в районите „Триадица“, „Люлин“, „Овча купел“ – стара
част. Йорданка Фандъкова допълни, че СО е защитила
над 400 млн. лв. за строителство на канализация на
територията на общината в следващите 3 години по
Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Регионалното прединвестиционно проучване за районите,
в които ще започнат дейностите, ще е готово до края
на 2019 г.

Столичната община (СО)
Йорданка Фандъкова по
време на проверката на
строителството на един
от изпълняващите се
обекти в кв. „Кръстова
вада” в „Лозенец“. Тя беше
придружена от кмета на
района Любомир Дреков.
Около 3 млн. лв. се
влагат в изграждането
на новото учебно заведение в „Кръстова вада”.
То ще бъде за 6 групи - 4
градински и 2 яслени, и
ще разполага с физкултур е н с а лон и плуве н
басейн, водата на който
ще се загрява от слънчеви панели. Очаква се
строителните дейности
да завършат до края на
2019 г., след което ще

бъде обявен и приемът
за деца.
„Над 7 години водихме
съдебни дела, с които
успяхме да защитим терена за градината”, каза
Фандъкова. Любомир Дреков допълни, че до нея е
предвидена и нова детска площадка“.
Йорданка Фандъкова
обяви, че са напреднали
преговорите между Българската православна
ц ъ рква и Столи ч н ат а
община за ползването
на терен за изграждане
на учебни заведения в кв.
„Витоша ВЕЦ Симеоново”.
„Инвестициите в образованието са ключов
фактор за развитие на
икономиката на града и
повишаване на качеството на живот“, подчерта
кметът на СО и допълни,
че предстои да започне
изграждането на други 9
сгради на забавачки.

ǝǾǺǷǴȃǹǬǾǬǺǭȅǴǹǬȅǱǻǺǽǾǼǺǴ
ǽǻǺǼǾǹǴǳǬǷǴǮǻǬǼǾǹȈǺǼǽǾǮǺǽȀǱǰǱǼǬȂǴǴ
Столичната община
(СО) ще изгражда 5 нови
спортни зали в партньорство с различни федерации
през следващите години.
Терените ще се предоставят от местната власт, а
клубовете и федерациите
ще построят съоръженията. Това каза кметът
на Столичната община
Йорданка Фандъкова по
време на пресконференция
за представяне на Програмата и приоритетите на
Фондация „София – европейска столица на спорта“
през 2020 г. В събитието
се включиха и председателят на Столичния общински съвет (СОС) Елен Герджиков, организационният
секретар на Фондаци я
„София - европейска столица на спорта” Анатоли
Илиев и др. Кметът посочи, че новите съоръжения
ще са в районите „Слатина”, „Лозенец”, „Илинден” и
„Подуяне”.

Фандъкова информира
още, че завършва и проектирането на 6 многофу нкционални спортни
зали, които ще се намират в дворовете на 6
училища. Очаква се да
стартира тяхното строи т ел с т в о . „ П у б ли ч н о частното партньорство
е перспективно при стопанисването на спортни

ǹǶȗȖȌȈȌȍȈȗȓȐȒȈȞȐȖȕȕȈȚȈȜȖȘȔȈ
ȏȈȏȈȒțȗțȊȈȕȍȕȈȍȓȍȒȚȘȖȉțșȈȗȖ
ÄǶǷǶǹ±´
Столичната община подаде апликационната форма
по проекта за закупуване на 52 нови електробуса по
Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“. С тях
ще бъде осигурен транспорт от кварталите до спирки
на метрото. Маршрутите за кв. „Горна баня“, „Овча
купел“, „Люлин“ и „Витоша ВЕЦ Симеоново“ вече са разработени и предстои тяхното обсъждане. Електробусите ще бъдат два вида. 30 от тях ще са с дължина
от 5,5 до 7,5 м, а останалите 22 - между 7,6 и 9,6 м.
Тази година Голяма община кандидатства за финансиране по „ОПОС 2014 – 2020“ с 3 проекта – за закупуване на трамваи, електробуси и тролеи. От миналата година се движат и първите 20 електрически
автобуса.

обекти. Подготвихме и
пр ед с тои приемането
от Столичния общински
съвет на Наредбата за
управление и разпореждане с общински спортни
обекти. Надявам се това
да се случи още през септември”, подчерта кметът на София.
По време на събитието Йорданка Фандъко-

ва представи отчет за
построената спортна
и н ф рас трук тура пр е з
последните 10 години.
„В Столичната община
сме изградили 20 физкултурни салона. През
2020 г. ще бъде завършено подобно съоръжение
в последното училище,
ко ето не ра з пол а г а с
такава зала”, каза още
тя. Кметът посочи, че в
детските градини на София вече са направени 78
спортни салона и 15 плувни басейна. Построените стрийт фитнеси са
повече от 60, а игрищата на открито – 30.„Дои з г р а жд а ме плув н и я
басейн в 30-о СУ. Това
беше един изоставен в
последните години строеж, но през следващата
година ще заработи. Той
ще може да се използва
освен от учениците и от
жителите на града”, посочи Фандъкова.

ǷȖȌȋȖȚȊȧȚȗȘȖȍȒȚȏȈȞȧȓȖșȚȍȕȘȍȔȖȕȚȕȈȔȖșȚ
ȕȈȌȘǰșȒȢȘ

Столичната община подготвя проект за цялостен
ремонт на моста над р. Искър между кварталите „Курило” и „Изгрев”. Извършено е конструктивно обследване
и предстои възлагането. Проектът ще бъде готов до
края на октомври тази година и ще се издаде разрешение за строеж. За избор на изпълнител на строежа
предстои да се обяви процедура съгласно Закона за обществените поръчки.
До стартирането на дейностите като временно
решение пътната настилка се ремонтира само в найкомпрометираните участъци. Мостът над река Искър
ще е четвъртото съоръжение, което ще бъде цялостно обновено в рамките на последните четири години в
район „Нови Искър”. През 2018 г. е работено по мост в
с. Локорско, а преди това – на две съоръжения в с. Доброславци.
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До началото на 2020 г. ще приключат строителните дейности на обекта
Снимки Румен Добрев и „Трейс Груп Холд“ АД

Росица Георгиева
През 2020 г. Линия 3
от столичното метро
вече ще свързва кв. „Горна
баня”, централната градска част и бул. „Ботевградско шосе”. Началото
е поставено още през
2011 г. със заседание на
Общински я експертен
съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ),
на което е избрано трасето с дължина 12 км и
12 станции. През 2012 г.
е направена актуализация
на част от маршрута,
преминаващ в жк „Овча
купел“. Това са 4 км с 4
гари, като участъкът е
разделен на две части за
строителството. Единият се изпълнява от ДЗЗД
„Метробилд Запад“ с водещ партньор „Д жи Пи
Груп“ АД . Другият - от
ДЗЗД „Горна баня“ начело
с „Трейс Груп Холд“ АД.
Проектът за Линия 3
е включен за финансиране по Приоритетна ос 3
„Подобряване на интермодалността при превоза
на пътници и товари и
развитие на устойчив
градски транспорт”, подприоритет 2 „Подобряване
на интермодалността при
превоза на пътници” на ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014
– 2020”. Общата му стойност е 101,9 мил. евро без
ДДС след приключване на
тръжните процедури и
сключването на договорите за изпълнение. От тях
68,5 мил. евро са безвъзмездна финансова помощ
(БФП) и се осигуряват от
„ОПТТИ 2014 – 2020”. Съ-

Инж. Владислав Петров, зам.-ръководител на проект

финансирането от страна на Столичната община
е 33,4 млн. евро без ДДС.
Зам.-ръководителят на
проекта на Обособена
позиция 2 инж. Владислав
Петров обясни, че дължината на трасето, по което работи ДЗЗД „Горна
баня“, е 1505 м.
Обединението, в което
влизат „Трейс Груп Холд”
АД, „Евро Алианс Тунели” ЕАД, „Обонато Билд”
ЕООД и „Мармет” АД, изгражда 2 подземни спирки
(МС 17 и 18), тунелите
между тях, пешеходната
връзка към жп спирката в
„Горна баня“, както и самата жп спирка.

до Софийския околовръстен път (СОП). Входовете
към съоръжението ще се
намират от страната на
жилищния комплекс и СОП.
М С 18 щ е и м а д в а
странични перона с дължина 100 м всеки от тях.
Ескалаторите и асансьорите вече са доставени.
Инж. Петров обясни, че

Около 100 са работниците, които всеки ден са на
обекта.
Станция 18 и жп спирката в кв. „Горна баня”,
които ще бъдат свързани,
се изпълняват от „Трейс
Груп Холд“ АД. Гарата на
подземната железница е
разположена в покрайнините на жк „Овча купел 2“, в
непосредствена близост

Посредством пешеходна връзка и асансьор ще се излиза на
нивото на бъдещата жп спирка в „Горна баня“

конструктивните дейности са почти приключили.
Работи се по предстенните обшивки и по архитектурното оформление. За
под на вестибюлното ниво
ще бъде изпълнена замазка и настилка от гранитогресни плочи. Стените
също ще бъдат облицовани с гранитогресни плочи.
Таваните в станцията ще
бъдат няколко вида според
помещенията, а именно:
ламелен окачен, гипсокартонен и растерен окачен.
Пространството на
перона ще бъде отделено
от коловоза с остъклена стена. В нея са предвидени плъзгащи врати
за качване и слизане на
пътниците, които ще се
отварят след спиране на
композициите.
„Особеност на третия
метродиаметър е, че

носачите за контактната
мрежа се монтират на
тавана.
При другите два метродиаметъра те се намират между релсите, по
които се движат влак-

четата. Така по новото
трасе се повишава сигурността”, коментира инж.
Владислав Петров. Монтира се релсовият път
в участъка. След МС 18 е
изграден тунел, в който
ще е разположен т.нар.
топъл резерв от влакове, обслужващи трасето.
„Технологията за изграждане на тунела е по Нов

австрийски тунелен метод. Той е по-трудоемък
и с по-бавен напредък от
другите конвенционални
методи, но има едно огромно предимство - не засяга по никакъв начин прилежащата инфраструктура.
Изграждането на такова
съоръжение с другите
способи предполага голяма строителна площадка
с дълбоки изкопи, докато
ние по никакъв начин не
затруднихме живущите в
района. Този тунел ще се
използва и за маневриране
на композициите. При изпълнението на частта от
метростанцията, попадаща под СОП движението
на автомобилите не беше
спирано. След изместване
на движението изградихме
частта от метростанцията под съществуващото
трасе, след което изместихме трафика върху готовата част и продължи-

хме работа“, разказа инж.
Петров.

При последната спирка на
третата линия (МС 18)
на подземната железница в жк „Овча купел 2“
се изгражда и пешеходен
подлез. Той ще преминава под СОП и ще направи
връзката с жп спирката в
„Горна баня“, която ще е на
800 м от съществуваща
гара, като ще осигурява
постоянно безопасно преминаване на гражданите.
Предвижда се на интермодалното съоръжение да спират част от
композициите, които се
движат по направление
София - Перник - Радомир.
„Тр я б в а д а п р и к л ю чим януари 2020 г., като
в момента се движим в
заложените срокове“, коментира инж. Владислав
Петров.
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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

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 20 октомври до 2 ноември 2019 г.
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК
За спонсориране изработването на паната предлагаме
поставяне на лого върху 60 бр. пана –
3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2019 г.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

Ñòðîèòåë

петък, 30 август 2019

15

f§ÍÂØÊÔÇ®ÇÆu¢¦x

ÆÂÃÜÆÇÚÅÐÆÊÏÊÕÓÑÇÚÏÂÌÐÎÑÂÏÊá
Снимки „Елаците-Мед“ АД

Мирослав Еленков

компания. Дигитализацията обхваща системи за
автоматизация, за управление на минното оборудване, за мониторинг,
наблюдение и контрол на
стабилитета и др. Нарастващата свързаност по
цялата производствена
верига - на хора, съоръжения и системи, оптимизира технологичните
процеси в рудодобивния,
обогатителния комплекс и
на хвостохранилище „Бенковски-2“, в резултат на
което се постига по-висока производителност,
по-добра себестойност и
качество на крайния продукт.
Сп е ци а ли с т и т е с е
стремят към най-добрите решения във всички
аспекти на управлението
– от проучването и оценката на ресурсите през
обогатяването до рекултивацията. Постоянно се
подобряват условията на
труд и безопасност. След
приватизацията на дружеството мероприятията
по предотвратяване на замърсяването на околната
среда и осигуряване постигането на приложимите
стандарти за отделните
нейни компоненти се извеждат като приоритет
в дейността му и са елемент на разработените
програми за опазване и
възстановяване на биологичното равновесие в
района на находище „Елаците“ за всеки 5-годишен
период от срока на договора за предоставяне на
концесия.

През 2019 г. „ЕлацитеМед“ АД, водеща компания в минната индустрия
на България, чества 44
години от създаването
на Минно-обогатителен
комплекс (МОК) „Елаците“
и 20 години от присъединяването на дружеството
към Групата ГЕОТЕХМИН.
МОК „Елаците“ е учр е де н съ с з апове д н а
Министерството на машиностроенето и металургията, обнародвана в
Държавен вестник на 11
февруари 1975 г. Същата
година започва прокарването на уникален 6,5-километров тунел, свързващ
рудник „Елаците”, община
Етрополе, с бъдещата

обогатителна фабрика в
с. Мирково. Първите строителни работи на открития рудник стартират
през 1976 г. под ръководството на тогавашния му
началник инж. Гошо Костов.

Сред младите строители
е и днешният управител
на „Геотехмин” ООД проф.
дтн инж. Цоло Вутов,
току-що дипломирал се
маркшайдер. В следващите няколко години той е
част от екипа на рудодобивния комплекс – първоначално като маркшайдер,
главен маркшайдер, главен
инженер и заместник-директор по производствено-техническите въпроси на рудника. Участва в
строителството на съоръжението и най-тежките
му обекти в периода от
1976 г. до 1982 г., за което
е удостоен със Златен орден на труда.
На 18 февруари 1983 г.
МОК „Елаците” е открит
о ф и ци а л н о, сле д като
в началото на 1981 г. e
стартирана преработка и
обогатяване на медно-порфирни златосъдържащи
руди. Ценният материал

се подава чрез гумено-лентовия транспортьор на
трошачките и мелниците
във фабриката и започва
дългоочакваният процес
на флотация.
Роден по времето на
социализма, след приватизацията

минният комплекс е развит с изцяло български
мениджмънт
от собствениците на
„Гео тех мин“ ООД и „Елаците-Мед“ АД. 1999 г. е
границата между минало,
настояще и бъдеще. Следва труден период, обусловен от трайното понижаване на цената на медта
на Лондонската метална
борса през 1999 – 2002 г.
Това води до сериозни финансови затруднения за
предприятието и необходимост от въвеждането
на спешни икономически
мерки и подходящи минно-технически решения.
След преодоляването на
кризата е изготвена дългосрочна стратегия за
развитие на компанията и
разширяване на производството. Целта е предприятието да бъде устойчиво

работещо и успешно развиващо се, конкурентно на
световния пазар и съвсем
не на последно място - да
осигурява добър жизнен
стандарт за служителите
и хората в региона.
Ключов фактор с огромно стратегическо значение за дългосрочната работа на минния комплекс и
бъдещето на дружеството са проектите, свързани с удължаването на
живота на рудник „Елаците“. Доказаните запаси на
находището според първоначалния проект са 220
млн. тона руда и при тогавашния производствен
капацитет на рудника и
фабриката – около 10 млн.

