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Петя Аврамова, министър
на регионалното развитие
и благоустройството:
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Реализирани са 172 проекта по програмата, разплатените към бенефициенти средства са 1,422 млрд. лв.
Ренета Николова
Към 22 август са обявени 16 процедури
за безвъзмездна финансова помощ (БФП) на
стойност 3,018 млрд. лв., или 100% от бюджета на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“
(„ОПРР 2014 – 2020“). Сключени са 596 договора. Размерът на предоставената БФП
е 2,6 млрд. лв., или 86% от ресурса на цялата програма. Това заяви пред в. „Строител“
министърът на регионалното развитие
и благоустройството Петя Аврамова. Тя
информира, че към момента по „ОПРР 2014
– 2020“ са приключили 172 проекта, а разплатените към бенефициенти средства са
1,422 млрд. лв., или 47% от бюджета на програмата. Сертифицираните разходи са 763
млн. лв., или 25% от ресурса на ОПРР.

Министър Аврамова съобщи още, че през
септември - октомври стартират два инфраструктурни проекта с международно
значение. Единият е изграждането на 6 км
от Софийския околовръстен път в участъка
от п.в. „Цариградско шосе“ до п.в. „Младост“,
а другият е 14,5-километровото трасе от
АМ „Европа“ – от ГКПП „Калотина“ до Драгоман. „В Северозападна България предстои да
започнем един дългоочакван от жителите на
региона проект – модернизацията на пътя
Мездра – Ботевград, част от направлението Видин – Ботевград“, посочи още тя.
Петя Аврамова коментира и сътрудничеството с Камарата на строителите в
България (КСБ). „Подкрепям намерението
на бранша за цифровизация и въвеждане на
BIM технологиите в проектирането и стро-

ителството, както и идеите за разработване на стандартизирани документи за
участие в обществените поръчки, каквито
вече има за проектите в областта на водния сектор по ОП „Околна среда“. Добре е,
че отношенията ни със строителния бранш
са ясно дефинирани – бизнесът е този, който генерира заетост, развитие и растеж,
а държавата създава необходимите условия.
Затова се надявам и в бъдеще да работим
в партньорство с КСБ за решаване на възникващите проблеми и оптимизиране на
нормативната уредба“, заяви още министър
Аврамова.
Повече за големите инфраструктурни
проекти в страната и приоритетите на
МРРБ четете в интервюто с Петя Аврамова на стр. 6 - 9
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ДО
ГЕОРГИ ТЕРЗИЙСКИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА АГЕНЦИЯ
„ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

Поздравителен адрес
Уважаеми г-н Терзийски,
Имам удоволствието от името на УС на КСБ и лично от мое име да
отправя най-сърдечни поздрави по случай рождения Ви ден!
Сътрудничеството между Камарата на строителите в България и
АПИ е дългогодишно, ползотворно и дава своите положителни резултати. Бих искал да Ви уверя, че в лицето на КСБ ще продължите
да имате отговорен партньор, разполагащ с експертен потенциал, на
който можете да разчитате при вземането на важните решения за изпълнението на значимите за страната пътни проекти. С общи усилия
можем да постигаме успехи в изграждането на европейска и модерна
инфраструктурна пътна мрежа в страната.
Пожелавам Ви много здраве, късмет и нови професионални успехи!

София
1 септември 2019 г.

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

ǷȢȘȊȐȚȍȏȈȊȢȘȠȐȓȐȌȐșȚȈȕȞȐȖȕȕȈȚȈ
ȜȖȘȔȈȕȈȖȉțȟȍȕȐȍșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍȝȕȐȞȐ
ȖȚǶǷǹȔȖȓȧȕȗȖȓțȟȐȝȈȌȐȗȓȖȔȐ
Юлия Танева,
ОП на КСБ – Смолян
На 2 септември на заседание на ОблС
на ОП на КСБ – Смолян, председателят на
Областното представителство Владимир
Кехайов връчи свидетелства за придобита трета степен на професионална квалификация „строителен техник“, със специалност „Строителство и архитектура”
на трима служители на фирми членове на
регионалната структура. Курсовете са
организирани от ОП на КСБ – Смолян, съвместно със „Строителна квалификация“
ЕАД в съответствие със съвременните
изисквания за придобиване, разширяване
и усъвършенстване на професионалните
знания, умения и компетентности на заети лица, както и с оглед потребностите
на работодателите в бранша. Формата на
обучение е дистанционна с продължителност 4 месеца.
Зарко Здравков, един от успешно завършилите, сподели, че комуникацията с
обучаващата организация е била изклю-

Снимка авторът

чително бърза и навременна. Материалите са предоставяни по електронен път
и по този начин е протичала самостоятелната подготовка в удобно време за
служителите, което не е попречило да
изпълняват работните си задължения.
Здравков сподели още, че препоръчва
тази форма на обучение и на своите колеги от бранша.
Припомняме, че от 1 септември строителните фирми, вписани в ЦПРС, имат
право на безплатно обучение на един служител, съгласно решение на УС на КСБ
от 27.06.2019 г.

ǶǷȕȈǲǹǩ±ǴȖȕȚȈȕȈȗȘȖȊȍȌȍǶȉȡȖȖȚȟȍȚȕȖ
Снимка авторът
ȐȏȉȖȘȕȖșȢȉȘȈȕȐȍ
Мирослав Еленков

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

4 септември
Доц. д-р инж. Чавдар Дончев, член на Комисията за воденето,
поддържането и ползването на ЦПРС
6 септември
Бисер Петков, министър на труда и социалната политика

ÙþüăĎĆāôö«åĆĄĂüĆùÿ¢ăĂúùÿôöôāôĄĂúøùāüĊüĆùûøĄôöù 
þĎąĀùĆ ĀāĂ÷ĂāĂöüăĄĂĈùąüĂāôÿāüćąăùĉüüÿüċāĂčôąĆüù

В сградата на Областното представителство на Камарата на строителите
в България в Монтана се проведе първото от поредицата общи отчетно-изборни събрания на местните структури на
КСБ. Инж. Данка Кирилова бе преизбрана
за председател на ОП Монтана за втори мандат. По време на събранието бяха
гласувани членовете на Областния и Контролния съвет, както се излъчи и делегат за Общото събрание на КСБ.

Повече за събранието четете в следващия брой на в. „Строител“.
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ǵȈȗȢȓȕȖȐȏȋȘȈȌȍȕȐșȈȒȔȖȚ
ȘȍȓșȖȊȐȧȗȢȚȕȈȚȘȍȚȐȧȓȢȟȕȈȔȍȚȘȖȚȖ
Снимки Румен Добрев

ǱȖȘȌȈȕȒȈǼȈȕȌȢȒȖȊȈȖȜȐȞȐȈȓȕȖȖȉȧȊȐ
ȒȈȕȌȐȌȈȚțȘȈȚȈșȐȏȈȒȔȍȚȕȈǹȖȜȐȧ

Мирослав Еленков
„Имаме напълно завършен 5-километров релсов
път от третия лъч на столичното метро.“ Това каза
кметът на София Йорданка
Фандъкова по време на инспекция на строителните
работи на Етап 1 от изграждащата се линия 3 на
подземната железница. С
актуалното състояние на
обекта се запознаха и министърът на транспорта,
информационните технологии и съобщенията Росен

Йорданка Фандъкова обяви официално пред медиите, че ще се кандидатира за кмет на София на
местните избори 2019 г. Тя заяви, че си поставя три
основни задачи. Първо – активна и целенасочена работа в кварталите – малките улици, паркирането и
междублоковите пространства. Второ – развитие
на София като зелен и чист град. Трето – дигитализация и активно използване на технологиите в
работата на общината. Кметът на Столичната
община добави, че планира да работи с нов екип, ако
бъде избрана за четвърти мандат.