„Елаците-Мед“ АД е отговорен концесионер, инвеститор и работодател.
тона медна руда годишно,
предприятието е трябвало да спре да работи през
2006 г. Проектантският
екип разработва варианти
за дългосрочни проекти за
съществено разширение и
удължаване на експлоатацията на находището. На
базата на създадения от
специалистите на „Геотехмин“ дигитален блоков
модел на находището са

преизчислени запасите и
ресурсите. Днес животът
на рудника и предприятието, което дава работа
на хиляди хора и е свързано със съдбата на хиляди
семейства, е удължен с 25
години, а рудник „Елаците“
се нарежда на едно от
първите места в Европа
по производствена мощност в добива на медни
руди.
П р е з 2 0 - т е г о ди н и
работа на дружеството като част от група
ГЕОТЕХМИН разработките и инвестициите в найсъвременно оборудване и
технологии гарантират
ефективното му и устойчиво развитие.

Успешната история на
„Елаците-Мед“ АД показва
голямата трансформация
на един минен комплекс
във високотехнологична

Дружеството осигурява работа на над 1850 пряко заети служители, хиляди доставчици и допринася
за качеството на живот в
осем общини. Мениджърският екип непрекъснато
се стреми да мотивира
кад ри те, да пови ш ава
удовлетвореността им и
да развива корпоративна
социална отговорност
към обществото. След
44 години, от които 20
в групата ГЕОТЕХМИН,
„Елаците-Мед“ АД е пример за интелигентна индустрия, за ефективно и
устойчиво развитие. Бизнес успехите се постигат
чрез екипна работа между
акционерите, мениджърите и служителите, в конструктивен диалог със
синдикатите и в добро
сътрудничество с институциите, работодателските, браншовите, научните организации и бизнес
партньорите.
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ǹȊȗȍȟȈȚȓȧȊȈȡȖȚȢȘȎȍșȚȊȖÄǭȓȈȞȐȚȍǴȍȌ´ǨǬ
Снимки Румен Добрев и „Елаците-Мед“ АД

С впечатляващо тържество в Етрополе „ЕлацитеМед“ АД отпразнува своя
рожден ден. Гости на събитието бяха вицепремиерът
Марияна Николова, министърът на труда и социалната
политика Бисер Петков,
зам.-министърът на околната среда и водите Красимир
Живков, Станислав Станков,
директор на Дирекция „Природни ресурси, концесии и
контрол“ в Министерството
на енергетиката, ректорът
на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“
проф. д-р инж. Любен Тотев,
кметът на Етрополе Димитър Димитров, председателят на УС на Българската
търговско-промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов,
Н.В.Пр. Ловчанският митрополит Гавриил и др. Домакини
на тържеството бяха инж.
Димитър Драганов, изп. директор на „Елаците-Мед“, и
проф. дтн инж. Цоло Вутов,
управител на „Геотехмин“
ООД. Сред присъстващите
бяха зам.-управителите на
компанията д-р инж. Владимир Вутов и д-р Иван Вутов,
изп. директор Доминик Хамерс, всички ръководители
на дружествата от група
ГЕОТЕХМИН. Празника уважиха депутати, кметове,
общественици, представители на научните среди.
Тържеството се проведе в
центъра на старопланинския
град, където се бяха стекли и
много от жителите му.
„Елаците-Мед“ АД е една
от най-успешните компании
в минната индустрия. Тя допринася за просперитета на
страната и е сред най-големите работодатели и данъкоплатци в България. Нашето

производство е пример за
успешно преминаване на дружеството към интелигентна минна индустрия“, посочи
в речта си инж. Димитър
Драганов. „Развитието на
компанията в технологично
и организационно отношение
е продукт на общите усилия
на ръководството и на целия
колектив. Признателни сме
на всички, които спомогнаха
то да се случи в синхрон с
напредъка на технологичните процеси. Това доведе до
качествена промяна на производствения процес и позволява оптимално усвояване
на природните ресурси. Пред-

Председателят на Общинския съвет Марин Маринов връчи
на управителя на „Геотехмин“ ООД проф. дтн инж. Цоло
Вутов плакет и грамота за удостояването му със званието
„Почетен гражданин на община Етрополе”

Наши специалисти работят
и по важни проекти извън
страната. Ще продължим и
програмите ни, свързани с
образованието – в частност
тези за дуално обучение, както и лятната стажантска
програма за студенти. Все
повече млади специалисти
остават на работа в дружеството и са удовлетворени
от възможностите, които
им се предоставят“, обясни
изп. директор на „ЕлацитеМед“ АД.
приятието отчита високи
производствени резултати
и ефективно и устойчиво
развитие“, каза още инж.
Драганов.
По думите му политиката на предприятието е
социално отговорна и към
хората, работещи в него, и
към обществото като цяло,
а грижата за безопасността
по време на работа е първостепенна задача за ръководството. „Сред основните ни
приоритети е повишаването
на квалификацията и мотивацията на служителите ни.

Д-р инж. Владимир Вутов и проф. д-р Любен
Тотев

По повод празника проф. Вутов получи поздравителни адреси
от КСБ и в. „Строител“
Проф. дтн инж. Цоло Вутов с двама бивши директори на
МОК „Елаците“ - инж. Никола Мутафчиев (вдясно) и инж. Тома
Найденов

Д-р Иван Вутов и зам. министър-председателят Марияна Николова

Инж. Драганов посочи
също, че фирмата се грижи
изключително за околната
среда, като се стреми да намали негативното влияние
на технологичните процеси,
а корпоративната социална
отговорност също е приоритет.
По време на официалното
честване председателят на
Общинския съвет на Етрополе Марин Маринов връчи на

управителя на „Геотехмин“
ООД проф. дтн инж. Цоло
Вутов решението на Общинския съвет за удостояването му със званието „Почетен
гражданин на Етрополе”. Той
отбеляза, че проф. Вутов винаги е бил близо до хората,
техните тревоги и вълнения и им е помагал. „Искам
да благодаря на проф. Цоло
Вутов, че подкрепя изграждането и подобряването на
инфраструктурата и винаги
е бил ангажиран с обществена дейност. Подкрепял е
училища, детски градини,

културния живот на Етрополе. Пожелавам на проф. Вутов
крепко здраве, за да продължава да помога на всички
нас“, посочи Маринов.
„Резултатите, които
отчитате днес, са повод за
гордост и удовлетворение
от постигнатото. Те са
плод на неуморен труд, сериозна отговорност и изключителен професионализъм“,
посочи кметът на Етрополе
Димитър Димитров. „Успяхте да наложите високи
стандарти в минното производство чрез технологична
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модернизация и подобряване
условията на труд. Отрасълът се утвърди като един
от най-важните за икономиката на страната. Той дава
5% от БВП, за което „Елаците – Мед“ АД има значителен
принос“, изтъкна Димитров.
„Безспорни са заслугите Ви
и за развитието на община
Етрополе. Вашата социална отговорност е израз на
грижа и ангажираност към
хората. Важна е ролята Ви и
в поддържането и обновяването на инфраструктурата
на града“, добави кметът.
В емоционалната си благодарствена реч проф. Цоло
Вутов се върна назад във времето – през 1975 г., когато е
създадено предприятието,

разработило находището,
а той е бил току-що дипломирал се маркшайдер. Проф.
Вутов посочи поименно сред
множеството колеги и началниците си от този период и
заяви, че без тяхната неоценима помощ фирмата днес не
би била това, което е – един
от световните производители на меден концентрат.
„Ние днес гордо можем
да кажем, че това е един от
най-модерните рудници не в
Европа, а в света. През последните 20 години, откакто
предприятието е в групата
ГЕОТЕХМИН, са направени
дълготрайни инвестиции в
оборудване, машини и в опазване на околната среда за
1 млрд. лв. Рудникът се управлява чрез най-съвременните
технологии. Обогатителната фабрика е постигнала
най-високите проценти на
извличане – близо 92%. Технологията, която използваме
за депонирането на хвоста,

също е на най-високо ниво“,
посочи Цоло Вутов.
„За 20 години постигнахме забележимо увеличение на
възнагражденията – когато
придобихме „Елаците”, средната заплата беше 270 долара, сега е 1270 долара”, каза
още професорът.
Той очерта и приоритетите пред компанията в бъдеще: социалната политика,
образованието, политиката
за задържане на младите
хора в България. И завърши
с призива си към младите
работници и специалисти:
„Инвестирайте в образованието си и останете тук –
ако останете, няма да има
по-хубаво място за живеене
от България”.
„Трудът на миньорите е
извор на топлина, светлина
и суровини за нашата индустрия. „Елаците-Мед“ е водещо дружество в минната
индустрия на България. То е
структуроопределящо в на-

ционалната ни икономика.
Успешната история на фирмата показва възможностите за развитие на минен
комплекс във високотехнологична компания“, каза вицепремиерът Николова в своето приветствено слово.
Министър Бисер Петков
поздрави ръководството на
предприятието за прилагането на съвременни производствени технологии и
използването на модерно
оборудване в работния процес, за провеждането на социално отговорна политика
и за направените сериозни
инвестиции в човешки капитал. „Елаците-Мед“ АД
осигурява над 1800 работни
места на граждани от 8 общини“, отбеляза той. Според
него компанията е добър пример за прилагане на трудовото законодателство, като
гарантира здравословни и
безопасни условия на труд,
намаляващи рисковете от
инциденти и злополуки в професията.
„Трябва да отдадем заслуженото на всички миньори,
обогатители, служители, мениджъри и на ръководството
на дружеството за постигнатото израстване през
годините. Имах честта да
посетя комплекса на рудника.
Това е едно великолепно съоръжение“, каза от своя страна зам.-министър Живков. По
думите му „Елаците-Мед“ АД
е едно от най-силните пред-

приятия в минната индустрия в Европа, разглеждайки
икономическите показатели.
Той посочи, че изключително голямо впечатление му
е направила политиката на
опазване на околната среда и
проектите, които компанията е изпълнила в тази насока.
„Видях изключително модерни
оросителни съоръжения, които не позволяват вдигането
на фини прахови частици“,
посочи Живков.
Станислав Станков от
Министерството на енергетиката също поздрави
„Елаците-Мед“ АД по случай
празника. „Благодарение на
високия професионализъм на
ръководството и всички работещи в него предприятието се развива и утвърждава
като едно от най-силните
в сектора в Европа“, посочи
той.
Председателят на УС на
БТПП Цветан Симеонов поздрави дружеството с професионалния празник и напомни,
че в най-трудната професия
успява да развива съвременните техники за планиране
на минните работи и дигитализацията на процесите в
рудника, с грижа за околната
среда и за служителите.
„През годините „Елаците-Мед“ АД се доказа
като структуроопределящо
предприятие в българската
икономика, със значителен
принос за динамичното и
устойчиво развитие на стра-

ната. Като част от група
ГЕОТЕХМИН Вие успяхте да
реализирате редица проекти
и инвестиции в съвременни
технологии, които гарантират устойчиво развитие на
минния бранш у нас“, подчерта Цветан Симеонов.
„За мен е истинско удоволствие и привилегия, че
мога да бъда сред Вас. Това,
което чухме досега за изграждането на комплекса
и успехите през годините,
смея да кажа, че се дължи
на възпитаници на Минногеоложкия университет „Св.
Иван Рилски“. Всичко е резултат от упорития труд
на много поколения миньори.
Благодаря на проф. Вутов за
това, което прави за нашия
университет чрез стипендии и стажантски програми,

кметове, партньорски организации, компании, училища.
Проф. дтн инж. Цоло Вутов и
инж. Димитър Драганов получиха поздравителни адреси и
от председателя на УС на
Камарата на строителите в
България инж. Илиян Терзиев,
и от Съвета на директорите
и екипа на вестник „Строител“.
„Поздравявам Ви, че чрез
нови технологии постигате
по-висока производителност, по-добра себестойност и качество на крайния
продукт. Вашият принос към
икономическото развитие
на страната е безспорен, а
сложните съоръжения, които
изграждате във връзка с дейността на дружествата, са
ярък пример за строителни
постижения.

както и за закупуването на
скъпа апаратура, която се
използва от нашите студенти“, посочи проф. Любен
Тотев.
Тържествен водосвет
за здраве, успех и благоденствие бе отслужен от
Н.В.Пр. Ловчанския митрополит Гавриил. Той поздрави
проф. дтн инж. Цоло Вутов
и ръководството на група
ГЕОТЕХМИН и „ЕлацитеМед“ АД за стремежа им да
създават материални и духовни ценности и радост за
хората.
Поздравителни адреси
бяха получени от министъра
на икономиката Емил Караниколов, министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева, министъра на
туризма Николина Ангелкова,

Убеден съм, че успехите на „Елаците-Мед“ АД и
групата ГЕОТЕХМИН ще
продължат и ще достигнат
нови измерения“, се посочва
в адреса на председателя на
УС на КСБ инж. Терзиев.
След официалната част
гостите на тържеството и
хилядите граждани на площада се насладиха на изпълненията на местните таланти
от „Етрополска духова музика”, Танцов ансамбъл „Балканска младост“ към читалище
„Тодор Пеев 1871 г.”, на гайдаря Петър Янев и космическия
глас на Валя Балканска, както
и на Нели Петкова и Николина Чакърдъкова. Празникът
продължи до късно вечерта
с изпълнения на „Ку-Ку Бенд”,
балет „Магаданс” и „Гъмзата
Брас Шоу“.
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СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

На 2 юли т.г. в зала „Проф. Марин Дринов“ в Българската академия на науките бе учредено сдружение с
нестопанска цел „Национален инициативен комитет за

Aрх. Христо Ганчев,
автор на концепцията
за възстановяване на
Голямата базилика:

петък, 30 август 2019

възстановяване на Голямата базилика в Плиска“. Предметът на дейност на Сдружението е консервация, възстановяване, експониране, социализиране и популяризи-

ране на християнски храм – Голямата базилика в Плиска,
Манастирския комплекс и церемониалния път до храма.
Проектът предвижда изграждане на Алея на владете-

²ÇÓÔÂÄÒÂØÊáÔÂÏÂ
±ÍÊÓÌÂGÌÂÕÉÂÓ

Възраждането й ще допринесе за устойчивото развитие на туризма и на регионално,
Снимка Румен Добрев

Емил Христов

е само паметник на културата, тя е своеобразно
живо наследство с уникално място в йерархията
на ценностите и неговото опазване не подлежи
на стандартни решения.
Необходима е обща философия, която да свърже всички аспекти. Кой
феномен обединява тези
компоненти? Отговорът
ни дава Бруно Зеви: „Архитектурата е пространство: пространство материално, пространство
духовно.” Така стигаме до
заключението, че възстановяването на функцията,
на семантичната и семиотичната същност на
обекта и извеждането му
от състоянието на музеен
експонат са ключови елементи от алгоритъма на
равновесието при решаването на зависимостта
„изисквания на методологията = интереса на обществото“.