Метростанция „България“

Желязков, и изп. директор
на „Метрополитен“ ЕАД
инж. Стоян Братоев. Заедно с журналисти те преминаха през готовия 5 км тунелен участък с открита
платформа (дрезина).
„Метрото е стратегически проект. Строителството му трябва да
продължи, то не трябва да
спира заедно със завърш-

ването на вътрешните
рингове и Софийския околовръстен път, които ще
облекчат трафика“, каза
кметът Фандъкова. Тя
обясни, че се изпълняват
довършителни работи на
метростанциите „Орлов
мост“, „Патриарх Евтимий“, „НДК 2“, „Медицински
университет“ и „България“.
До края на октомври ще

приключат на 100% СМР по
всички 8 МС от третата
линия и ще продължат изпитанията на новите влакове
„Сименс”, които ще обслужват трасето. „Очакваме 10
нови влака през следващата година“.

Припомняме, че в момента със средства от Оперативна програма „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ се
изграждат два от четирите етапа на Линия 3 на
метрото - „Бул. Владимир

Вазов” – бул. „Евлоги и Христо Георгиеви” – Орлов мост
– НДК – жк „Красно село“ –
жк „Овча купел”. Общата им
дължина е 12 км с 12 станции. Проектът за Етап 1
включва участък от 8 км и
8 станции: бул. „Вл. Вазов”
– ЦГЧ – кв. „Красно село“,
метродепо и доставка на
20 метровлака. Очаква се
той да бъде готов в края на
годината и да бъде пуснат
в експлоатация. В Етап 2
влиза трасето кв. „Красно
село“ – жк „Овча купел“ – жп
линия София - Перник в кв.
„Горна баня“, което е от 4
км и има 4 метростанци.
Тази отсечка ще бъде готова през 2020 г.
Линия 3 е принципно нов
тип – с последно поколение
автоматика и системи за
безопасност и управление
на движението. Едновременно със строителството на метрото в отделни

участъци на трасето се
изгражда и градска инженерна инфраструктура.
Изпълнява се изцяло нова
отсечка от бул.„Линкъл” –
от бул. „Овча купел” до ул.
„Зеленика”, ул. „Централна“
и ул. „Житница”.
След изграждането на
Етап 1 и 2 на Линия 3 на
метрото в София се очаква намаление на автомобилния трафик по трасето до 25% и на вредните
газове във въздуха с над
11 хил. тона годишно. Прогнозното перспективно
натоварване с пътници на
линията е около 130 хил. на
ден. Третият лъч ще осигури и интермодални връзки
с основни входни артерии
в града – с националната
жп мрежа в кв. „Горна баня”,
а чрез първата и втората
линия на метрото – с аерогара София и Централна жп
гара.
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ǶȚȒȘȐȝȈȗȢȘȊȖȚȖȗȈȘȒțȟȐȓȐȡȍș
ȌȍȚșȒȈȋȘȈȌȐȕȈțȕȈș
Снимки Румен Добрев

BRITANICA Park School е изграден само за 1 година от „Пайп Систем“ АД
Емил Христов
На официална церемония беше открито първото парк училище с детска
градина у нас – BRITANICA
Park School. Комплексът от
ново поколение се намира в
кв. „Драгалевци“ в София.
Цялостната инвестиция
възлиза на 20 млн. лв. Обектът е изграден за 1 година,
като главен изпълнител и
строителен мениджър на
проекта е „Пайп Систем“
АД. Сред официалните гости на събитието бяха инж.
Теодор Петков, кмет на район „Витоша“, създателите
на училището Любомир
Лалов и Десислава Якимова-Лалова, инж. Николай Чомаковски, изп. директор на
„Пайп Систем“ АД и член на
УС на Камарата на строителите в България, и други.
„Сградата е проектирана по най-новите стандарти и е изградена според принципите за пасивна
къща. Благодарение на изпълнителя модерният кампус бе реализиран в изключително кратък срок, като
се има предвид мащабът
на проекта“, каза Любомир

Лалов. Той припомни, че
първата копка на строежа
е била направена в края на
юни 2018 г.
Комплексът разполага
със система за пречистване на въздуха и водата,
както и със слънчеви панели, които осигуряват
почти цялата необходима
енергия на сградата. Важен елемент от екологичния профил на кампуса са
обширният озеленен двор
и покрив.
„Като кмет на район
„Витоша“ не мога да не се
гордея с тази уникална за
София придобивка. Не съм
имал съмнение, че екипът,
който беше подбран от
собствениците на училището, ще се справи за
толкова малко време. Наистина той е сред най-добрите“, заяви инж. Теодор
Петков.
„Сега осъзнавам какво
сме направили. Искам да
благодаря на всички, които
участваха в реализирането
на проекта, и на BRITANICA,
че ни се довериха“, сподели
инж. Николай Чомаковски.
В Britanica Park School
ще се обучават деца от

ǰǯǵǭǹǭǵǨǷǸǰǭǴǵǨǵǨ
ǪǶǩǳǨǹǺǵǰǺǭǫǸǨǬǶǪǭ
ǰȏȘȈȏȍȚȍǪȈȠȍȚȖȔȕȍȕȐȍ
ǹȗȖȌȍȓȍȚȍǪȈȠȐȗȘȖȉȓȍȔȐ
ǷȘȍȌșȚȈȊȍȚȍȕȐțșȗȍȝȐȚȍșȐ
ǵȐȍȡȍȕȈȗȐȠȍȔȏȈȚȧȝ

2,5 г. до 7 г. и ученици от I
до XII клас. Зданието е разположено на 15 423 кв. м. То
е разделено на седем блока, в които са разпределени всички възрастови групи – от детска градина до
гимназиални класове. Подовете и таваните в сгра-

дата са антибактериални,
а отоплението е изцяло
подово. Учебните стаи са
просторни, като има специализирани кабинети по
химия, физика и биология,
както и класическа библиотека и салони за събития.
Има специално изградени
вътрешен и външен амфитеатър, профилирани помещения за изобразително и танцово изкуство, за
музика и театър. Голямата
спортна зала отговаря на
стандартите на FIBA за
провеждане на състезания, а на разположение на
децата са и няколко външни
спортни игрища. В отделен
корпус се намира столовата с кафетерия и собствена кухня.
Градината за най-малките също е в отделна
секция. Тя разполага със
собствен физкултурен салон, а пясъкът в детските
площадки е внесен от Карибския регион.

ǶȌȖȉȘȍȕȐșȈȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐȘȈȏȝȖȌȐȗȖȉȦȌȎȍȚȈ
ȕȈǴǸǸǩȏȈȋ
С осигурените средства ще се финанДесислава Бакърджиева
Правителството прие постановление
за поемане на ангажимент от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за укрепване на
обекти от републиканската пътна мрежа (РПМ), засегнати от свлачищни и срутищни процеси, за което се предвиждат
до 447 100 000 лв. Те ще се разходват в
следващите три години. До 31 млн. лв. се
отпускат по бюджета на МРРБ за 2019 г.
Останалите 416 100 000 лв. ще бъдат
осигурени от приходите от тол такси в
периода от 2020 г. - 2021 г. за цялостното
изпълнение на проектите.

сира извършването на геодезически измервания, инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания, изготвяне на технически
проекти и изпълнение на трайни укрепителни и обезопасителни дейности по 74
участъка от РПМ.
Сред обектите, по които ще се работи,
са отсечки от пътищата Соколовци – Смолян – Средногорци, Кочериново – Рила – Рилски манастир – Кирилова поляна, Костенец
– Радуил – Боровец – Самоков, Мизия – Оряхово и други. Ще се изградят и контролно-измервателни системи за последващ
мониторинг на териториите с изпълнени
геозащитни мерки и дейности за стабилизиране на свлачищата и срутищата.