Aрх. Ганчев, Вие сте
един от учредителите
на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата
базилика в Плиска“. Какво
я прави толкова важна?
Кое провокира интереса
на обществото и предизвика тази идея?
Въпросите са резонни
и те чакат своите ясни
отговори, които ще осмислят многоплановостта на
това начинание и от една
по-далечна перспектива
ще позволят да се погледне на този акт не само
като проблем на реставрацията и реконструкцията на историческата
сграда. Разбира се, тези
дейности трябва да са
резултат от задълбочена
разработка, засягаща няАрх. Христо Ганчев е проектант, теоретик и проучвател в областта на опазването
на културното наследство, както и на интегрирането на недвижимите ценности
и съвременната архитектура в историческа и модерна среда. Той е бил експерт в
Националния институт за недвижимо културно наследство и Министерството на
културата. Участвал е в международни форуми, работни групи и проекти на ЮНЕСКО,
ИКОМОС, ДОКОМОМО и други. Работил е по около 100 проекта и реализации, между които
реставрациите на храма „Св. София“ и джамията „Баня баши“, Националния музей „Земята
и хората“, реконструкцията на Централните хали в София, както и новите църкви
„Св. Димитър“ в Евксиноград, „Св. Иван Рилски“ в Царска Бистрица, Боровец и други.
Проучвал е, документирал и проектирал обекти, свързани с българската история извън
страната. Автор е на над 100 публикации у нас и в чужбина, от които 7 монографични
издания, участвал е в разработване на нормативни и методически документи в областта
на опазването на културното наследство и др. Носител е на множество престижни
професионални и държавни награди.

колко аспекта – обществен, духовен, научен, политически, устройствен,
икономически и т.н. Всички изброени теми трябва
да се разглеждат в контекста на методологическите и техническите характеристики на опазването
на културното наследство
и съвременното схващане
за устойчиво развитие. За
щастие световната теория и практика ни дават
достатъчно основания за
разсъждения и творчески
възможности за адекватни решения, съизмерими
с най-важното – Голямата базилика е свещеният
храм на духовния избор на
българите и лоното на
Българската православна
църква. Имено тук православието е прието като
официална религия.
Манастирският комплекс става център на
Българския църковен диоцез. От 879 г. Голямата
базилика е седалище на
Българската архиепископия, по-късно прераснала
в патриаршия. Така в последвалите исторически
събития Плиска се налага
като начална точка и ос-

новен репер на духовния
път „Плиска – Мадара –
Преслав“, свързва се със
създаването на кирилицата, която днес е използвана в основата на всичките
й разновидности в Балканския регион, Източна
Европа, Русия и Азия. Нека
си припомним значението
на този акт в думите на
поета „… и ний сме дали
нещо на светът и на вси
Словене книга да четът…“
В съвременния духовен
живот на страната ни
останките на Голямата
базилика са документ и
знак за съхранените два
основни компонента за
идентичността на държавата – традиционната
религия и азбуката. В този
смисъл първата българска
столица и манастирският
комплекс са материалните
свидетелства за повече
от 13 века устойчиво духовно присъствие в региона и в световните цивилизационни процеси.
От съществено значение е възстановяването
на обезличения културен
пейзаж, а именно – възвръщането на пространствения смисъл на най-значи-

мия обем на Плиска. От
рационална гледна точка
възраждането на Голямата
базилика ще допринесе за
устойчивото развитие на
туризма и на регионално, и
на национално ниво.
С какво се отличава
този проект от множеството реализации на
частично или пълно възстановяване на археологически обекти?
Освен иманентната
стойност на паметника
особена характеристика
представлява ролята му
за съвременното обществото и въздействието
му. От една страна, той
отразява историята на
българската консервационно-реставрационна
теория и практика, от
друга, е вдъхновявал много
български творци. Освен
това провокира публичния
и научен интерес в различни аспекти. Формира
и стимулира съвременна
духовна среда. По един или
друг начин, под различен
контекст Голямата базилика присъства в ежедневието ни.
В този смисъл феноме-

нът ни изправя пред нова
задача, насочена към изработването на интегрирани подходи за опазване
на материалното и нематериалното културно
наследство, съгласно философията на Декларацията от Ямато, приета на
конференция на ЮНЕСКО
през 2004 г. Тоест трябва да осмислим инициативата на по-високо ниво,
надграждайки темата за

опазване само на материалната субстанция и
нейното експониране. В
този проект основното
предизвикателство ще
бъде свързано с осигуряване на устойчив модел,
интегрирал консервационн о - р е с т ав раци он н ат а
проблематика, автентичната функция и духовна
семантика в съвременния
културен контекст. Така
че Голямата базилика не

Какви са резултатите от историческите и
археологическите проучвания до този момент?
На този въпрос отговор трябва да дадат историците, археолозите
и архитектите, които с
години са изследвали обекта. Събраната от тях
информация следва да се
систематизира и публикува заедно с каталог на
откритите архитектурни
фрагменти и тяхната интерпретация.

Археологически проучвания на Голямата базилика през 70-те години
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лите по протежение на старинния път до Голямата
базилика, както и реставрация на Източната порта
на каменната крепостна стена. Идеята на инициа-

тивния комитет е мястото да се превърне в символ на
българската духовна идентичност и държавност. Сред
учредителите на „Национален инициативен комитет
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за възстановяване на Голямата базилика в Плиска“ е
арх. Христо Ганчев, който потърсихме, за да разкаже
повече за проекта.
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и на национално ниво

По-скоро бих искал да
коментирам респекта към
автентичността, проблем, който се отнася до
всеки проект за съхраняване на ценности. Трябва
да се знае, че това понятие е залегнало априорно
и универсално в доктрината за опазване на наследството. То се споделя и
приема от световната
професионална общност.
В тази връзка трябва да
се припомни, че съгласно
съвременното разбиране
при преценката за автентичност се налага да се
проучат и други източници на информация, чиито
аспекти, според чл. 13 от
Документа за автентичността от Нара „могат
да включват форма и концепция, материали и същност, употреба и функция,
традиции и техники, местоположение и обкръжение, смисъл и впечатление,
както и други фактори от
външно и вътрешно естество.“ Текстът е приет
и препоръчан от Комитета за световното наследство към ЮНЕСКО през
1994 г. и впоследствие е
препотвърден и от други
международни документи.
Подобно разбиране, касаещо пряко инициативата
за възстановяване на Голямата базилика, има и в
българския Закон за културното наследство, където във § 4, т. 15 от Допълнителните разпоредби
се казва: „Реконструкция
по автентични данни на
недвижима културна ценност е пълно или частично
преизграждане, на основание на графична, текстова, фото документация и
други източници, които
дават информация за формата и проекта, материалите и субстанцията,
използването и функцията, традицията и техниките, местоположението
и обстановката, духа и настроението/усещането и
други вътрешни и външни
фактори.“ Едно комплексно систематизиране и
проучване на всички тези
фактори е наложително.
Материалите трябва да
станат обществено достояние и част от едно
пълноценно задание за
проектиране. Заданието
подлежи на обществено
обсъждане и професионална санкция, съгласно нормативната уредба в тази
област. Така че са налице
всички гаранции автентичността на ценността

да бъде съхранена. Въпрос
на професионално умение
и компетентност е удовлетворяването и преценката за съответствието
на проекта с това разбиране.
Извън сложните въпро с и н а мето ди кат а
бих желал да обърна внимание и на един често
неосъзнаван или заобикалян проблем, свързан с
обективни физически обстоятелства, засягащи
опазването на руините.
Казусът с възстановяването на Голямата базилика отразява общата
специфика на опазването
на археологическите останки на тази географска ширина. Умереноконтинентални ят климат
създава неблагоприятни
условия за съхраняване на
вековни структури, оставени на открито. Деградацията на оригиналната
субстанция се наблюдава
повсеместно, вкл. и в Археологическия резерват
„Плиска“. Прилагани ят
метод на т.нар. реконсервация води до подмяна на
оригинала и скъпо струващо „макетиране“. В комбинация с нерешаването
на други технически проблеми, например липса или
неподходяща вертикална
планировка - и до бързото
унищожаване на руината.
Ето защо освен проблемите на методиката бъдещият проект ще трябва
да реши и чисто технически задачи.
Във връзка с инициативата за възстановяване на Голямата базилика
според Вас какво трябва
да се направи за успешната й реализация?
Преди всичко е необходимо добре и ясно да се
аргументира и мотивира

начинанието. В този смисъл много е важно да се
проучат и популяризират
примери за подходи към
подобни значими обекти,
каквито съществуват в
целия свят. Да се анализират аргументите на
отделните правителства
за тези проекти, както и
основанията им за номинация на някои от тях за
включването им Списъка
на световното културно
и природно наследство на
ЮНЕСКО. От съществено
значение е оценката на
ИКОМОС Интернешънъл и
Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО към
подходите за възстановяване на емблематични за
културата и цивилизацията недвижими културни
ценности. Целесъобразно
е да припомним Препоръките от Варшава от 2018 г.
на ЮНЕСКО и ИКОМОС –
Интернешънъл за възстановяване и реконструкция
на културното наследство, според който подобни действия се насърчават с универсалното
разбиране за „легитимния

стремеж на общността
да възстанови своето културно наследство - като
средство за потвърждаване на неговата идентичност и да възстанови
достойнството си, както
и да се създадат условия
за устойчиво социално и
икономическо възстановяване“.
По този начин в спокойната атмосфера, за
която говорих в началото,
би трябвало да се предпазим от погрешно тълкуване на някои международни
документи, както и от необосновани критики към
настоящата инициатива.
В организационен план,
както знаете, беше създаден инициативен комитет,
който има за цел осигуряването на публичност на
проекта. Аз намирам това
за единствено приемлива
и адекватна на съвременните професионални и
обществени отношения
форма за успех. За председател на Управителния
съвет на „Национален инициативен комитет за възстановяване на Голямата

Реконструкция на манастирския комплекс (по проф. П. Георгиев)

базилика в Плиска“ с пълно
мнозинство беше избран
акад. Стефан Воденичаров, бивш председател на
БАН и бивш министър на
образованието, младежта
и науката в първото правителство на премиера
Бойко Борисов. За зам.председатели бяха избрани инж. Симеон Пешов,
почетен председател на
Камарата на строителите в България, и проф. д-р
Бони Петрунова, директор
на Националния исторически музей. В Управителни я съвет влизат още
акад. Пламен Карталов,
директор на Софийската
опера и балет, арх. Георги Бакалов, бивш председател на УС на Съюза на
архитектите в България,
арх. Лидия Станкова, директор дирекция в КСБ, и
изп. директор на КСБ инж.
Мирослав Мазнев, който е
и изп. директор на Сдружението.
Oще веднъж искам да
подчертая, че този подход е валиден за всяко едно
гражданско начинание.
Така ще се създаде среда,

благоприятстваща творческия процес и удовлетворяваща интереса на обществото. Не трябва да
забравяме, че опазването
на недвижимите културни
ценности е преди всичко
творческа дейност, основаваща се на научни данни, различни източници на
информация и отчитаща
обективните физически
условия. Ето защо в Документа за автентичността от Нара се казва, че
„ползването на тези източници дава възможност
да се очертае изграждането на специфични художествени, исторически,
социални и научни измерения…“.
От решаващо значение
ще бъде становището на
Българската православна
църква. Става въпрос за
възстановяване на първата българска епископска
катедра.
Особена важна за подобна инициатива е и
подкрепата от страна
на правителството. Световният опит показва, че
зад подобен голям проект
обикновено стои ръководството на съответната
страна. Подобна подкрепа
не би трябвало да се разбира като политическа,
защото не е въпрос на конюнктура. Инициативата
надхвърля партийните съображения. Тя би следвало
да е общоприета, да формира национален консенсус. Едва ли има партия,
организация или общност,
която да не споделя или да
отрече значимостта на
историческия документ
Голямата базилика.
Възстановяването на
Голямата базилика в Плиска е кауза с национално измерение и трябва да отразява широка обществена
съпричастност.
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$ȘȝǽȘȐșȚȖǬȐȔȖȊ±ȘȐȞȈȘȧȚȕȈșȍȞȍșȐȖȕȈ
Почти 130 г. след рождението му старозагорци го почитат като човека, създал облика на съвременния град
Елица Илчева
В последните години
стана модно да слушаме
опера под открито небе
н а л ю б оп и т н и ме с т а.
Наскоро емблематичната къща на прочутия в
миналото старозагорски
архитект Христо Димов,
която от известно време
е територия на младите
хора и на експерименталните форми, бе поредното
предизвикателство за тамошната опера, която открива нови и нови сценични
пространства. Това стана
повод да потърсим информация за сградата и арх.
Димов, които вълнуват
съгражданите си до днес.
Още повече че през 2020 г.
ще се честват 130 г. от
рождението на арх. Димов
(22 ноември 1890 г.)
Ако попитате местните къде може да се
види лицето на Стара
Загора от 20-те години
на миналия век, те веднага ще ви посочат малка
уличка в идеалния център.
Отсечката е сгушена
между църквата „Св. Николай”, Кукления театър
и бул. „Цар Симеон Велики“ и е част от ул. „Сава
Силов“. Там са запазени
една до друга три сгради
по проекти на арх. Христо Димов, който е с безспорно признати заслуги
за неповторимия дух на
града.
Роден в казанлъшкото
с. Дъбово, Димов завършва
гимназия в Стара Загора
и отива да учи в Чешката
държавна политехника в
Прага. През 1921 г. се завръща оттам с диплома и
се установява в Града на
липите завинаги.