ǲǺÄǷȖȌȒȘȍȗȈ´ȐșȒȈȗȘȖȔȍȕȐȊȏȈȗȓȈȡȈȕȍȚȖ
ȕȈȐȏȊȢȕȘȍȌȕȐȧȚȘțȌ
Елица Илчева

ǭȒȐȗȢȚȕȈȊȍșȚȕȐȒÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´ȒȈȕȐ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐȕȈȜȐȘȔȐȚȍȊȗȐșȈȕȐ
ȊǾǷǸǹȕȈșȘȍȡȈȊȐȏȕȍșȍȕȈȗȘȐȍȔȕȈ
ǶȟȈȒȊȈȑȚȍȋȘȈȜȐȒȈ

България е една от страните, в които се
полага най-много извънреден труд, който не
се заплаща като такъв. Причината за това
е системата на сумираното изчисляване на
работното време. Това каза президентът
на КТ „Подкрепа“ инж. Димитър Манолов по
време на конференцията „Синдикални политики за устойчива заетост, достоен труд
и преодоляване на нарастващата несигурност на работното място“. На събитието
присъства и министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.
Инж. Манолов съобщи, че синдикалните
организации са започнали подписка, с която
настояват за ограничаване на сумираното
изчисляване на работното време на европейско ниво. Министър Петков коментира,
че с темата се занимава работна група,
която през есента трябва да излезе със
становище и предложения за законодателни промени. Бисер Петков припомни, че в
през май имаше готовност с малък пакет
от промени в Кодекса на труда, като един
от въпросите в него беше свързан и с тази

тема, но той не получи подкрепа.
Бисер Петков отбеляза още, че през последните години усилията на българското
правителство са насочени към поддържане
на финансова стабилност, привличане на
нови инвестиции и увеличаване на доходите, като това са основните предпоставки за осигуряване на устойчива заетост и
достоен труд. По думите му вече са налице
и резултати от прилагането на тези политики - нарастваща заетост и намаляваща
безработица, достигаща рекордно ниски
нива - до 4,2 на сто по данни на националната статистика, и устойчив ръст на средната работна заплата около 10% годишно,
като това е един от най-високите темпове
на растеж в ЕС.

ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКА
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ǫȍȘȔȈȕȐȧȍȕȈȠ ǯȈȗȖȟȕȈǶșȔȈȚȈșȍșȐȧȕȈ
șȚȘȈȚȍȋȐȟȍșȒȐ ȚȖȚȖǵȈȘȖȌȕȖșȢȉȘȈȕȐȍ
ȗȈȘȚȕȤȖȘȊǭǹ
Премиерът Бойко Борисов в Берлин:

Страницата подготви Десислава Бакърджиева
„Германия е наш стратегически партньор в ЕС и близък сътрудник в НАТО.“ Това е заявил министър-председателят Бойко Борисов в изказването си по време на
програмното заседание на Групата на Християнсоциалния съюз (ХСС) в Бундестага, което се проведе в Берлин.
„България и Германия развиват динамично сътрудничество във всички области – политика, сигурност,
икономика и търговия, туризъм, образование, наука и култура“, е изтъкнал премиерът. Той е подчертал, че има
изключително интензивен политически диалог на всички
нива, което е основа за успешното справяне с общите
предизвикателства не само пред двете страни, но и в
европейски план.
В изказването си пред представителите на Бундестага Борисов е поставил акцент и върху актуалните
въпроси на ЕС. „България е активен и последователен
поддръжник на европейската перспектива на държавите
от Западните Балкани. По време на нашето председателство на Съвета на ЕС положихме големи усилия за
връщането на темата в дневния ред на Съюза, защото интегрирането на региона с ЕС е стратегическа
инвестиция в мира, демокрацията, просперитета, сигурността и стабилността на Европа“, е подчертал
министър-председателят. Бойко Борисов е добавил, че
признание за положителния принос на България по отношение на европейския път на Западните Балкани е
именно делегирането на отговорността страната ни
да председателства Берлинския процес.
В изказването си пред представителите на ХСС
премиерът Борисов се е спрял и върху Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2021 - 2027 г.
и необходимостта от ефективното разпределение на
ресурсите между отделните приоритети на Съюза.
„Като външна граница България добре разбира необходимостта от осигуряване на достатъчни средства за
новите приоритети, особено в областта на миграцията, сигурността и отбраната“, е заявил Бойко Борисов.
Според него е важно бюджетът на ЕС да инвестира и в
растеж, заетост, конкурентоспособност и конвергенция, което означава по-добър живот за всички европейски граждани.
„България приветства избирането на госпожа Урсула
фон дер Лайен за председател на ЕК. Лично аз като премиер положих много усилия в подкрепа на нейната кандидатура и мога да кажа, че сме изключително доволни
от резултата – член на Европейската народна партия
става и първата жена председател на ЕК“, е казал още
министър-председателят Борисов.

Започна Осмата сесия
на 44-тото Народно събрание (НС). Традиционно
тя беше открита с химна на Република България
и химна на Европейския
съюз. Началото на пленарното заседание обяви
председателят на парламента Цвета Караянчева.
Тя отбеляза, че новият
сезон на НС няма как да
не мине под знака на предстоящите местни избори.
„В предизборна обстановка страстите се нажежават, а парламентарната
трибуна често се използва от партиите за отправяне на политически
послания. Надявам се обаче въпреки противопоставянето, острите спорове
и различните позиции да
запазим добрия тон, да
се отнасяме с уважение
помежду си, защото ние
сме опоненти, но и колеги, и всички заедно представляваме българския
народ“, допълни Цвета Караянчева.
След това президентът Румен Радев направи
обръщение към народа и
НС. „Очертава се тежка и
натоварена сесия. Предстои приемането на редица закони, най-важният
от които е за държавния
бюджет, и местни избори. В същото време не
трябва да пропускаме и
факта, че в страната са
натрупани и проблеми, чието решаване не само е
неотложно, но изисква да
се взрем в един по-далечен
хоризонт“, заяви държавният глава.
Работата на депутатите продължи с изявления от парламентарните
групи, които очерта ха
приоритетите си за новия
политически сезон. Декларацията на ПП на ПГ на
ГЕРБ бе представена от
председателя й д-р Даниела Дариткова. „По време
на предстоящата сесия
предстои да бъде приет
Законът за държавния бюджет, който ще очертае
поли т и че с кат а р а м ка
на 2020 г. За народните
представители от ГЕРБ
основни приоритети на

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖșȐȋțȘȧȊȈȗȈȘȐ
ȏȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈțȟȈșȚȢȒȖȚ
ǹȖȜȐȑșȒȐȧȖȒȖȓȖȊȘȢșȚȍȕȗȢȚ
„В продължение на четири години ще
са необходими общо до 144 598 366 лв.,
които ще бъдат осигурени от държавния
бюджет и от приходите от тол таксуване за изграждането на 6,08 км от Софийския околовръстен път (СОП)“, съобщиха
от пресцентъра на Министерския съвет
(МС). Това е участъкът от п.в. „Цариградско шосе“ до п.в. „Младост“. Средствата
ще се усвояват на база фактически извършени разходи.
Първите отпуснати пари от правителството за изпълнението на проекта ще са в размер до 13 919 367 лв. Това
реши МС на последното си заседание.

Средствата се предоставят по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за
2019 г.
В резултат на изграждането на участъка от СОП транзитният трафик ще
бъде изведен от столицата и ще подобри
движението на автомобилните потоци
по Трансевропейския транспортен коридор №V. Отсечката е от голямо значение,
тъй като осъществява връзка между АМ
„Струма“ и АМ „Тракия“ и провежда транзитния трафик от АМ „Калотина – София“ към морските райони и границите с
Турция и Гърция.

Снимка Румен Добрев

този бюджет ще бъдат
образованието, отбраната и сигурността и
икономическият растеж“,
каза д-р Дариткова.
Председателят на ПГ
„БСП лява България“ Корнелия Нинова заяви, че групата ще работи основно по
5 въпроса. Те са: икономика, социална политика (образование, здравеопазване, доходи и неравенства),
върховенство на закона и
справедливост, фискална
политика и местно самоуправление.
ПГ „Движение за права

и свободи“ бе представена от председателя на
парламентарната група
Мустафа Карадайъ. Той
открои, че трябва да се
реализират инвестиционни политики в контекста
на актуалните европейски реалности, с които
да се гарантира икономически растеж и европейско качество на живот,
заетост и нови работни
места, квалитетно образование, социална справедливост, стабилност и
сигурност на гражданите.
„За нас приоритетите

за новия политически сезон 2019 - 2020 г. могат
да се обединят под мотото „Сигурност, доходи, патриотизъм“, посочи
съпредседателят на ПГ
на „Обединени патриоти“
Искрен Веселинов.
От името на ПГ „ВОЛЯ
- Българските Родолюбци“
говори лидерът на партията Веселин Марешки,
който е и зам.-председател на НС. Той подчерта,
че парламентарната група ще направи серия от
предложения за политиките за майките и децата.
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Петя Аврамова, министър
на регионалното развитие и
благоустройството:
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Работим по трите основни приоритета на МРРБ – изграждане на пътища, реформиране

Снимка Румен Добрев

Ренета Николова
Министър Аврамова,
участвахте в постоянната работна група, инициирана от вицепремиера
Томислав Дончев, в която
се включиха и началникът
на ДНСК, изп. директор на
АОП, представители на
ръководството на КСБ и
експерти от Камарата и
институциите. Кои бяха
основните теми, които
дискутирахте?
Коментирани бяха много
теми – от необходимостта
да се подобри нормативната база в областта на
обществените поръчки до
проблеми като липсата на
кадри в сектора, облекчаването на режима за внос на
работна ръка, нуждата от
намаляване на административната тежест в строителните процедури, използването на нови технологии
и материали, мерките за
изсветляване на бранша и
други. Специално внимание
бе обърнато на подобряването на качеството на
изпълнение от страна на
строителите и лицата, упражняващи надзор.
Смятам, че Камарата
на строителите в България
трябва да засили регулаторните си функции. По света
това е сред основните задачи на браншовите организации във всички сфери
на икономическия живот.
Строителството не прави
изключение – КСБ трябва
да може сама да санкционира компаниите, а при нужда
дори и да изключва от ЦПРС
фирмите, които изпълняват
некачествено обекти, защото те уронват авторитета
на бранша.
По време на срещата
бяха обсъдени и възможности за намаляване на административната тежест
за отрасъла. Както знаете,
за постигне на тази цел
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
стартира редица нормативни изменения.
Бихте ли посочили кои
промени в нормативната
база ще доведат до подобряване на строително-инвестиционния процес?
Подготвени са изменения в Наредба 2, с които се
повишават гаранционните
срокове за строителството на пътищата. Минималният гаранционен срок за
изпълнение на автомагистрала в момента е 5 г. С
промените в наредбата се
предлага той да бъде увеличен на 7 г. За изпълнен републикански път от I и II клас
срокът е 3 г. С измененията
се предвижда да стане 5 г.
За третокласните пътища
е 3 г., предлага се да бъде 4
години. При реконструкция
и основен ремонт минималният гаранционен срок в

Камарата на строителите в България трябва да засили регулаторните си функции
момента е 2 г. С предложената промяна се увеличава
на 3 г. Целта на по-дългите
гаранционни срокове е да гарантират добро качеството на строително-ремонтните работи. В момента се
извършва преглед на получените коментари по новите
текстове на наредбата.
Подготвят се промени
в Наредба № РД-02-20-25 от
3 декември 2012 г. за условията и реда за издаване на
удостоверение за вписване
в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или
упражняване на строителен надзор. Те предвиждат
ДНСК да изисква по служебен път редица документи.
На първо място това е информацията за наличието
или липсата на данъчни задължения на фирмите, заявяващи желание да упражняват строителен надзор. По
служебен път ще се изисква
и документът за признаване на придобито висше образование в чуждестранни
висши училища, издаван от
Националния център за информация и документация.
Обстоятелствата относно съдимостта на българските граждани също ще се
установяват служебно от
ДНСК. Уредена е и възможността удостоверението

за вписване в регистъра или
отказът да бъдат връчвани
на заявителя не само лично,
но и по електронен път или
чрез лицензиран пощенски
оператор при поискване от
страна на заявителя. Измененията целят облекчаване
на административното обслужване и намаляване на
административната тежест.
Подготвили сме също
промени в Тарифа 14 за таксите, събирани от МРРБ и
областните управители, и в
още две наредби, свързани
с дейността на Агенцията
по геодезия, картография и
кадастър (АГКК). Целта отново е намаляване на административната тежест и
подобряване обслужването
на бизнеса и гражданите.
По отношение на измененията в Тарифа 14 се
предвижда промяна в определянето на таксата за
изменение на кадастралната карта и кадастралните
регистри. Досегашната
отстъпка от 50%, която се
отнасяше за всички обекти
в проект, който съдържа
повече от 50 имота, ще се
прилага само за горницата
над 50-ия имот. Това означава, че от 51-вия имот нагоре
отстъпката в цената е 50
на сто от таксата. Така се
цели постигане на по-справедлив начин на заплащане,

тъй като при досегашното
определяне на отстъпката
за проекти, които съдържат
до 50 имота, крайната цена
на таксата беше по-висока, отколкото крайната
стойност на таксата за
проект, съдържащ повече
от 50 имота. Заложено е
също в бюджета на общините да постъпва разликата в стойността на таксата между електронен и
хартиен документ, когато
местната администрация
подпомага службите по геодезия, картография и кадастър при обслужването
на гражданите. Очаква се
в резултат на изменението да се увеличи броят на
общините, които желаят
да подпомагат службите по
геодезия, картография и кадастър, като по този начин
ще бъде подобрено обслужването на потребителите.
Те съответно ще могат да
заявяват и получават услуги
от кадастралната карта на
удобно за тях място – в общинските центрове.
С промяната в Наредбата за предоставяне на услуги от кадастралната карта
и кадастралните регистри
се определят условията и
редът за осъществяване и
прекратяване на дейността по административно
обслужване от лицата, придобили правоспособност по

реда на Закона за кадастъра
и имотния регистър. Регламентирани са изискванията, на които трябва да отговарят правоспособните
лица по кадастър, както и
начинът и редът, по който
се заявява пред АГКК желанието за административно
обслужване и за отбелязване в регистъра на правоспособните лица, че ще извършват такава дейност.
В проектонаредбата са
указани и правилата, които
следва да прилагат правоспособните лица при предоставянето на услуги, както и
видовете услуги, които ще
предоставят на потребителите, чрез регламентиран достъп до административната информационна
система – скица на поземлен имот, скица на сграда,
схема на самостоятелен
обект и удостоверение за
наличие или липса на данни,
както и приемане на заявления за изменение на кадастралния регистър на недвижимите имоти. Изброените
услуги ще могат да бъдат
предоставяни за цялата
територия на страната, за
която има кадастрални карти и кадастрални регистри.
С промените в наредбата
за изпълнението на всяка
услуга са посочени кои документи се получават по
служебен път и какви данни