От 1921 до 1924 г. е архитект на община Стара
Загора
Като нача лник на
службата към Областното инженерство допринася много за плановото
изграждане на селищата
в района и е един от инициаторите за създаване
на благоустройствено дружество в града, а
след това – архитект на
частна практика. Специализира проектиране
на обществени сгради.
Междувременно участва

Домът на архитект Димов

в три войни – Балканската, Междусъюзническата
и Първата световна, като
е награден с Кръст за храброст.
Сред съхранените една
до друга три къщи по негови проекти е и тази, в
която е живял до смъртта си през 1983 г. Още
през 1977 г. тя е обявена
за паметник на културата с местно значение.
Двама съвременни негови
колеги проучват и описват сградата с подробно
архитектурно заснемане.
Известната старозагорка арх. Живка Кирчева отделя специално място на
арх. Димов и неговата дейност в публикуваното през
2005 г. проучване „Стара
Загора в архитектурни
образи”. Младата й колежка Емануела Маринска,
възпитаничка на френски
университет, защитава
дипломна работа на тема
„Проучване и проект за
реставрация и адаптация
на къщата на арх. Христо
Димов, гр. Стара Загора”.
За Димов и неговия род
пише и краеведът Васил
Марков в своите книги за
с. Дъбово, за Дъбовското
училище и за строителния
предприемач Христо Иванов Караиванов.

Къщата е първата, проектирана от архитекта
след дипломирането му в
Чешката политехника
и установяването му
постоянно в Стара Загора.
Стилът е късен сецесион.
Тя е двуетажна, с характерни издадени корнизи,
еркер и уникална апликирана украса. Цялостната
планировка е раздвижена
и многофункционална. Има

те обществени здания са
сегашното СОУ „Максим
Горки“, Старозагорският
затвор, банята на ул. „Х.
Димитър Асенов“, минералните бани в с. Ягода, с.
Овощник, с. Кортен, Кърджали и Джебел, църквите
в с. Ягода, с. Медникарово,
с. Казанка, с. Богомилово,
читалищата в с. Енина,
с. Дъбово, Оряхово, хотелът на Старозагорските
минерални бани, Ловният
дом на Кортенските бани,
фабрика „Кремона“ в Казанлък.
строителство през този
период.

В интериора са интересни
вратите, четирите двойни портала и вътрешните
стълби.

няколко входа, някои от
стаите са преходни, особено красива е южната
фасада. Определят се три
етапа в строителството,
които подсказват и как
се е разраствала кариерата на Димов. Първият,

юг през малък двор.
Вторият етап е около 1935 - 1940 г., когато
стопанинът разширява
зданието. Замества съществуващата баня с
трапезария с кухня и излаз
към двора и нов санита-

По мнение на арх. Маринска в момента къщата
няма конструктивни проблеми. В бъдеще при подобри финансови възможности и проявен интерес
би могло да се реализира
нейното предложение за
реставрация и адаптация
без нарушаване на атмосферата и идеите на нейния създател.
А рх. Х рис то Д и мов
няма живи преки наследници. Имотът е приписан
на частно лице. Изричното завещание на дъщеря
му Пенка Димова е да не
се продава, а да се запази
като Къщата на арх. Димов, което и реализират
настоящите наематели.
П о в р еме н а поч т и
шестдесетгодишната
си професионална дей-

рен възел, разширява хола,
променя входа и обособява
антре. Покривът на пристройката превръща в красива и модерна за времето
си обширна тераса с интересен парапет. На трети етап – 1955 - 1960 г.,
към основната сграда се
пристроява лятна кухня,
типична за градското

ност архитектът създава много емблематични
за града сгради. Сред тях
са домът и клиниката на
Ханчеви, къщата на д-р
Маноилов, на д-р Трънков,
на д-р Мечкаров, на д-р
Комилев, на Капитанови,
сградата на ул. „Ген. Гурко“
и ул. „Цар Иван Шишман“,
няколко здания на ул. „Пазарска“. Сред по-значими-

Минералната баня в с. Ягода

Къща на ул. „Столетов“ в Стара Загора. На снимката –
арх. Христо Димов, Начо Коев и майсторите строители

от 1923 г., включва еднофамилна постройка със
спалня и дневна с баня на
първия етаж, три спални
на втория, мазе, таван
и офис за архитекта на
партера. Особеното е, че
офисът не е свързан с преход към вътрешността,
входът му е от улицата
от изток, а главният е от

Архитект Димов е автор
и на поредица статии в
старозагорски вестници,
предимно в. „Дума“, излизал от 1926 до 1944 г.
Темите, по които изказва
професионално мнение, са
свързани със строителството на емблематични
сгради в града. Например в
брой 306 от 13 юли 1930 г.
аргументирано, по точки
критикува избрания архитектурен проект за градски хали.
В продължение на 20 г.
той неуморно работи за
създаването на квалифицирани кадри със средно
образование за отрасъл
„Строителство“, като
дори е основател (1943 г.)
на Държавната строителна гимназия в Стара
Загора (сега Професионална гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Л. Байер“). Там
преподава всички архитектурни дисциплини, а
собственото си ателие
превръща в кабинет за
учениците, като предоставя огромната си библиотека на тяхно разположение.
Арх. Христо Димов разработва и научни студии по
балнеология и е утвърден
като член-кореспондент
на балнеоложкото дружество в Прага. Активно се
занимава и с фотография.
Още по време на войните
заснема обекти, а по-късно
и строежа на проектирани
от него сгради. Членува и
в Инженерно-архитектурната камара. Носител е на
орден „Кирил и Методий“
първа степен, Орден „За
граждански заслуги“ първа
степен, орден „Народна
Република България“ втора
степен.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

петък, 30 август 2019

Ñòðîèòåë

21

Доц. д-р инж. Весела Филипова, Факултет по „Транспортно строителство“ на УАСГ:

ǹȚțȌȍȕȚȐȚȍȕȐșȈȖȚȓȐȟȕȖ
ȗȖȌȋȖȚȊȍȕȐȏȈȗȘȈȒȚȐȒȈȚȈ
Учим възпитаниците ни да се отнасят
критично към резултатите от своя труд
Снимки авторът

Георги Сотиров
Доц. Филипова, започва новата учебна година.
Как завърши старата и
какво да очакват Вашите студенти във Факултета по транспортно
строителство през новата?
Няма да разкрия някаква тайна, ако кажа, че
следването в нашия университет е трудна работа. Тук обучението е
изключително сериозно и
натоварва в максимална
степен онези, решили да
се посветят на отговорната професия строителен инженер с направление
„Транспортна инфраструктура“. Някои от младите
ни колеги са принудени и
да работят по време на
обучението и това ги затруднява допълнително.
Но който има амбицията
да изучава именно тези
специалности и в обозримо бъдеще се вижда като
проектант, лабораторен
инженер, инженер, упражняващ строителен надзор,
или като обектов ръководител някъде по пътищата, железниците или летищата у нас и в Европа,
той непременно ще успее.
Тряб ва да ка ж а, че
последната сесия на дипломните защити премина изключително успешно.
Завършващите показаха
много добри знания и аз
като участник в Държавната изпитна комисия на
катедра „Пътища“ – частта „Пътища“ и „Транспортни съоръжения“, отговорно
мога да заявя, че те са отлично подготвени за практиката.
С други думи, фирмите от транспортната
инфраструктура са получили своите добри млади
колеги от Вашия университет?
Да, това е точната
квалификация и в този
смисъл аз оценявам и успешната работа на колегите асистенти, доценти
и професори при тяхната
подготовка и израстването им като инженери.
Изискванията по време на
цялото следване са големи
и така ще бъде. Нужна е
висока концентрация, добро познаване на софтуерните продукти, осмисляне
на резултатите.
Вие четете лекции и
водите упражнения по

на софийското, също има
работа за специалистите,
завършили при нас.
Любопитен е въпросът за дебелината на
пистите за излитане и
кацане с всичките елементи, които изграждат
съоръженията?
За летищните настилки, особено за пероните,
се ползва бетон. Пистите в повечето случаи са
асфалтови, като всички
рехабилитации стават с
подмяна не на един, а на
няколко пласта.
В тази област има
много работа, и ако студентите имат интерес,
ще намерят поле за изява и като проектанти, и
като строители.
Изграждането, подд ъ р ж а н е т о и р е ко н струкцията на пътища
е от особено значение
за цялата страна. Като

една уникална дисциплина – „Аеродрумно строителство”. Разкажете
по-подробно. Строят ли
се в България нови писти, рульожки или съпътстващи съоръжения на
летищата?
За тази проблематика
по принцип не се говори и
пише достатъчно и това
е разбираемо. Все пак става дума за стратегическа
инфраструктура. Преди
няколко години завършихме един много мащабен
проект на летище Безмер.
То беше модернизирано
съгласно изискванията на
НАТО и на ИКАО едновременно, така че аеродрумът да може да се ползва
за база на стратегически
и тактически транспортни самолети. Удължена
беше пистата, изгради
се обръщало, проектирани
бяха и се построиха нови
пътеки за рулиране, уширени бяха пероните. Българската държава искаше
след тази реконструкция
портът да може да при-

ема и граждански самолети. Затова казвам, че
ремонтът трябваше едновременно да отговаря
на нуждите и на военната
авиация, и на гражданската. Аз бях част от проектантския екип.
Участвах и в разработването на мащабен
проект за летище София,
при който поетапно се
правят нови пътеки за рулиране, едната от които
е скоростна за по-бързо
извеждане на по-малки самолети. Разширена беше
антиобледенителната
площадка, както и перонът за бизнес авиация.
Освен строителството на нови неща се работи постоянно за поддържане на съществуващите
елементи. Периодично се
правят обследвания на
настилките - оценява се
състоянието (повреди
и повърхностни характеристики) и носимоспособността (PCN) им.
На тази база се определя необходимостта от

Доц. д-р инж. Весела Филипова е завършила
Строителния техникум „Христо Ботев“ в столицата.
След това продължава във ВИАС (сега УАСГ) в
специалност „Транспортно строителство“ и
специализация „Пътно строителство“.
Започва работа в Института по пътища, секция
„Асфалтови настилки“. Става научен сътрудник,
прави аспирантура, свързана с асфалтовите смеси и
изпитване на модули на еластичност и устойчивост на
умора на асфалтите. Към момента преподава в УАСГ
и работи като проектант във фирма „Рутекс“. Става
доктор през 2007 г., а малко по-късно - доцент.

усилване и рехабилитация
на съответните елементи. Всяко летище издава
т.нар. аеронавигационна информация, която се
обновява периодично. Тя
е свързана както с носимоспособността на настилките, така също и с
безопасността, свързана
с изискванията на EASA Европейската авиационна
асоциация за безопасност
(European Union Aviation
Safety Agency). Наскоро
беше направено такова
изследване на аеропорта
в Пловдив предвид евентуалната негова концесия.
На Граф Игнатиево
завършва усилване и рехабилитация на една пътека за рулиране. В Горна
Оряховица и летището в
Кондофрей, което имаше
идея да бъде дублиращо

професионална реализация в перспектива тази
материя вероятно е сред
предпочитаните от Вашите възпитаници?
Това в нашия университет са две дисциплини.
„Строителство на пътища“ е самостоятелен
предмет, по който има
два вида упражнения - проектиране на пътища и лабораторни упражнения. А в
„Поддържане и реконструкция на пътища“ студентите се обучават на това,
което основно става в
нашата страна, с изключение на строителството
на новите магистрали.
Програмата е направена
така, че обхваща оценка
на моментното състояние на пътя (измервания,
изпитвания, изследвания),
разработване на изходни

данни за проектиране на
рехабилитацията, следва
проектиране на нивелета
за еднокилометров пътен
участък и технологичен
проект за полагането на
асфалтовите пластове.
При проектирането се
работи по новите нормативни документи, спазват
се заложените изисквания,
използват се съвременни
софтуери и на финал се
оценява продуктът. Точно тук е майсторлъкът на
преподаването – да можем
да научим нашите студенти критично да се отнасят към резултатите от
съответните програми.
Съчетанието на научната с чисто практическата работа, както
е при Вас, достатъчно
основание ли е човек да е
удовлетворен от професионалната си кариера?
Да, защото виждаме
проблемите, които съществуват и от „двете
страни на барикадата“.
Преподавателят може и
обръща внимание на своите студенти по конкретни теми от практиката
си и те стават по-подготвени още от университета.
Ето пример от моята
практика за сравнение
между изпълнението и
проектирането на елементи на две летища – в
столицата и в с. Безмер,
основно във връзка с отводняването. В София новите части са изпълнени
върху бивши баластриери.
Отводняването е повърхностно, лесно, земята
е с много висока носимоспособност. В Безмер
почвите са много тежки
глини и това налагаше да
се обърне сериозно внимание на отводняването.
Когато започнаха изкопите за настилки на перони
и на пътеки за рулиране,
паднаха обилни дъждове
и изкопаните площи бяха
залети и не се осушаваха. Решението беше да се
направят още по-дълбоки
изкопи, да се насипят с
трошен камък и т.н. Едно
тежко изпълнение, при условие че в Безмер трябва
да кацат и излитат някои
от най-тежките самолети в авиацията.
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ЧЕТЕТЕ АКТУАЛНИТЕ НОВИНИ НА САЙТА НИ

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

?