и документи се предоставят от заявителя. Отпада
и предоставянето на документ, който да удостовери,
че новоизградените обекти
са нанесени в кадастралната карта и кадастралните
регистри. Органите, въвеждащи обектите в експлоатация, извършват служебна
проверка в кадастралната
карта.
Другата наредба е за
водене и съхраняване на
регистъра на лицата, правоспособни да извършват
дейности по кадастъра. С
нейното изменение се конкретизира съдържанието
на регистъра, партидите
и партидните досиета
на правоспособните лица,
като се допълва с данни за
датата, на която правоспособното лице започва и/или
прекратява дейността по
административно обслужване, номер и датата на
документ за преминат курс
за поддържане и повишаване
на професионалната квалификация и номер и дата на
застрахователна полица за
сключена застраховка „Професионална отговорност“.
С цел осъществяване на
по-ефективен контрол от
органите на Дирекция за
национален строителен контрол (ДНСК) разработваме
проект за изменение на Закона за устройство на територията (ЗУТ). С него ще
се прецизира обхватът на
оценката за съответствие
по чл. 142, ал. 5 от ЗУТ. Пред-
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на ВиК отрасъла и създаване на нов облик на градовете
вижда се възможността
експерти на дирекцията да
извършват служебна проверка на комплексния доклад
на консултанта, въз основа
на който са одобрени инвестиционните проекти и
е издадено разрешението
за строеж.
Отново с цел по-висок
контрол ще бъдат завишени изискванията към лицата, които кандидатстват
за получаване на удостоверение за оценяване на
съответствието на инвестиционните проекти или
упражняване на строителен надзор. Предлагаме те
да имат най-малко 7 години
стаж по специалността, а
не както до момента – наймалко пет.
Ще се промени също
броят и срокът на влезлите в сила наказателни
постановления, въз основа
на които се пристъпва към
предсрочно прекратяване
на действието на издадено
удостоверение за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти
или упражняване на строителен надзор. Предвиждаме
това да се прави при влезли
в сила две наказателни постановления, а периодът,
през който не трябва да
се допускат нарушения, да
стане 3 г.
Освен това ще се разшири кръгът на участниците в строителството,
носещи административнонаказателна отговорност
за нарушения на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.
Какво наложи промените в наредбата за гаранционните срокове и къде
ще търсите консенсус с
бранша в тази сфера?
Още при встъпването
ми в длъжност през септември 2018 г. заявих, че мерките за повишаване на пътната безопасност са сред
моите основни приоритети.
В тази връзка беше извършена инвентаризация на републиканската инфраструктура и ускорихме работата
на междуведомствената
група, която подготвяше
промени в нормативната
уредба за увеличаване на
гаранционните срокове при
строителството и ремонта на пътища.
Убедена съм, че по-дългите гаранционни срокове
ще действат дисциплиниращо на строителите и
надзорните фирми. Хората
искат сигурни, здрави и безопасни пътни съоръжения и
ние сме длъжни да отговорим на тези очаквания. Смятам, че в това отношение
нямаме различие с бранша и
гледаме в една посока.
Склонна съм да обсъдим
предложението гаранционните срокове да започват
да текат от издаването на
Акт 15 без забележки, а не

Склонна съм да обсъдим предложението
гаранционните срокове да започват
да текат от издаването на Акт 15 без
забележки
от Акт 16, защото той често се бави дълго по причини,
които не зависят от строителите. Логиката е, че след
като един обект е въведен в
техническа експлоатация, е
нормално да тече гаранцията за изпълнението му.
В разгара на строителния сезон сме. Как определяте до този момент
2019 г. за МРРБ, както и
за строителния бранш?
Каква е Вашата оценка за
свършената работа досега?
Отрасълът работи с голямо натоварване. Според
български и чуждестранни
икономисти се наблюдават
първите симптоми на икономическа криза в Европа.
Но ситуацията в България
е все още стабилна. Отчитаме растеж във всички
видове строителство – инфраструктурно, промишлено, на офиси и жилищни
сгради. Със средства от
републиканския бюджет или
по линия на европейската
солидарност се обновяват
градовете. Подобрява се
социалната и образователната инфраструктура,
както и енергийната ефективност на хиляди обществени и частни сгради. Това
открива по-широки хоризонти пред всички участници
в инвестиционния процес
– пред проектантите, инженерите, строителите и
архитектите.
През тази година в изпълнение са 119 км по стратегически инфраструктурни проекти. Сред тях са
автомагистралите „Хемус“,
„Европа“, „Струма“, скоростният път Видин – Ботевград. Всеки един от тези
обекти, по които се работи
активно, е от съществено
значение за подобряване на

свързаността на страната
и развитието на регионите.
Те са ключови и за инвеститорите, защото когато
те проучват условията за
бизнес в дадено населено
място, се интересуват найвече от две неща – какви са
пътищата и има ли квалифицирана работна ръка.
С какви предизвикателства се сблъсквате и какво предстои като приоритети до края на годината?
Както вече казах, мащабите на строителството са съпоставими с тези
отпреди кризата от 2007 2011 г. Но времето е друго,
различни са и предизвикателствата. На първо място благодарение на информационните технологии и
контактите в социалните
мрежи хората стават все
по-взискателни към това,
което получават като готов продукт – независимо
дали става дума за храната,
която купуват, или средата, в която живеят. Затова
всички ние - и държавата, и
строителите, трябва да се
съобразяваме с обществените нагласи, да работим за
хората, за това, което обичат и очакват от нас.
Другото голямо предизвикателство пред всички,
ангажирани в инвестиционния процес, е свръхурбанизацията и това се вижда
не само в България. Според
официалната статистика 70% от населението на
Европа са съсредоточени
в големите градове. У нас
този процент е 73,7. В шест
големи града с над 100 хил.
души живеят 34,4% от населението на страната,
или малко над една трета
от всички българи. Това ни
изправя пред решаването на
трудни въпроси, свързани с

Министър Петя Аврамова участва в постоянната работна група, инициирана
от вицепремиера Томислав Дончев

развитието на инфраструктурата, сградния фонд и
опазването на околната
среда. Затова наша основна
задача е да спрем обезлюдяването и да създадем добри
условия за живот и в помалките населени места.
Да подобрим свързаността
и възможносите за мобилност на хората.
От съществено значение е и внедряването на
новите технологии в строителния бранш, което ще
осигури по-бързи темпове
на проектиране и изграждане, по-високо качество
на строителството, намалено енергопотребление,
достъпни домове, защитена околна среда и по-високо
качество на живот.
Паралелно с това, отчитайки новите реалности,
работим по трите основни приоритета на МРРБ
- изграждане на модерни
пътища и съоръжения, реформиране на ВиК отрасъла
и създаване на нов облик на
градовете чрез инвестиции в образователната,
спортната, културната,
социалната и здравната
инфраструктура. В пътния
сектор трябва да откроим
проекта за изграждане на
автомагистрала „Хемус“,
който е приоритет на правителството, защото от
него зависи ускореното

Към момента са санирани над 1700 жилищни блока по Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради

развитие на цяла Северна
България.
Какво предстои за АМ
„Хемус“?
През октомври, около половин година по-рано
от предвиденото, ще бъде
готова отсечката между
Ябланица и п.в. „Боаза“. Нейното строителство започна в края на март 2018 г.
Организацията на обекта
е много добра и в момента
се асфалтира. Така че през
2019 г. увеличаваме дължината на АМ „Хемус“ с още
10 км в посока Варна.
На 23 април започнахме
поетапното изграждане
на новото 134-километрово трасе от п.в. „Боаза“ до
пресичането с път I-5 Русе
– Велико Търново, за което в
края на м.г. правителството осигури 1,3 млрд. лв. от
бюджета. Цялото е разделено на 6 участъка. Техническото проектиране на 4-ти,
5-и и 6-и, които са между
Плевен – Ловеч и Русе – Велико Търново, се изпълнява
през 2019 г., а строителните работи ще започнат
през 2020 г.
Работи се и по подготовката на последните
90 км от автомагистралата – от връзката с пътя за
Русе до участъка п.в. „Белокопитово“ – п.в. „Буховци“,
който е в строеж. В момента провеждаме обществена
поръчка за изработването
на разширен идеен проект
за над 46 км от АМ „Хемус“
след връзката с пътя Русе
– Велико Търново. Бъдещият
изпълнител ще трябва да
направи пълни инженерногеоложки проучвания и ПУП
- Парцеларен план за трасето след връзката с път I-5
до пресичането с II-51 Бяла
– Търговище. За отсечката
от Бяла – Търговище до п.в.
„Буховци“ е сключен договор
за актуализация на ПУП, разполагаме с идейни проекти.
За този подучастък, който
е около 42 км, в кратък срок
ще бъде стартирана тръжна процедура за инженеринг
– проектиране и строителство.
Приетите наскоро промени в Закона за държавната собственост сериозно

ще ускорят изграждането
на големите инфраструктурни проекти, какъвто
е и АМ „Хемус“. Надяваме
се Конституционният съд
да се произнесе в кратък
срок по предлаганите промени. Ако той отхвърли
искането на президента да
бъдат обявени за противоконституционни отделни
разпоредби от промените в
закона, ще се ускори строителството на много значими обекти, като пътища,
магистрали, газопроводи и
електропроводи. Факт е,
че изпълнението на много от обектите се бави с
една, дори две години заради съдебните дела, с които
собствениците оспорват
присъдените обезщетения. Затова искаме, докато
траят делата, строителите да могат да работят на
терен. Това няма да става
произволно, а само след решение на съда за предварително производство.
Именно заради проблеми с отчуждаването на
земите се забави с близо
година строителството на
участъка между п.в. „Белокопитово“ и „Буховци“ на АМ
„Хемус“ с дължина 16,3 км.
Първа копка на обекта
беше направена през август
2018 г., но досега се работеше само по 1,5 км. Теренното осигуряване на трасето заради отчужденията на
имотите отне близо година. За радост този въпрос
вече е решен и се процедира
издаването на разрешение
за строеж за цялото трасе.
Кои са ключовите за
МРРБ проекти, стартирането и реализирането на
които предстои до края на
тази година и през 2020 г.?
През септември - октом в ри з апоч ва ме д ва
дългоочаквани проекта.
Единият е изграждането
на 6 км от Софийския околовръстен път в участъка от
п.в. „Цариградско шосе“ до
п.в. „Младост“. Отсечката
ще бъде с две платна с по
3 ленти за движение в посока, средна разделителна
ивица, разделителни ивици
` стр. 8
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между локалите и директното трасе, 2 локални платна
и тротоари, така че и тази
част от околовръстното
на столицата ще стане с
магистрален габарит. Проектът ще се финансира със
средства от републиканския бюджет. Инвестицията е за близо 119 млн. лв.
без ДДС.
Другият ключов пътен
проект с международно значение, който предстои да
стартира, е 14,5-километровият участък от ГКПП
„Калотина“ до Драгоман,
който е част от АМ „Европа“. В средата на май започнахме строителството на
17-километровата отсечка
между Драгоман и Сливница. Задачата ни е най-късно
в средата на 2021 г. пътят
от границата със Сърбия до
Сливница, или общо 31,5 км,
да е с магистрален габарит,
с което ще улесним движението по направлението
между сръбската и турската граница. За последната
отсечка от трасето, която започва на 6 - 7 км от
Сливница и е до връзката
със Северната скоростна
тангента, в момента се
изготвя техническият проект заедно с ПУП, така че
и по подготовката на този
участък се работи изключително сериозно.
В Северозападна България предстои да започнем
един дългоочакван от жителите на региона проект
– модернизацията на пътя
Мездра – Ботевград, част
от направлението Видин
– Ботевград. Изграждането на трасето ще започне
от един от най-сложните
участъци като терен за
преминаване. За да върви
работата по-бързо, строителството на близо 33 км
между Мездра и Ботевград
е разделено на два участъка - лот 1 (19,3 км) и лот 2
(13,4 км). Имаме избран изпълнител за лот 2 и предстои подписването на договора. Тръжната комисия
по избора на изпълнител
на другия лот продължава
работата си и предстои
отварянето на ценовите
предложения.
През юли бяха стартирани процедури за избор на
изпълнители за още 54,3 км
– между Видин и Ружинци,
и вече са отворени офертите на кандидатите за
строителство и надзор.
Отсечката е разделена на
три подучастъка Видин –
п.в. „Макреш“, п.в. „Макреш“
– п.в. „Бела“ и п.в. „Бела“ –
Ружинци. Индикативната
стойност на СМР е близо
460 млн. лв. без ДДС. Проектът ще се реализира също
със средства от републиканския бюджет. Както и
при тръжната процедура
за избор на изпълнители
на 33 км от път I-1 между
Мездра и Ботевград, така

мата. Сертифицираните
разходи са 763 млн. лв., или
25% от ресурса на ОПРР.
През ноември 2019 г.
предстои да бъде обявена
процедура за подобряване
на енергийната ефективност в периферните райони
с индикативен бюджет от
11,4 млн. лв. Допустими кандидати са 28-те общини на
малки градове от 4-то ниво
на националната полицентрична система.

През 2019 г. трасето на АМ „Хемус“ ще се увеличи с още 10 км в посока Варна

и при тази ще се приложи
новата схема на плащане,
която предвижда цялата
стойност на договора да
се разплати на строителя
след приключване на дейностите. Целта е бъдещите изпълнители на направлението Видин – Ботевград
да работят максимално мобилизирано и да завършат
обекта качествено и в срок.
Важен проект за Североизточна България е
автомагистралата „Русе
– Велико Търново“, която
планираме да се строи успоредно с АМ „Хемус“. Общата й дължина е 133 км. Тя ще
започва от Русе при моста
на река Дунав и ще достига
до Дебелец, където трафикът се разделя в посока
прохода Шипка и Прохода на
Републиката. За съжаление
проектът повече от година бе в плен на съдебните
процедури, тъй като решението за ОВОС се обжалваше. Всички съдебни инстанции се произнесоха в наша
полза и до края на 2019 г.
предвиждаме да стартираме търговете за 75 км от
трасето на магистралата.
Това са участъците Русе –
Бяла и обходът на Бяла на
индикативна стойност 670
млн. лв. без ДДС. С изграждането на АМ „Русе – Велико
Търново“ ще се облекчи трафикът за Дунав мост и ще
повишим пътната безопасност. Първокласният път
Русе – Бяла е една от найопасните отсечки в България с висока концентрация
на тежки пътни инциденти
и сме длъжни да го изградим
колкото се може по-скоро.
Как протича реализацията на АМ „Струма“?
Кога се очаква стартът
на лот 3.2? Ще успеем ли
да спазим крайния срок за
строителството на магистралата?
Изграждането на ав-

т о м а г и с тр а л ат а п р е з
Кресненското дефиле е изключително важна задача,
тъй като участъкът от
Е-79 е много натоварен и с
концентрация на ПТП. Преди
почивните дни около 24 май
бе пуснато движението по
6,5 км от АМ „Струма“ след
Благоевград. Това е първият
участък от лот 3.1 между
Благоевград и отсечката
преди бъдещия тунел „Железница“. С въвеждането му
в експлоатация се избягва
влизането в Благоевград и
създаването на тапи в градските кръстовища, което
спестява време на пътуващите и разтоварва града
от сериозен трафик.
През септември – октомври започват същинските строителни работи
в участъците преди и след
тунел „Железница“, както
и по самото съоръжение,
което ще бъде най-дългият
пътен тунел, изграждан
досега у нас (2040 м). Дейностите на отсечката преди тунела (720 м) в посока
Кулата започват до седмици – очаква се издаване
на разрешение за строеж.
За тунела предстои разглеждането на проекта на
Експертния технико-икономически съвет. Техническият проект за участъка
след съоръжението е готов
и в момента се процедира
издаване на разрешение за
строеж. Когато то стане
факт, ще започнат строителните работи. Изграждането на пътя през Кресненското дефиле е национална
кауза. Тунел „Железница“ и
участъците преди и след
него трябва да бъдат готови в настоящия програмен
период.
Полагат се усилия АМ
„Струма“ да бъде завършена колкото се може по-скоро,
тъй като с построяването
на трасето през Кресненското дефиле ще повишим

безопасността на движение
и ще намалим ежегодната
черна статистика.
Плановете са през
2019 г. да има избрани изпълнители за най-сложния
участък през дефилето от
Симитли към Кресна и веднага след това да започне
проектирането и строителството на обекта. На 9

2014 – 2020“. Сключени са
596 договора. Размерът на
предоставеното БФП е 2,6
млрд. лв., или 86% от бюджета на цялата програма. Важно е да отчетем и разпределението по приоритетни
оси. 151 са договорите за
устойчиво и интегрирано
градско развитие, като 1,36
млрд. лв. е предоставената
помощ. За подкрепа на енергийната ефективност в оп-

На 9 август беше внесен в
Европейската комисия Формулярът
за кандидатстване за финансиране по
ОПТТИ 2014 – 2020“ за лот 3.2 на
АМ „Струма“
август беше внесен в Европейската комисия Формулярът за кандидатстване за
финансиране по ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“
и предстои разглеждането
му. Очакваме най-късно до
края на годината да получим положителен отговор
и формулярът да бъде одобрен. Строителството на
участъка ще бъде сериозно
предизвикателство за целия
строителен бранш, защото
ще трябва да се работи
по изключително сложен
терен. В близо 24-километровото трасе само в
платното за София ще има
7 тунела, 21 виадукта, 4
пътни възела, 12 надлеза и
подлеза. Толкова много съоръжения с подобна сложност досега не са правени
на нито един магистрален
участък.
Какъв е напредъкът
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 –
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“)?
Към 22 август са обявени 16 процедури за безвъзмездна финансова помощ (БФП) на стойност
3,018 млрд. лв., или 100%
от б ю д жет а н а „ОП Р Р