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

Анкетата е качена и на уебсайта на медията
www.vestnikstroitel.bg
и на Фейсбук страницата
https://www.facebook.com/vestnik.stroitel09/
и може да бъде попълнена онлайн
Очакваме отговорите Ви до 30 септември 2019 г. Вашето мнение е ценно за нас!
В интернет платформите на в. „Строител” може да следите и най-важните новини от страната и всички водещи
международни теми. В сайта на изданието ежедневно се публикува актуална информация, в това число законодателна, обявления за обществени поръчки в сферата на строителството, проектирането и строителния надзор, интервюта с водещи
специалисти в областта на строителството, архитектурата, благоустройството, транспорта, инфраструктурата, екологията, информация за българските общини, както и преглед на печата.
www.vestnikstroitel.bg има и функция за излъчване на видео „На живо“ в реално време. Чрез интернет изданието си
в. „Строител“ много често пръв от всички български медии съобщава новини от света и у нас. Публикациите от уебсайта
се качват и на Фейсбук страницата на медията, където събитията от деня също се излъчват на живо.
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

3Наименование: Модернизация на жп линия София - Драгоман Сръбска граница, участък Волуяк – Драгоман по обособени позиции
Възложител: Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“
Oсн. предмет: 45234100
Прогнозна стойност: 345 917 408.20 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 42
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21/11/2019 Местно време:
16:45
Отваряне на офертите: гр. София, п.к. 1233,

бул. „Княгиня Мария Луиза” №110, ДП НКЖИ,
партер, заседателна зала
Дата: 22/11/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Ивелина Китина
Факс: +359 2931-0663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: http://www.rail-infra.bg
Телефон: +359 2932-3875
E-mail: i.kitina@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929703&mode=view

3Наименование: Модернизация на тягова подстанция Варна с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA
с подмяна на гаровите разединители в у-ка Варна - Синдел и дост. на
автовишка по обос. позиции
Възложител: ДП Национална компания Железопътна инфраструктура
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 10 983 120.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 154
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14/10/2019 Местно време:
16:45
Отваряне на офертите: ДП „Национална
компания Железопътна инжраструктура”,

До
Енчо Енчев – РКСВ Добрич – 70 г.
Данчо Данчев – РКСВ Сливен – 70 г.
Димитър Желев – РКСВ Добрич – 80 г.
Иван Коцев – РКСВ Враца – 90 г.
Цветан Дамянов – РКСВ Кюстендил – 75 г.
Иван Петров – РКСВ Добрич – 70 г.
Инж. Стойка Мазгалова – РКСВ Димитровград – 75 г.
Иван Савов – секция „Инженерно строителство” – 80 г.
Стою Петков – РКСВ Варна – 80 г.
Иванка Стойчева – РКСВ Разград – 75 г.
Николай Макаров – секция „Транспортно строителство” - 85 г.
Инж. Петко Спасов – РКСВ Монтана – 80 г.
Тянка Боюкова – РКСВ Димитровград – 90 г.
Станка Симова – секция „Инженерно строителство” – 70 г.

гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“
№110, партер, заседателна зала
Дата: 15/10/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Евгения Русимова
Факс: +359 29310663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110
Адрес на възложителя: http://www.rail-infra.bg
Телефон: +359 29326115
E-mail: d.slavcheva@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929704&mode=view

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите
ветерани и лично от мое име най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия
юбилей.
Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
август 2019 г.

3Наименование: Закриване и рекултивация на общинско депо за
битови отпадъци на територията на Община Опан в поземлен имот
(ПИ) с идентификатор 53567.108.120, област Стара Загора, Община
Опан, с. Опан
Възложител: Община Опан
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 003 289.33 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 23/09/2019 Местно време: 16:30
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Общиски съвет на Общ. Опан, Адрес:

с. Опан, Община Опан
Дата: 24/09/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Дафинка Господинова
Факс: +359 42603044
Адрес на възложителя: www.opan.bg
Телефон: +359 41012260
E-mail: opan@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929794&mode=view

3Наименование: Проектиране и ремонт на сграда на общежитие
на „Столичен автотранспорт“ ЕАД с идентификатор 68134.1506.175.1
и 68134.175.6, УПИ VIII (ПИ68134.1506.175), кв.20, М. НПЗ „Изток” - Юг, р-н
„Искър”, ул. „Кап. Любен Кондаков“ №7
Възложител: Столичен автотранспорт ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 2 600 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в дни: 260
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 20/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: в сградата на
„Столичен автотранспорт” ЕАД, гр. София
1612, ул. „Житница” №21, 3 етаж, заседател-

на зала
Дата: 26/09/2019 Местно време: 14:00
За контакти: Стефка Доковска
Факс: +359 29554067
Адрес: ул. „Житница“ №21
Адрес на възложителя: www.sofiabus.bg
Телефон: +359 29554132
E-mail: e.slavchev@sofiabus.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=929841&mode=view

3Наименование: Реконструкция на компрометирани участъци от
водопроводната мрежа в с. Звездец, Община Малко Търново
Възложител: Община Малко Търново
Oсн. предмет: 45232151
Прогнозна стойност: 2 351 855.97 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: сградата на Общинска администрация - гр. Малко Търново,
ул. „Малкотърновска комуна“ №3, ет. 2, кон-

ферентна зала
Дата: 23/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Деян Йотов
Факс: +359 59523128
Адрес: ул. „Малкотърновска комуна“ №3
Адрес на възложителя:
http://www.malkotarnovo.org/
Телефон: +359 876078020
E-mail: mt_kmet@b-trust.org
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929700&mode=view

3Наименование: Текущ ремонт на общинска пътна мрежа 2019
година, в т.ч.: Път VRC1032 - /I-1,-Враца - Мездра/ - Граница община
(Враца - Мездра) - Върбешница – ...Продължава в II.1.4)...
Възложител: Община Враца
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 412 500.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 16/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Община Враца - гр. Враца, ул. „Стефанаки Савов” №6

Дата: 17/09/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Ваня Могиланска, главен експерт Отдел Обществени поръчки
Факс: +359 888126330
Адрес: ул. „Стефанаки Савов“ №6
Адрес на възложителя: http://www.vratza.bg/
Телефон: +359 888126330
E-mail: vmogilanska@vratza.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=930119&mode=view

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

3Наименование: Пететажна жилищна сграда със сутерен и подземни гаражи - СО
Възложител: Столична община - район „Възраждане”
Oсн. предмет: 45210000
Прогнозна стойност: 5 093 642.50 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 30
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 18/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: гр. София, бул.
„Александър Стамболийски“ №62, ет. 2, зала 5

Дата: 19/09/2019 Местно време: 10:30
За контакти: Малина Кърчева, инж. Виолета
Юрукова
Факс: +359 29870794
Адрес: бул. „Александър Стамболийски“ №62
Адрес на възложителя: wwww.zop@sovazrajdane.bg
Телефон: +359 29802889
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=930200&mode=view

3Наименование: Корекция на речните корита на р. Ябланица и
р. Малък Искър – в определени участъци
Възложител: Община Етрополе
Oсн. предмет: 45240000
Прогнозна стойност: 746 829.51 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност
в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 16/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: в сградата на Общинска администрация - Етрополе, на Адрес:
гр. Етрополе, пл. „Девети септември“ №1,
зала №312

Дата: 17/09/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Стефан Борисов - зам.кмет
Факс: +359 72065011
Адрес: пл. „Девети септември“ №1
Адрес на възложителя: http://www.etropolebg.
com
Телефон: +359 72068204
E-mail: obstina@etropolebg.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=930085&mode=view

3Наименование: Изграждане на физкултурен салон с топла връзка
към ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ за предоставяне на БФП по Подмярка
7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на
всички видове малка по мащаби инфраструктура“...
Възложител: Община Антон
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 441 751.13 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: Община Антон,
зала на Общински съвет Антон, намираща
се в сградата на НЧ „Христо Ботев 1925”,

село Антон, пл. „Съединение 1”, етаж 2
Дата: 18/09/2019 Местно време: 09:30
За контакти: Стоян Гарчев- зам.-кмет на
Община Антон
Факс: +86 2500
Адрес на възложителя: https://www.antonbg.
com/
Телефон: +86 2300
E-mail: obanton@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929730&mode=view

3Наименование: Изпълнение на СМР на обект: Укрепване на местност Шергурна, гр. Бяла
Възложител: Община Бяла
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 358 173.89 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 12
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 19/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателна зала в
сградата на общинска администрация, находяща се в гр. Бяла, област Варна, ул. „Андрей

Премянов” №29
Дата: 20/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Христо Железаров
Факс: +359 05143-2379
Адрес: ул. „Андрей Премянов“ №29
Адрес на възложителя: http://www.byala.org
Телефон: +359 05143-2379
E-mail: byala_mayor@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929829&mode=view

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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ȗȈȘȐȎȒȐȧȠȐȒȊȖȉȏȈȊȍȎȌȈȕȍȚȖ
Елица Илчева
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Сара Лавойн, по баща
Понятовски, произхожда
от семейство на полски
благородници. На 22 години се омъжва за известния
френски певец Марк Лавойн.
С него заживява в луксозен
апартамент в близост до
Тюйлери, ражда три деца
и наскоро... се развежда.
Сега, на 45, тя е парижка
знаменитост, дизайнер,
телевизионен водещ и... социалист.
Учила е за актриса, след
това навлиза в дебрите на
философията, а междувременно решава да се занимава професионално с интериорни проекти. Собствено
студио открива през 2002 г.
по предложение на приятел
на семейството - дизайнера Франсоа Шмит. Баща
му бил главен редактор на
френския Vogue в продъл-

Чувственост
Търсете чувствеността на пространството, ко я т о б е ш е
основен белег за интериорите на 2019 и се запазва и за следващата
година. Това означава
да се ориентирате към
избор на чувствени материали - кожа, бархет,
натурално дърво. Изобщо към всичко, което има
ярко изразена текстура
и кара човек да пожелае
да го докосне.

Синьо, слънце и корал
Синьо във всичките му нюанси доминира в проектите на Сара Лавойн

Синьото ще бъде големият хит следващата
година. Имайте предвид,
че винаги може да намерите място за още един
нюанс на цвета на небето или морето. Добавете корал или слънчево
жълто, защото хората
имат нужда от топлина
в дома си. Всички нюанси
в тази цветова гама ще
бъдат на пика на своята
популярност.

Ар деко и 50-те
Що се отнася до формите, имам предчувствие, че гмуркането в 50те и ар деко ще се окаже
най-силният тренд на
2020-а. В този „коктейл“
за яркостта и силата
отговаря ар деко, а за
мекотата – елегантният винтидж на 50-те.

Черно и бяло винаги са в основата на обзавеждането

жение на 15 години, а той
работил с майка си - също
известна декораторка.
Сара започва творческата си кариера с проектиране на офиси и скъпи
бутици, а пред обществеността и критиците се
представя едва когато е
създала два лични проекта
- дуплексът, в който живяла със съпруга и децата си,
и собствената си селска
къща. Голямата слава пък
идва през 2016 г., когато обзавежда бутиковия Le Roch
Hotel & Spa - първия хотел
в портфолиото й, който е и
най-известният й проект
до момента.
Това, което е отличителна черта в почерка на
Лавойн, е ярката цветна
палитра, в която властват
жълто, синьо и розово - любимите й багри. Страстта
към краските при нея е толкова силна, че преди четири
години пуска и собствена
линия бои (заедно с марката Ressource), която включва 36 нюанса, сред които и
вече легендарният Le Bleu
Sarah, вдъхновен от марокански керамични плочки.
Сара казва, че цветът се
появил заедно със спомените от детството й, когато
тя и родителите й отишли
да почиват в африканската

държава. Като основа обаче
тя винаги предпочита безупречната комбинация от
черно и бяло.
Дизайнерката избира
необичайни колаборации,
като слива и каки, праскова
и антрацит, и с основание
я наричат един от основните френски колористи на
нашето време. Яркостта
на пространствата, които
създава, засилва, като спу-

ска дебели цветни завеси,
постила шарени килими и
тапицира мебелите с плътно кадифе.
От 2009 г. Сара проектира и мебели, които излизат на пазара със защитени
авторски права под марката Maison Sarah Lavoine.
През 2012 г. отваря врати
първият бутик със същото
име, а сега вече има три
магазина, плюс щанд в мола

Printemps в Париж.
За да оживява постоянно идеите си, декораторката създава и серия малки
предмети за бита, включително дъски за рязане и куки
за завеси, като за масовото

Тайната на перфектния интериор е проста - това е сливане на различни стилове и сложни нюанси

производство на моделите
си винаги избира фирми с
история. Например сервизите за хранене, посветени на
ярките цветове на Сицилия,
излизат от фамилната фабрика Jars, а килимите - от
Chevalier édition, където си
съперничи с италианката
Патриша Уркиола.
Лавойн казва, че тайната на перфектния интериор е проста - това е
сливане на различни стилове и сложни нюанси. Тя се
страхува от еднообразния
вид на дадено жилище и
смята, че всяка стая и отделна част от него трябва
да носи собствено излъчване. Като цяло проектите й
запазват силното френско
излъчване, което е характерно с един основен цвят,
с който е съобразено цялото интериорно обзавеждане – винаги в модерен стил,
а авторските предмети
щедро допълват всичко в
духа на съвременното изкуство. Така проектите
на парижанката имат онзи
собствен чар, по който веднага ще ги познаете.

Смесвайте и съчетавайте
По моите наблюдения отношението към
оформлението се мести
към автентичните пространства, където можете да видите естественото смесване на цвят,
материали, дизайнерски
модерни мебели и такива, които са винтидж и
са достъпни като цена.

Честен дизайн
От пространствата
всички очакват едно: да
отговорят на жизнените
потребности на обитателите им, т.е. да бъдем
честни, а не да се надскачаме.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ
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ǻȔȍȕȋȘȈȌȏȈȔȓȘȌȌȖȓȈȘȈȡȍșȍȗȖȧȊȐȊǳȈșǪȍȋȈș
Проектът ангажира 25 000 души, като авторите залагат не
само на иновации в сградите, но и в самото им изграждане
Страницата
подготви
Елица Илчева
Първи ят умен мини
град в света ще бъде в
Лас Вегас. Иновативният проект носи името
Bleutech Park и е на стойност 7,5 млрд. долара. Авторите описват проекта
си като нещо, което ще
промени представите за
дизайн в бъдещето благодарение на „невероятните технологии”, вложени
в него.
Очаква се изграждането да стартира идния
декември и да отнеме около шест години до пълно
завършване. Финансиран
от Bleutech Park Properties
Inc. - инвестиционен
тръст, занимаващ се с

недвижими имоти, обектът ще разчита изцяло
на възобновяеми източни-

ци на енергия, което означава, че ще бъде напълно
независим от електроп-

ǨȘȝȐȚȍȒȚșȢȏȌȈȊȈȒȖȕȞȍȗȞȐȧȏȈȉțȚȐȒȖȊ
ȝȖȚȍȓÄȖȚȊȢȌ´ȘȢȉȈ
Вдъхновен от един от
най-живописните изгледи
в Норвегия, собственикът
на студиото за архитектурен дизайн Хайри Атак е
създал ефектна концепция
за бутиков хотел. Предложението включва сграда,
разположена на една от
страните на Прейкестолен, известен още като
Пулпит Рок или Молитвената скала - блок, който се
извисява на 604 м над красивия фиорд Лизефьорден.
Хотелът ще има девет
апартамента, чиито тераси ще излизат от ръба
на скалата, а дневните
зони и стаите за гости
ще са сгушени в сърцето
на камъка. Горният вход ще

предлага живописен изглед,
а истинските търсачи на
приключения ще могат да
се спуснат към басейна,
който ще е изнесен над
водата. Той ще е конзолен
и със стъклено дъно, което
позволява на смелите плувци да се наслаждават на
водата и да гледат право
надолу.
Концепцията е вдъхно-

ǓǬǾǺǻǷȋǹǱǾǺǹǬǶǷǴǸǬǾǬǳǬǭǬǮȋ
ǴǹǰǿǽǾǼǴȋǾǬǻǺȂǱǷǴȋǽǮȋǾ
Ефектите от изменението на климата се
усещат по целия свят и
причиняват множество
негативни последици. За
строителната индустрия,
чувствителна към времето поради условията на
труд, става все по-вероятно да възникнат услож-

нения, съобщи тези дни
The Independent. Изданието
цитира експерти, които
твърдят, че топлинните
вълни, особено силно усетени тази година през юни
и юли, влошават нещата.
За да могат да се вместват в сроковете, както и
да не се прави компромис

вена от снимка, изпратена на основателя на студиото Хайри Атак. Негов
приятел заснел кадъра по
време на почивката си в
Норвегия. „Въпреки че не
бях там, усетих адреналин,
усетих, че съм на ръба. И
замечтах за живот отвъд
него. Просто исках да пренеса това преживяване“,
разказва архитектът.
с качеството на обектите, е изключително важно
строителните фирми да
обръщат по-голямо внимание на здравето на служителите си по време на
работа. Осигуряването
на допълнителна почивка
и вода ще помогне, а часовете за труд, могат да
се изместят към нощите,
когато температурата е
най-ниска, съветват анализаторите.

ǴȖȌțȓȕȖȚȖșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȗȘȖȞȢȜȚȧȊȈ
Според наскоро пуснат
Индекс за търговско строителство (CCI) - икономически показател, който
проследява тенденциите в
индустрията, търсенето
на модулно строителство
нараства и се очаква това
да продължи.
Сглобяемите компоненти на сградите, които са
изградени във фабрика и
се изпращат до обектите
директно за монтаж, отговарят на същите стандарти и използват същите
материали като традиционното здание, но според
защитниците на този тип

проекти предлагат редица
допълнителни предимства.
Както беше съобщено
от The National Real Estate
Investor, през последните
пет години повишената
производителност и пониските разходи карат
изпълнителите да предпочитат именно този тип
конструкции.
Сега, когато разходите
за материали продължават да нарастват по целия свят, потенциалните
спестявания стават още
по желани. Изследването
на CCI установило, че повече от 70 процента от

анкетираните изпълнители съобщават за осем ясни
предимства на модулите:
повишаване на ефективността и производителността, безопасността
и качеството, намаление
на риска, разходите, отпадъци от материалите и
времето за завършване на
обектите.
Според тях обаче не
само гореспоменатите
ползи водят до промяна, но
и ускоряващата се загуба
на квалифицирана работна
ръка ще тласне икономиката към индустриализация и
автоматизация.

реносната мрежа. Материалите за проекта ще
бъдат специално подбра-

ни, за да „дишат” и генерират енергия. Фасадите
ще използват фотоволтаично стъкло, което ще
конвентира светлината
в електричество, докато
подовите настилки ще капитализират енергията,
произвеждана от хората,
за отопление и охлаждане.
Авангардните структури
ще бъдат балансирани
от мрежа от „супер дървета”, които трябва да
намалят потреблението
на вода с 95%, както и да
подобрят биоразнообразието. Градът ще пречиства водата със собствено
съоръжение, като освен
това ще разполага с вътрешна система за справяне с отпадъците.
Компанията е предвидила редом до луксозните
апартаменти, търговските площи, хотелите
и други да има и жилища,
предназначени за хората,
които обслужват инова-

тивното място - лекари,
учители, пожарникари, полиция...
Bleutech ще приложи
последни технологии и
в самото изграждане на
обектите. Дронове ще
работят на труднодостъпни места, а строителните работници ще
са екипирани с облекло,
създадено по специална
технология. Тя ще увеличи
безопасността на работното място, особено при
повдигане на тежки елементи и при дейностите,
изискващи повтарящи се
движения. Роботизирани
и биометрични системи
ще отговарят за сигурността. Проектантите
вярват в развитието на
цифровизацията и роботиката в строителството, тъй като те ще увеличат производителността
и ефективността. Проектът ще създаде цели
25 хил. работни места.

%XLOGVWUHDPǴǳǮǱǲǰǬǸǼǱǲǺǮǺ
ǺǭǺǼǿǰǮǬǹǱǰǴǼǱǶǾǹǺǹǬǺǭǱǶǾǬ
Buildstream е строителна стартираща система, използваща интернет
технология за подобряване на ефективността на тежкото оборудване (IoT).
Системата е създала хардуер и софтуер,
за да предостави на изпълнителите точна информация в реално време за местоположението и работата на техниката,
с която работят. Това е постигнато с
персонализиран алгоритъм за откриване
на данни за експлоатацията на оборудването, събрани от съществуващите OEM
системи или от собствения им внедрен
IoT хардуер.
Независимо дали потребителят притежава или наема оборудването, той
може да прецени производителността,
да проследи разходите, поддръжката и
наличността си и да вземе по-добре информирани решения за подобряване на
ефективността. Данните се свързват
към централно табло, което може да
се наблюдава отвсякъде – от магазина
за материали, на място или от офиса.
Собственият софтуер може да се интегрира със съществуващ за управление
на проекти и други инструменти, свързвайки всички, участващи в даден проект.

В допълнение към спестяването на
време и пари това оборудване потенциално би могло да помогне за намаляване
на въздействието на индустрията върху
околната среда. По-доброто планиране и
повишената ефективност означават, че
машините с дизелово гориво ще изгарят
по-малко.
Освен посоченото дотук, повечето
изпълнители смятат, че IoT технологията ще увеличи и безопасността на работното място, ще защити инвестициите и ще намали риска. Всъщност според
скорошен доклад на Dodge Data & Analytics
основният мотиватор за внедряване на
новата технология не е повишената
ефективност, а по-ниските застрахователни премии.

ǹȢȎȐȊȧȊȈȚȋȘȈȌȐȕȈȚȈȕȈȗȖȒȘȐȊȈ
ȕȈǲȈȓȐȜȖȘȕȐȑșȒȐȧȔțȏȍȑ
Базираното в Оукланд
Hood Design Studio (HDS)
ще предприеме ударно съживяване на известната
градина върху терасовиден покрив на Калифорнийския музей в града.
Създадена от Кевин Рош
– дизайнер бруталист,
сградата някога се гордеела с пищна зеленина върху 26 400 кв. м, изкуствени
езерца и човешки скулптури, но през последните
няколко десетилетия институцията е успяла да
запази само насажденията, създадени от модернистичния ландшафтен
архитект Дан Кили.
HDS е проектирала
специфична за сградата
интервенция за външното

пространство. Проектът
на стойност 20 милиона
долара ще преоцени растителността в градината, като добави местни
видове от цяла Калифорния. По-конкретно дизайнерският екип ще засади
такива, които представят всеки един от четирите екологични региона

в държавата - пустиня,
крайбрежна гора, гора и
средиземноморски климат - на различните нива
на терасата. Въпреки че
може да отнеме 15 години,
за да са развият насажденията, HDS ги предвижда с
леко разливане по краищата и промяна на цвета в
тандем със сезоните.
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Тази година програмата е селектирана от над 110
проектни предложения от всички сфери на изкуството
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Най-дългата НОЩ на Пловдив се
завръща през септември за четиринадесети път. Новото издание
на стартиралата като „Нощ на
музеите и галериите“ през 2005 г.
отново е в три вечери – на 13-и,
14-и и 15 септември.
В годината на „Пловдив - Европейска столица на културата 2019“
програмата е селектирана от
над 110 проектни предложения от
всички сфери на изкуството – съвременно и традиционно визуално,
театър, кино, танц, пърформaнс и
др., като както досега тя ще бъде
разпределена в тематични раздели.
В „Музеи, Галерии, Ателиета“ местните учреждения ще представят
изложби и артисти в специални
проекти към НОЩ/Пловдив, както
и част от годишната си програма.
За своята „бяла нощ” живият град
ще отвори и много читалища, библиотеки, религиозни храмове и общностни центрове в раздел „Град и
Култура”. „Публични пространства“
съответно събира артистични
проекти в споделените открити
площи на Пловдив. В „Клуб и Музика“
културата ще се пренесе в нефор-

малната, но не по-малко вълнуваща
атмосфера на алтернативните
клубни места в града. В „Малката
Нощ” по традиция са включени събития за най-младата и будна аудитория.
Основната кураторска програма на НОЩ/Пловдив – „Общо място”,
подготвена от Владия Михайлова,
е фокусирана върху Стария град и
се стреми да покаже различни от
познатите му образ и атмосфера.
Между 13 и 15 септември включените проекти ще се разположат от
Източната порта до Данчовата
къща и Къща „Стамболян”, прикан-

вайки посетителят да влезе сякаш
през „задния” вход на Стария град,
слабо познат за туристите и дори
за жителите на Пловдив.
За първа година модулът, фокусиран върху дигиталните изкуства,
Creative Media Lab ще се проведе в
Драматичния театър.
В рамките на фестивала ще
отворят вратите и на бившия магазин Детмаг „Снежанка”, превърнат в пространство за култура, с
изложбата Open Art Files, посветена на историята на съвременното
българско изкуство и курирана от
Вера Млечевска.

ǿȈȘȓȐǷțȚșȕȖȊȖȊȐȌȍȖ,:DUQHG0\VHOI
Няколкократният носител на награди „Грами“
и платинени ят изпълнител, автор на песни
и продуцент Чарли Пут
прави своето триумфално
завръщане с новото видео I Warned Myself. Това
е първият проект на Пут
след номинирания за „Грами“ през 2018 г. втори
албум Voicenotes. Дебютирайки на 4-то място в
Billboard 200, албумът получи златен сертификат
4 дни след издаването си
и достигна 3,2 милиарда

слушания. Той е подкрепен
от Voicenotes турне, чиито концерти в Северна
Америка и Азия са напълно
разпродадени.
I Warned Myself е примамливо хипнотизиращ.
Той смесва пулсиращи
басове с копринено-фалцетния глас на Чарли Пут
и откровено смелия текст
на песента. Парчето отбелязва раждането на
нова ера за един от найизвестните и търсени
хитмейкъри.
Чарли Пут става по-

пулярен през 2015 г. като
автор на песни, продуцент и участващ вокал
на три пъти номинираното за „Грами“ и Golden
Globe парче на Уиз Халифа
See You Again. Скоро след
това П у т издава Nine
Track Mind, който включва 4 пъти признатите за
платинени хитове We Don’t
Talk Anymore, One Call Away
и Marvin Gaye. След като
Чарли Пут бързо се доказва като един от най-търсените автори на песни и
продуценти, той участва

Братята Басет са световна марка в бизнеса с
бижута. Леополд е ексцентрично парвеню, за него никое удоволствие не е прекалено скъпо. Максуел пък е
майстор в занаята, за когото качеството стои над
всичко. Най-новото бижу на братята обаче – изящна
смарагдова огърлица на стойност 8 милиона долара
– е откраднато. Актрисата, която го е носила, е
убита при грабежа. Случаят е прехвърлен към отдел
„Специални клиенти“.
Зак Джордан е детектив в отдела за защита
на привилегированите. Заедно с партньорката си
Кайли той тръгва по следите на похитителите. Събитията водят двамата партньори от бляскавите
мезонети на Манхатън до дълбините на криминалния
свят. В търсенето на истината Зак и Кайли ще се
изправят пред двойна заплаха, която вещае неприятности както за братята Басет, така и за отдела.
„Грабеж по сценарий“ на Джеймс Патерсън се
чете на един дъх. Американският писател е определян като Краля на бестселърите. Той е автор на някои от най-популярните криминални поредици, както
и на няколко детско-юношески серии. От 1976 г. до
сега, самостоятелно или в съавторство, Патерсън е
написал 97 романа. Има 19 последователни първи места в класацията за бестселъри на „Ню Йорк Таймс“, а
в нея е бил 76 пъти, затова е вписан в Рекордите на
Гинес. Продава повече книги от автори като Стивън
Кинг, Джон Гришам и Дан Браун. Притежател е на
множество литературни награди и е единственият
писател, оглавявал едновременно литературни класации както за възрастни, така и за деца.
Някои от по-известните заглавия на Джеймс Патерсън са „Завръщането на паяка“, „Целуни момичетата“, „Джак и Джил“, „Криеница“, „Котка и мишка“,
„Среднощен клуб“, „Когато вятърът задуха“, „Танцът
на невестулката“.

в проекти на Кейти Пери
(Small Talk), Майкъл Бубле
(Love You Anymore) на групите 5 Seconds of Summer
(Easier) и Maroon 5 (Lips On
You) и др.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǐǬǹǴǱǷǖǼǱǵǯǽǱǳǬǮǼȆȅǬǮǼǺǷȋǾǬǹǬ
ǳǹǬǸǱǹǴǾǴȋǬǯǱǹǾǮ1R7LPHWR'LH
Заглавието на новия
филм от историята на
Джеймс Бонд е No Time to
Die, обявиха продуцентите на филма Майкъл Дж.
Уилсън и Барбара Броколи.
25-ата кино лента от найуспешната шпионска поредица излиза на екран в България на 10 април 2020 г.
В ролята на легендарния
агент 007 на Иън Флеминг
за пети път влиза Даниел Крейг, а режисурата
е поверена на нашумелия
Кари Фукунага („Безродни зверове“, тв сериалът
„Истински детектив“). В
продукцията участват
още Рами Малек, Леа Сейду, Лашана Линч, Бен Уишоу,
Наоми Харис, Били Магнусен, Ана де Армас, Рори Ки-

ниър, Дейвид Денсик, Дали
Бенсала, както и Джефри
Райт и Ралф Файнс. Сценаристи са Нийл Първис
и Робърт Уейд („Спектър,
007: Координати Скайфол“), Кари Фукунага, Скор
З. Бърнс („Заразяване“,

„Ултиматумът на Борн“)
и Фийби Уолър-Бридж (тв
сериалите „Убивайки Ийв“
и Fleabag).
В No Time to Die Джеймс
Бонд вече не е на активна
служба и се наслаждава на
спокоен живот в Ямайка.