орни центрове в периферните райони са подписани 202
договора за 192 млн. лв.
Договорите по ос 3 „Регионална образователна
инфраструктура“, са 58 за
217 млн. лв. В изпълнение е
и проектът за модернизация на Спешната помощ, за
който бяха предоставени
безвъзмездно 163,5 млн. лв.
Отделно за подобряване на
социалната инфраструктура са подписани 79 договора за 82,4 млн. лв. За
развитие на регионалния
туризъм имаме финансово
споразумение с Фонда на
фондовете на стойност
98,5 млн. лв. и е сключен 1
договор с общ размер на
БФП 8,3 млн. лв.
Много важни за подобряване на свързаността и живота на хората по места са
проектите по Приоритетна ос 7 „Регионална пътна
инфраструктура“. В тази
сфера са налице 29 договора. Общият размер на предоставената БФП по тях е
377 млн. лв.
Към момента по „ОПРР
2014 – 2020“ са приключили
172 проекта, а разплатените към бенефициенти средства са 1,422 млрд. лв., или
47% от бюджета на програ-

Каква е оценката Ви
за изпълнението на „ОПРР
2014 – 2020“?
Когато се говори за изпълнението на оперативна
програма, се борави с числа, проценти и индикатори.
Но за нас е не по-малко важно какво се крие зад тези
данни. А именно – какви са
ползите за хората, как сме
подобрили живота им, доволни ли са от това, което
се прави с национални и европейски средства. И мога
да Ви уверя, че се радвам на
всеки обновен парк или площад, ремонтирани и красиви
сгради на училища и детски
градини, жилищни обекти.
По проектите трябва
да се работи с голяма мобилизация и прецизност, за
да бъдат изпълнени в срок
и да не се налагат финансови корекции за допуснати
нарушения.
През следващия програмен период летвата
ще бъде вдигната още повисоко – ще се реализират
регионални проекти, които решават проблемите
на няколко общини. Затова
трябва да се работи за повишаване на функциите на
т.нар. регионални съвети.
С промени в Закона за регионалното развитие те ще
получат повече правомощия
при изпълнението на тези
проекти, както и функции
по оперативната програма.
Строителният бранш
неведн ъж е из ра з ява л
своята подкрепа към Националната програма за
енергийна ефективност
на многофамилните жилищни сгради. Вълнуваме
се какво ще бъде нейното
бъдеще?
Хората по места също
се вълнуват дали ще продължи и ако „да“, по какъв
модел. Желаещите да санират домовете си са много
– хубаво е, че всички виждат
ползите от тази програма,
която преобрази имотите
на хиляди семейства. Явно
са отпаднали страховете,
насаждани от политическите ни опоненти, че със
санирането целим да откраднем домовете на хората – поредната лъжа, която
ние в ГЕРБ опровергахме не
на думи, а с дела.
В МРРБ осъзнава ме
важността на Националната програма за енергийна
ефективност. Обсъждат
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се варианти за формата,
под която тя да продължи,
след като бъдат обновени
всичките 2022 сгради. Към
момента са санирани над
1700 жилищни блока, което
осигурява комфорт на над
220 хил. български граждани
и се отразява положително
на техните семейни бюджети, защото намалява сметките им за отопление между
30 - 50% през зимата.
Междувременно възможност за сключване на нови
договори има по ОП „Региони
в растеж 2014 – 2020“.
МРРБ отговаря и за
ВиК реформата в страната. На какъв етап е тя и
кога да очакваме реализацията на големите инфраструктурни проекти по
„ОПОС 2014 – 2020”? Има ли
опасност от неизпълнение
по тази програма?
ВиК реформата е процес, който не може да приключи в рамките на една или
две години. След консолидацията на ВиК операторите
на териториите на Бургас,
Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин,
Враца и Смолян наскоро бе
извършена реформа в още 6
области на страната. Това
са Хасково, Велико Търново, Габрово, Плевен, област
София и Търговище, където
ВиК услугите се предоставят вече от един оператор.
За първите 15 обособени
територии бяха изготвени
регионални прединвестиционни проучвания (РПИП),
като за Смолян това беше
направено пилотно през миналия програмен период и
там вече се изпълнява проект за обновяване на ВиК
мрежата със средства от
„ОПОС 2014 – 2020“. Останалите 14 консолидирани
ВиК оператора подадоха
проекти за финансиране от
програмата. Бяха подписани първите пет договора
- с ВиК операторите на областите Враца, Русе, Видин,
Силистра и Перник. Преди
няколко дни бяха сключени
и договорите с ВиК дружествата на областите Пловдив и Ямбол. В момента се
провеждат обществени
поръчки за строителство и
надзор. Очаква се работата
на терен да започне в края
на 2019 г.
Инвестициите в 15-те
области са за 1,9 млрд. лв.
в над 400 обекта от ВиК
инфраструктурата. Това
са водопроводи и канализация, колектори, помпени и
пречиствателни станции.
В Шумен ще бъде изградена
пречиствателна станция за
питейни води, а в Кърджали
съществуващата ще бъде
реконструирана. За новоконсолидираните 6 области
МРРБ кандидатства за финансиране по „ОПОС 2014 –
2020“ за изготвяне на реги-

онални прединвестиционни
проучвания. Столичната
община е възложител на
РПИП за територията на
София-град.
Трябва да отбележим
успешното приключване на
още един стратегически
проект - преди месец беше
открит първият язовир за
питейни нужди, строен през
последните 30 години. Това
е „Пловдивци“, който ще
осигури в изобилие чиста
питейна вода за над 40 хил.
души в Рудозем и региона.

Правителството реши
да отложи пълното въвеждане на тол системата
за 1 март 2020 г. Защо се
наложи това отлагане и
какво трябва да се случи в
периода до старта на работа на системата?
Успешното въвеждане
на съвременна електронна система за събиране на
пътни такси с отчитане
на изминато разстояние на
база на GNSS данни е наш
приоритет. Тя е готова напълно. На 16 август Агенция
„Пътна инфраструктура“
(АПИ) я прие от изпълнителя, както е предвидено
в заданието по договора.
Тогава започнаха и тестовете в демонстрационните
центрове на Националното
тол управление (НТУ) в четири града – София, Пловдив, Варна и Русе. Целта на
тестовете е да се потвърди ефективността на системата и да се гарантира,
че тя е в пълна готовност,
за да избегнем настъпилите технически смущения
при старта на продажбата
на електронните винетки.
Паралелно с това трябва да
добием представа за реалните разходи на превозвачите и така транспортният
бранш да направи разчети
за разходите си през 2020 г.
Следващата стъпка е
въз основа на стартиралите от 16 август тестове
и в непрекъснат диалог с
превозвачите да бъдат определени тарифите и стартовият обхват на пътищата с тол такси. Те трябва
да бъдат определени така,
че да се осигури дългосрочно ресурс за по-добри пътища, без това да повлияе с
негативен знак на бизнеса
и на най-бедните части на
обществото. Именно намирането на баланс е основната причина за отлагане
с няколко месеца на търговската експлоатация на
системата.
Какво представляват
демонстрационните центрове?
В тях обучени служители на НТУ представят т.нар.
тол калкулатор, който ще
помогне на превозвачите
да изчислят разходите си
и да планират по-добре пътуванията си, както и купуването на маршрутна кар-

Надявам се и в бъдеще да работим
в партньорство с КСБ за решаване
на възникващите проблеми и
оптимизиране на нормативната уредба