Идилията скоро е нарушена от стария му приятел
от ЦРУ Феликс Лайтър,
който търси помощ. Мисията да спасят отвлечен учен се оказва доста
по-коварна от очакваното,
хвърляйки Бонд по следите
на мистериозен злодей,
който държи в ръцете си
опасна нова технология.
Филмът все още не е
завършен, като работата по него и началото на
снимките бяха оповестени със специално събитие
в имението на самия Иън
Флеминг в Ямайка в края
на април. В социалните
мрежи вече се появиха първи кадри на лентата от
локации в Лондон и Ямайка,
както и от посещението

на Даниел Крейг на състезанието от F1 на пистата „Силвърстоун“ и на
емблематичната за Бонд

поредица автомобили „Ягуар”. През юни снимачната
площадка в Лондон бе посетена дори от принц Чарлз.
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ǶȚÄȗȘȐȏȘȈȟȍȕȋȘȈȌ´ȌȖșȊȘȢȝȓțȒșȖȏȍȕȒțȘȖȘȚ
Анна Радева
На седем часа път от
Денвър - в планината Сан
Хуан, Колорадо, се е сгушил
един уникален малък град,
идеален за любителите на
екзотични пътешествия.
Някога наричан „призрачен“,
защото е бил напълно изоставен, днес Дънтън Хот
Спрингс (Dunton Hot Springs)
е превърнат в луксозен СПА
курорт.
При това той е собственост само на един човек,
небезизвестния немски бизнесмен Кристоф Хенкел, внук
на основателя на световната компания „Хенкел“, която Гостите могат да избират между басейн в хижата или в подножието на планината
и до днес развива дейност с
перилни и почистващи препарати, козметика и лепила.
След смъртта на дядо си
Фриц Хенкел Кристоф получил наследство от 1 млрд.
британски лири и част от
тях решил да инвестира в
притежанието на курорта,
въпреки че самият той останал да живее в Лондон.
Но да започнем от историята на малкото кокетно
градче, която е толкова нестандартна и интересна, че
дори само заради нея маршрутът определено си заслужава.
Автентичните хижи отвън… и отвътре

В края на XIX в. в Дънтън се
заселили миньори
Те били привлечени от
горещите извори, които
са белег за наличието на
минерали и в почвата. На
територия от 800 дка по
протежението на река Уест
Долорес няма и 200 семейства си построили дървени
къщи. Почти веднага за отличаващата се с магнезий
и желязо минерална вода
издълбали първите басейни,
а после мъжете действително открили сериозни количества желязна руда, която
скоро ги направила богати.
За кратко време селището
станало процъфтяващо.
Една от легендите дори
разказва, че в местния бар е
отсядал легендарният гангстер Буч Касиди след първия
си банков обир.
През 1919 г. обаче всичко
започнало да запада главно
заради неудобната локация
и трудното транспортиране
на рудата. По същото време
наблизо била прокарана железница и местните жители тръгнали да се заселват
близо нея, като изоставили
дървените си домове. Така в
цяло Колорадо започнали да
наричат мястото „призрач-

ният град“.
През 70-те години Дънтън станал популярен като
туристическа дестинация
за онези, които обичат да
търсят странни места за
разходка, но и тази слава не
траяла дълго,

докато един ден
мястото осъмнало с нов
собственик.
Наследникът на „Хенкел“
купил цялата територия
на някогашното селище с
идеята да вложи сериозни инвестиции. Планът му
предвиждал да съхрани колоритния облик, но и да създаде един от най-модерните
СПА центрове в света. Той
запазил дървените къщи,
за да ги трансформира във
ваканционни хижи. Оказало
се, че задачата, с която се
е захванал, никак не била
лека. Повечето от тях били
порутени, изгнили и направо
опасни. В продължение на
три години квалифицирани
строители ги разглобявали
греда по греда. Всяка трупа
била номерирана и след това
цялата конструкция събрана
наново. Вътре ги обзавели
като петзвезден хотел.

Днес туристите могат
да избират къща с една или
пет спални, с планински или
селски интериор, с печки на
дърва и дори с вътрешни
вани с гореща вода. Отделно е построена „Банята“ –
място с огромен минерален
басейн със запазени гарафи
от края на XIX век.

Удоволствията в луксозния
курорт нямат край.
Независимо дали се посещава през лятото или
през зимата, Дънтън предлага на гостите си десетки
удоволствия. Но има и нещо,
от което всеки, влязъл в
селището, трябва да се откаже, и това са мобилните
телефони и устройства
за комуникация с външния
свят. Престрашите ли се
веднъж да направите тази
крачка, ще знаете, че си е
струвало, защото „влизате“
в невероятни приключения.
Едно от тях е glamorous - на
разположение на търсачите
на силни усещания са осем
най-луксозни палатки покрай
реката в обособено селище,
наричано Кресто Ранч. Тук
оставате сред природата

колкото душа Ви желае и се
наслаждавате на вкусна храна, която няма да Ви се наложи да си приготвяте сами.
Междувременно вземате
уроци по езда, катерене или
сноуборд. Рибарите имат
възможност да мятат въдици и да ловят риба на муха.
Зимата също е сезон за
горещи приключения - хижите са прекрасно отоплени
и както споменахме - с вътрешни басейни. Предлагат
се също разходки из огромния парк с шейна, теглена
от кучета. По-смелите могат да покарат ски, скачайки
върху пистите от хеликоптер.
В Дънтън идват и много
младоженци, които искат тук
да организират сватбеното
си тържество. За тях е построен специален параклис,
украсен с десетки екзотични цветя. Има и внушителна двуетажна библиотека с
интернет и възможност за
видео връзка, така че все пак
изолацията не е пълна.

Най-голямото богатство
са СПА центровете.
Разнообразни лечебни и

разтоварващи процедури,
осигуряващи пълен релакс,
предлагат СПА центровете. Легенди се носят за майсторите на масажа, които
владеят до съвършенство
рефлексологията - древна
китайска зонова терапия и
метод в алтернативната
медицина, при който с лек
натиск върху точки на ръцете и краката се влияе на
енергийния баланс на организма. Басейните са с вода
39 градуса, а някои от тях
са направо в подножието на
планината.

Храната е сто процента
здравословна.
На гостите в скъпия курорт се поднася единствено
здравословна храна, произведена на място. Говеждото например се доставя от

близко ранчо, в което животните се отглеждат без
хормони и антибиотици и
живеят в среда без стрес. В
пребогатата листа с кулинарни предложения задължително присъстват прясната
риба и дивечът. Помислено
е и за вегетарианците - за
тях е разработено специално няколкостепенно меню.
Местните вина са от съседните лозя Sutciffe.
След всичко това няма
никаква изненада, че повечето, дошли веднъж, се
връщат, а бизнесът на европейския магнат процъфтява. Всъщност удоволствието да си починеш тук
определено не е за всеки
джоб. Цените започват от
1100 долара на нощ за наем
на малка хижа, храна и басейн и стигат до колосални
суми.
Ездата е сред
предпочитаните
развлечения
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BCC and European Commissioner Mariya Gabriel will be
working on establishment of a digital hub in construction sector
The management of the
Bulgarian Construction Chamber (BCC) held a working
meeting with Mariya Gabriel,
European Commissioner for
the Digital Economy and Digital Society, that took place in
the offices of the branch organisation. Topics related to
European policies in the field
of the digital economy and
digital society were discussed,
as well as the opportunities of
digitizing the construction industry in Bulgaria.
„I would like to thank
Commissioner Gabriel for
the chance of organising this
meeting and to outlining the
possibilities for a future partnership“, stated at the beginning of the meeting the Chairman of the MB of BCC, Eng.
Iliyan Terziev.
„The digitalisation of the
sector is among the ma-

jor priorities for BCC“, said
Eng. Lyubomir Kachamakov,
a member of the EB and of
the MB of the Chamber, also
a Vice-president of the European Construction Industry
Federation - FIEC. He pointed
out that, unlike in some of the
European countries, this is
a new topic for the sector in
Bulgaria and that its promotion among construction companies is currently running.
Eng. Kachamakov informed
that during this year the Regional Office of the BCC in
Sofia had organised a series
of seminars aimed at explaining the benefits of introducing the BIM technologies and
digitization. He emphasised
that the desire of the Chamber in this respect is to help
its members, while hoping s to
receive relevant support from
the state and is trying to find

funding for the necessary activities.
On her part, Mariya Ga-

briel thanked the BCC’s management for the invitation.
She shared the information

The Chairmen of the BCC and the UAB held a working meeting
A working meeting was
held at the offices of the Bulgarian Construction Chamber (BCC) between Eng.
Iliyan Terziev, Chairman of
the Management Board of
the BCC, and Prof. Dr. Arch.
Todor Bulev, President of the
Managing Board of the Union of Architects in Bulgaria
(UAB). On the part of the
Chamber the event was also
attended by Eng. Miroslav
Maznev, Executive Director
of BCC, and Reneta Nikolova, Procurator and Editor-inChief of „Stroitel“ Newspaper
and PR of the BCC.
At the beginning of the
meeting, Eng. Terziev congratulated Prof. Bulev on his
election as President of the
UAB Managing Board. „I wish
you success in this responsible position. I believe that the

Construction Chamber and
the Union of Architects will
be working in a constructive
dialogue“, he stressed.
Eng. Miroslav Maznev
stated that the problems that
BCC and UAB face are common. „It is normal that there
are some distinctions, but

we must unite on the fundamental issues that concern
all of us“, said the Executive
Director of the Chamber, and
reminded that the first working meeting, organized by
the new BCC’s management,
had been exactly with the
branch organizations. „Un-

fortunately, after 4 months of
hard joint work, the Chamber of Architects in Bulgaria
withdrew from the agreements reached“, noted Eng.
Maznev.
In his turn, Prof. Todor
Bulev emphasized that all
parties to the construction
and investment process are
responsible for the common
product as a result. According to him, rules for the implementation of projects should
be introduced, which to ensure that the entire process is
followed out - from design to
putting into operation.
Other current topics relevant for the branch organizations were discussed at the
meeting, including legislation,
opportunities for expanding
cooperation and future joint
initiatives.

Ellatzite-Med AD celebrated the anniversary of its
establishment with an impressive event in Etropole
With an impressive event in Etropole was celebrates the birthday of the
Ellatzite-Med AD. Guests at the event
were the Deputy Prime Minister Mariyana Nikolova, Minister of Labour and
Social Policy Biser Petkov, Deputy Minister of Environment and Water Krasimir
Zhivkov, Stanislav Stankov, Director of
the Natural Resources, Concessions
and Control Directorate at the Ministry of Energy, Rector of the University
of Mining and Geology „St. Ivan Rilski“
Prof. Dr. Eng. Lyuben Totev, Mayor of
Etropole Dimitar Dimitrov, Chairman of
the Board of Directors of the Bulgarian
Chamber of Commerce and Industry
(BCCI) Tsvetan Simeonov, His Eminence Metropolitan of Lovech Gavrail
and others. The event was hosted by
Eng. Dimitar Draganov, Executive Director of Ellatzite-Med, and Prof. DSc.
Eng. Tzolo Voutov, President of GEOTECHMIN OOD. Among the attendees
were the Deputy Managers of the
company Dr. Eng. Vladimir Voutov and
Dr. Ivan Voutov, the Managing Director Dominic Hammers, all heads of the
companies in the GEOTECHMIN Group.
The celebration was honoured by MPs,
mayors, public figures, representatives
of the scientific circles. The party took
place in the centre of the Stara Planina

that only under 9 % of the
Construction sector in Europe
is digitized. The European

Commissioner explained that
the chances of changing this
situation are either through
obtaining funding from Horizon 2020 (Horizon Europe for
the new programming period)
or by creating digital innovation hubs.
Mariya Gabriel pointed out
that for the period 2021 –2027,
the EP had endorsed a new
program within the sphere of
digital technologies in Europe
(Digital Europe), which budget
is EURO 9,2 Billion. The main
objective of this program is to
make digital transformation in
Europe beneficial to citizens
and businesses. It will provide
possibilities to invest more in
the digital economy and digital
society. „Digital Europe funds
will be invested in digital skills,
artificial intelligence, cybersecurity and digital innovation
hubs“, Gabriel said.

Doncho Barbalov, Deputy Mayor of Sofia:

The foreseen by us tax and
non-tax revenues per year
2019 are BGN 735 Million
Mr. Barbalov, what do
the available data indicate
in respect to the current
implementation of the Sofia
Municipality (SM) budget?
What is the collection rate
of garbage fee, real estate
and transport vehicle taxes,
as well as of the rest basic
municipal levies?
The implementation of
the 2019 budget is going well.
The figures show that by the
end of July the real estate tax
revenue was BGN 83 Million,
or almost 76 % of the annual
plan. As an amount, its proceeds are BGN 3,5 Million
more than in the same period of 2018. As regards the tax
on acquisition of property for consideration, the collectability
amounts to BGN 65,7 Million, or almost 49 % of the planned
for 2019.
The most significant difference is registered in the transport vehicle tax, where the incomings are BGN 72,5 Million, or
70 % of the envisaged amount. As a result of the change in
tax rates and the introduction of preferences for vehicles with
higher eco-standards – Euro 5 and Euro 6, there is a reduction
in the overall level of levies on new cars. That is the reason
this year to have lower receipts from this tax compared to last
year, and this is like it was expected. We could say that in
Sofia at the moment is introduced the lowest level of taxation
of vehicles, which the legislation allows.
In total, as of the first half of the year, the revenues in the
municipal budget amounted to BGN 454,4 Million, which is
BGN 5 Million more than in the same period of 2018.
Is it already feasible now, to forecast what would happen by the end of 2019 in terms of tax collection?
For another year we expect the Sofia Municipality to fulfil
100 % of its planned revenues. For 2019, we planned to collect
BGN 735 Million from tax and non-tax revenues. Currently 61
% of what was envisaged is fulfilled, which compared 2018 is
slightly more. These achievements in respect to realization of
the budget reflected in the rating of Sofia, a fact that was once
again confirmed by Standard & Poor's.

town, where many of its citizens had
come.
„We can proudly say today, that this
is one of the most modern mines not
only in Europe but in the world. Over
the last 20 years, since the company
joined the GEOTECHMIN Group, longterm investments in equipment, machinery and environmental protection
have been made for BGN 1 Billion. The
management of the mine is based on

the latest technologies. The Flotation
plant achieved the highest extraction
rates – nearly 92 %. The technology we
use for tailings depositing is also at the
highest level“, Tzolo Voutov pointed out.
„In 20 years we have achieved a noticeable increase in remuneration – at
the time when we acquired the Ellatzite, the average salary was USD 270,
now it is USD 1270“, said in addition
the professor.

As a Deputy Mayor in charge of Transport, you work
closely with the Bulgarian Construction Chamber (BCC).
How would you evaluate this cooperation?
It is very important to us to work with professionals, as this
allows us to guarantee the quality of what we do in the city.
They make suggestions, we discuss different ideas, many of
the members of the Bulgarian Construction Chamber work on
implementation of municipal projects. That is why I can state
that our professional relations with BCC are very productive.
Превод Радостина Иванова
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Премиерът Бойко Борисов присъства на събитието
Емил Христов
Министър-председателят присъства на възобновяването на строителните дейности на стадион
„Христо Ботев“ в Пловдив.
Изграждането на спортния
комплекс беше спряно преди
няколко години. След завършването на спортното съоръжение то ще отговаря на
международните стандарти,
осигурявайки възможност да
кандидатства и печели домакинство за провеждане
на световни и европейски
състезания. В церемонията
участваха и министърът на
младежта и спорта Красен
Кралев, областният управител на Пловдив Здравко

Тенис

база в цялата страна“, посочи Бойко Борисов.
Работите по „Христо Ботев“ стартират с отстраняване на компрометирани
части от вече построеното
в съответствие с изготвения през април доклад от
проектантите. Успоредно с
това ще бъде финализирано
сглобяването на два крана встрани от северната
трибуна. Веднага след това
продължава изпълнението
на част конструкции (груб
строеж) до пълното завършване на четирите сектора.
Собственикът на „Ботев“ (Пловдив) Георги Самуилов обяви, че инвестицията в
стадиона ще възлезе на около 25 млн. лв. Той допълни, че
съоръжението ще е готово
до две-три години.

ǫȘȐȋȖȘǬȐȔȐȚȘȖȊȡȍȐȋȘȈȍȊȚȘȍȚȐȧȒȘȢȋȕȈ862SHQ ǼȍȌȍȘȍȘȐǵȈȌȈȓșȢȡȖ

Родният ас Григор Димитров е първият класирал се състезател в третия кръг на US Open. Това стана факт,
след като съперникът му Борна Чорич

не успя да излезе на корта. Поставеният под №12 хърватин се е отказал
от участие в турнира заради травма
в кръста. Димитров трябваше да се
изправи срещу 22-годишния талант
във втория мач от вечерната сесия на
„Луис Армстронг Стейдиъм“, но ескалиралите проблеми при тренировката
на Чорич не позволиха това да се случи.
Димитров и Чорич не са играли никога
помежду си досега.
Припомняме, че българинът елиминира в първия кръг в четири сета
италианския ветеран Андреас Сепи,

а турнирът в Ню Йорк се развива отлично за нашенеца до момента. Така
в третия кръг хасковлията чака победителя от срещата между 33-годишния уругвайски ветеран Пабло
Куевас (№53 в световната ранглиста) и поляка Камил Мажрак (№94).
Ако преодолее третия кръг, Григор
може да се изправи на 1/8-финалите
срещу поставения под №7 японец Кей
Нишикори, а потенциален противник
на 1/4-финалите е носителят на рекордните 20 титли от „Големия шлем“
Роджър Федерер.

ǷȓȐȠȒȖȊȈȕȈȌȊȐȒȊȈȓȐȜȐȒȈȕȚȒȈȚȈǩȖȓȒȊȈȌȏȍ
ǹȊȐȚȖȓȐȕȈȍȓȐȔȐȕȐȘȈǪȐȕȢș
Финалистката от 2016 г., бивш
лидер в световната ранглиста и поставена под №3 Каролина Плишкова
преодоля с лекота втория кръг на US
Open 2019. Чехкинята надигра с 6:1,
6:4 грузинската квалификантка Мариам Болквадзе. На централния корт
на „Артър Аш Стейдиъм” Плишкова
заби 9 аса и се справи със съперничката си само за 66 минути, като в
първия сет не даде шанс на Болквадзе, докато във втория грузинката
бе малко по-равностойна, но не успя

Футбол

Димитров, кметът на града
инж. Иван Тотев, собственикът на ПФК „Ботев“ Георги
Самуилов, привърженици на
тима и мн. други.
„Не мога да разделя отборите, нито това ни е целта. Като напреднете със
строителството, като видим как върви, ще Ви помогнем“, отбеляза премиерът
Борисов. Той подчерта, че
на последното заседание на
Министерския съвет е бил
подкрепен футболен клуб
„Арда“ (Кърджали). „На тях
отпускаме 2 500 000 лв. за
модернизирането на стадион „Арена Арда“ в града. С
тези активни действия правителството продължава да
изпълнява последователната
си политика за изграждане и
реновиране на спортната

да стори нещо по-сериозно срещу
далеч по-опитната чехкиня. В третия кръг Плишкова чака Онс Жабур
(Тунис) или Алиаксандра Саснович
(Беларус).
И поставената под №5 в схемата украинка Елина Свитолина се
класира за третия кръг на US Open
след успех в два сета. Под покрива
на „Луис Армстронг Стейдиъм“ заради дъжда в Ню Йорк Свитолина
се справи в два сета с двукратната шампионка на US Open и бивша

№1 в света Винъс Уилямс - 6:4, 6:4.
В третия кръг украинката може да
срещне сънародничката си Даяна
Ястремска (№32 в схемата), ако тя
победи шведката Ребека Петерсон.

ȗȖȎȢȕȈȝȈțșȗȍȝȐȊǹǨȁ

За никого не бе изненадващо, че Роджър Федерер се
класира за третия кръг на US Open. 38-годишният швейцарец - отново както и в двубоя си от първия кръг с
индиеца Сумит Нагал, не започна добре и загуби първия
сет, но след това относително лесно се справи със съпротивата на Дамир Джумхур и надви босненеца с 3:6,
6:2, 6:3, 6:4. В следващата фаза маестрото от Базел
ще премери сили с британеца Даниел Еванс или №25 в
схемата Люка Пуй (Франция).
Междувременно и Рафаел Надал започна участието
си на US Open с изразителна победа. Поставеният под
№2 в схемата на турнира испанец се наложи с 6:3, 6:2,
6:2 в двубоя си срещу Джон Милман за малко повече от
два часа. В следващия кръг Надал ще се срещне с австралиеца Танаси Кокинакис, който отстрани по пътя
си Иля Ивашка с 6:3, 7:6(8), 6:7(4), 6:2.

ǹȚȈȕȈȝȈȧșȕȐȊșȐȟȒȐțȟȈșȚȕȐȞȐȊȀȈȔȗȐȖȕșȒȈȚȈȓȐȋȈ

След като се изиграха и последните
срещи от плейофната фаза за влизане
в групите на Шампионската лига, вече
са ясни всички участници в най-престижния европейски клубен турнир. Полуфиналистът от миналия сезон в ШЛ
„Аякс“ отново намери място, след като
отстрани кипърския АПОЕЛ (Никозия) в
решителния сблъсък. След 0:0 в първия
мач в Никозия холандският гранд се яви
на поправителен и взе успеха в реванша
с 2:0 на свой терен. Най-добрият шанс
за „Аякс“ през първата част дойде в
43-тата минута. Зиеш центрира в наказателното поле, където най-съобразителен да открие резултата се оказа
Едсон Алварес. Холандците не спряха
да опитват да пробият защитата на
АПОЕЛ и през второто полувреме, тъй
като се нуждаеха от втори гол, за да
си гарантират спокойствието и класирането напред. В 74-тата мин. „Аякс“
постигна целта си, когато Душан Тадич
сложи точка на спора. Той получи топ-

ката на границата на наказателното
поле от Хунтелаар, финтира бранител
и с левия крак я прати към далечната
греда за крайното 2:0.
Сред останалите интересни сблъсъци бяха тези на „Динамо Загреб”,
„Олимпиакос“ и „Цървена звезда“. „Олимпиакос“ бе най-убедителен в плейофа
срещу „Краснодар“, като го победи и в
реванша в Русия с 2:1. Преди седмица
успехът на гърците бе 4:0. „Динамо“

и „Цървена звезда“ регистрираха равенства
1:1 във вторите си мачове, съответно срещу
„Розенборг“ и „Йънг Бойс“,
но този резултат устройваше двата балкански тима, които също ще
играят в Лигата на богатите.
С изиграването на последните квалификационни двубои вече е напълно
известно и разпределението на четирите урни, в които ще бъдат отборите
за жребия. Той бе изтеглен в Нион. В
надпреварата участие ще вземат 32
тима, като половината от тях идват
от четири шампионата. Това са Премиър лийг, Примера дивисион, Серия А
и Бундеслигата, които ще бъдат представени с по четири тима. Първите
срещи от груповата фаза ще се изиграят на 17/18 септември.

Първа урна: „Ливърпул“ (Англия), „Челси“
(Англия), „Барселона“ (Испания), „Манчестър Сити“ (Англия), „Ювентус“ (Италия),
„Байерн“ (Германия), „Пари Сен Жермен“
(Франция), „Зенит” - Санкт Петербург (Русия).
Втора урна: „Реал“ - Мадрид (Испания),
„Атлетико“ - Мадрид (Испания), „Борусия
Дортмунд” (Германия), „Наполи“ (Италия),
„Шахтьор Донецк“ (Украйна), „Тотнъм“ (Англия), „Аякс“ (Холандия), „Бенфика“ (Португалия).
Трета урна: „Лион“ (Франция), „Байер
Леверкузен” (Германия), „Ред Бул” - Залцбург
(Австрия), „Олимпиакос“ (Гърция), „Брюж“
(Белгия), „Валенсия“ (Испания), „Интер“ - Милано (Италия), „Динамо Загреб” (Хърватия).
Четвърта урна: „Локомотив“ - Москва
(Русия), „Генк“ (Белгия), „Галатасарай“ (Турция), „РБ Лайпциг” (Германия), „Славия“ - Прага (Чехия), „Цървена звезда“ (Сърбия), „Аталанта“ (Италия), „Лил“ (Франция).

Страницата подготви Теодор Николов
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ǺȖȗȕȈȧȝȚȍȕȐȧȜȍșȚȐȊȈȓȊǲȈȕ
Елица Илчева
И м а м н о го п ри ч и н и
Френската Ривиера да привлича най-богатите от целия свят. Особено лятото,
когато тук времето е топло, без да е горещо, слънцето блести, без да гори,
луксозните хотели са в изобилие, храната е фантастична и винаги с освежаващо розе. И въпреки всичко
това за много от заможните хора септември винаги
ще бъде най-добрият месец
за пътуване до историческото крайбрежие, просто
защото тогава могат да
видят и отвън, и отвътре
най-новите, най-големите и най-красивите лодки
на фестивала на яхтите
в Кан, който се провежда
между 10-и и 15 септември. „Форбс“ вече направи
преглед на топ 10 за тази
година.

юти за гости на долната
палуба и голям основен
апартамент на основната.

настаняване за деветчленен екипаж.

Avant Garde 2

Lilium
Odyssey
Princess Yachts започва
изграждането на 131-футовата Odyssey през 2015 г.
Тя се отличава със здрав,
но лек композитен корпус и
надстройка, което й позволява да пътува с по-висока
скорост по-икономично.

Морската архитектура
и външен дизайн на Lilium са
дело на Unique Design, който е известен със своите
практични за използване
пространства. Интериорът е по проект на турския
дизайнер Илкай Дован. Той
по принцип придава голямо
значение на жилищните
помещения с успокояваща
среда, която е едновременно функционална и удобна,
и това се забелязва и тук.

Cecilia 165

Avant Garde 2
Avant Garde 2 е дълга
139 фута и построена от
CRN през 2010 г. Оттогава
е добре поддържана, като
през 2016-а е претърпяла цялостно обновяване.
Външността й се отличава
със забележителен обем и
огромни пространства на
палубата. Ултрамодерният
вид е дело на дизайнерката
Лора Помпони.

Blu 470

Blue Night

Blu 470 е класическа

163-футова лодка, направена от Feadship и оборудвана като луксозна водна
играчка, която може да
представи притежателя си
в най-добрата светлина. Тя
се предлага и на туристи,
като цените на чартър до
Карибите например започват от 185 000 долара на
седмица.

Mangusta 45
Чисто новата Mangusta
GranSport 45 е с дължина
148 фута и е стилизирана отвътре и отвън от
Alberto Mancini. За морската й архитектура се е
погрижил Pierluigi Ausonio,
който я е изградил изцяло
от алуминий.

Samhan

Baglietto 48m T-Line
Cecilia 165
B ag l i e t t o 4 8 м T- L in e
предлага обширни екстериорни пространства, тераса за слънчеви бани и инфинити басейн, който създава
илюзията, че е безкраен.
Интериорът, проектиран
от екипа на Baglietto Interior
Design, включва четири ка-

Новата Cecilia 165 от
Wider Yachts е уникална със
своя абсолютно безшумен
мотор и еко задвижване,
като същевременно предлага много и обемни външни и
вътрешни помещения, както и хеликоптер, гараж под

RO € (Ex-Razan)
Lilium

нивото на водата и място
за настаняване на 12 гости.

Baglietto 48m T-Line

Blue Night
Излязла от италианската корабостроителница „Бенети“ през 2000 г.,
Blue Night е „пети елемент“
в серията Golden Bay. Претърпяла е пълна промяна
през 2012 г. и технически
ремонт през 2019 г. Така
вече е чудесен вариант за
всеки, който се интересува
от 164-футова лодка.

Odyssey

RO € (Ex-Razan)
RO € (Ex-Razan) е с чу-

десно външно пространство за забавление, а интериорът е създаден, за да
задоволи нуждите и желанията на всяка възрастова
група. Каютите са за 12
гости и включват 2 ВИП
апартамента, както и главен с три просторни стаи.

Blu 470

Samhan
Построена от Overmarine през 2007 г., 165-метровата Samhan съчетава стил, пространство и
бързина. Интериорният и
екстериорният дизайн е на
Stefano Righini. Лодката има
пет каюти, плюс място за

Mangusta 45

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГ

МАРШРУТИ

Петя Аврамова,

Икономически отчет на строителния
сектор за 2018 г.

Албания –
близка и непозната

министър на
регионалното развитие и
благоустройството
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.

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

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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СУДОК У
Попълнете празните полета, така че всеки ред, всяка колона и
всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой
Лесно

Виц
Блондинка
към приятеля си:
- Ангеле, решила съм
да си сложа очила,
какво мислиш?
- Сложи си.
- Сигурен ли си?
- Аз не съм Ангел...

Бисери от кухнята

Международният
фестивал привлича
като магнат
туристите

Забавен кадър

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

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

Обем
Цена

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BG.121357Q/U

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

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