та. Картата е тол услуга,
която ще бъде предлагана
от АПИ по познатите вече
канали, от които може да се
купи електронна винетка –
на сайта www.bgtoll.bg, от
мобилното приложение, на
терминал за самотаксуване и на гише в областните
пътни управления или на няколко ГКПП - „Кулата“, „Калотина“, „Дунав мост – Русе“
и „Дунав мост – Видин“ и в
близост до „Капитан Андреево“.
Желанието ни е в демонстрационните центрове представителите
на транспортния бранш и
на всички заинтересовани
страни да се запознаят със
системата и особеностите при определянето на
маршрутите. Очакваме да
получим и обратна връзка.
Центровете ще работят
минимум два месеца и служителите в тях ще обобщят всички препоръки и
въпроси на превозвачите.
При необходимост в тях ще
се правят специализирани
работни срещи и обучения с
представители на браншовите организации. Превозвачите могат да отправят
своите въпроси и на електронния адрес consult.toll@
api.bg
Поетапно в тестовете ще бъдат включвани и
други компоненти на системата. Вече е публикуван
за обществено обсъждане
проект за изменение на Наредбата за условията, реда
и правилата за изграждане
и функциониране на смесена система за таксуване на
различните категории пътни превозни средства на
база време и изминато разстояние, която се синхронизира с последните измене-

ния в Закона за пътищата.
Тя улеснява и процедурата
за регистрация на доставчиците на GPS данни. Това
са фирми, които ще изпращат GPS данни за географското позициониране на клиента си. Информацията ще
постъпва в национален или
европейски доставчик на услуга за електронно събиране
на тол такси, с който АПИ
има сключен договор.
До момента АПИ има договор с три национални доставчика за предоставяне на
тол услуги – „Интелигентни
Трафик Системи“ АД, „Телетол“ АД и „Конкорд Смарт
Инфраструктура“ АД, на
които предстои да докажат
оперативна съвместимост.
Регистриран е и четвърти
доставчик за тол услуги –
„Иком“ АД, който трябва
тепърва да премине процедурата за подписване на
договор.
Наред с това ще бъде
изпитана и другата важна
дейност на НТУ – извършването на контрол и правоприлагане. До 16 август
окончателно бяха завършени и оборудвани 100-те нови
стационарни контролни
точки и 100 стари контролни точки. До края на 2019 г.
ще бъдат преоборудвани
и останалите 95 съществуващи стационарни контролни точки. Ще бъде финализирано и оборудването
на контролните точки със
сензорите, които в движение претеглят осевото натоварване на тежкотоварните автомобили.
След като тестовете
приключат успешно, до няколко месеца, но не по-късно
от 1 март 2020 г., ще започне и търговската експлоатация на системата, при

която тежкотоварните автомобили ще преминат от
винетки към тол такси.
В Обществения съвет
по въвеждане в експлоатация на тол системата продължаваме с интензивните
дискусии по обхвата на системата и тарифите.
Кои са другите въпроси на дневен ред относно
бранша?
Както вече казах, на
срещата с вицепремиера
Томислав Дончев и в разговорите с представителите
на Камарата бяха засегнати основните въпроси,
които вълнуват сектора.
Подкрепям намерението на
бранша за цифровизация и
въвеждане на BIM технологиите в проектирането и
строителството, както и
идеите за разработване на
стандартизирани документи за участие в обществените поръчки, каквито вече
има за проектите в областта на водния сектор по Оперативна програма „Околна
среда“. Добре е, че отношенията ни със строителния
бранш са ясно дефинирани
– бизнесът е този, който
генерира заетост, развитие и растеж, а държавата
създава необходимите условия. Затова се надявам и в
бъдеще да работим в партньорство с КСБ за решаване
на възникващите проблеми
и оптимизиране на нормативната уредба.
Стартира ли подготовката за бъдещия програмен период, какви ще
са основните приоритети, на какво ще акцентира
регионалната политика
след 2020 г.? Ще има ли
съществени промени по
отношение на бъдещата
програма?
Основна цел през 2021
– 2027 г. ще бъде балансираното териториално
развитие. Предвиждаме
фокусът да бъде върху проекти, които отговарят на
нуждите и спецификите на
всяка област и регион. Така
финансирането ще стигне
до всички населени места,
за да няма бели петна по
картата на България.
Инвестициите ще се
осъществяват в съответствие с интегрирани

Първият язовир за питейни води, изграден през последните 30 г. – „Пловдивци“
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териториални стратегии,
разработени с широко гражданско участие. Предвидено
е интегрираните планове
за градско възстановяване
и развитие за периода 2021
– 2027 г. да се разработват
като неразделна част от
общинските планове за развитие и да представляват
интегрираните териториални стратегии за големите градове в страната.
Финансовият ресурс
ще е значителен. Според
индикативното разпределение на средствата от
Европейските структурни
и инвестиционни фондове
бюджетът на новата програма ще бъде по-висок от
настоящата. Към момента
предвижданията са той
да е в размер на около 1,5
млрд. евро, към които ще
се добави национално съфинансиране. Тези средства
ще бъдат разпределени в
два компонента - градски
и териториален. Първият
ще обхваща общините на
10 големи града. Съгласно
новия регламент за следващия програмен период
определен ресурс трябва
да бъде заделен за подкрепа на устойчивото градско
развитие. Това са около 339
млн. евро, към които също
ще се добавят средства
от националния бюджет.
Ресурсът е индикативен и
това е рамката, от която
стартират преговорите.
Второто направление
са проектите на регионален принцип, които ще се
осъществяват чрез партньорства с участието на
различни заинтересовани
страни. Тези проекти могат да предлагат решение
на съществуващ общ проблем или да са насочени
към оползотворяване на
потенциала за развитие на
съответната територия.
Всеки интегриран проект
ще съдържа няколко компонента в зависимост от
необходимите инвестиции
– например път, болница,
меки мерки за осигуряване
на общо здравно обслужване
на няколко общини и т.н., и
ще е насочен към конкретна
оперативна програма. Икономическият ефект от изпълнението на подобни проекти ще бъде от значение
за целия район от ниво 2.
Коя постигната в рамките на годината цел би
донесла удовлетворение
на министъра на регионалното развитие и благоустройството?
Отнасям се с амбиция
и отговорност към всички
задачи, по които работим.
И все пак ще си позволя
малка проява на местен
патриотизъм. Бих искала
строителството на пътя
Видин - Ботевград да върви
с бързи темпове и все повече хора да наричат нашия
край „Северозапазена“, а не
„Северозападнала“ България, защото имаме всичко
– природни и исторически
забележителности, съхранени културни традиции и
обичаи. Трябват ни добри
пътища, значими инвеститори и много скоро картината ще се промени.
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Арх. Лидия Станкова,
директор на
дирекция в КСБ

Дял от общо произведената продукция, %

ЕВРОПЕЙСКА
ИКОНОМИКА

Инженерна
инфраструктура;
43,6%

Сградно
строителство;
56,4%

Строителна продукция на страните членки
на ЕС
По предварителни данни на Евростат за четвъртото тримесечие на
миналата година строителната продукция нараства с 0,6% в еврозоната,
като сградното строителство се увеличава с 0,9%,
а инженерното намалява с
0,2% спрямо предходното

тримесечие на 2018 г., се
увеличава с 1,7% в сравнение със същия период на
2017 г., при ръст от 1% на
сградното строителство
и от 3,6% на инженерното.
В ЕС 28 на годишна база нарастването на строителната продукция е с 2% при
ръст от 1,2% на сградното

бизнес през 2018 г. спрямо
предходната година по основни показатели:
✓Строителна продукция – 14 827 млн. лв., ръст
от 10,2%;
– „Сградно строителство“ – 8359 млн. лв., ръст
от 11%;
– „Инженерно строи-

Продукция на предприятията от строителството,
млн. лв. 2008 г. – 2018 г.
(По предварителни данни на НСИ)
21 582
19 296

14 549
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17 853
13 250 12 818 12 900 12 698

14 945

7 313

8 059

13 452

11 387
6 531

6 457

7 238

7 033

7 909

6 719

6 361

5 662

5 385

6 886

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Строителство-общо

14 827

11 571

Сградно

8 884
8 969

2015г.

6 137

7 531

8 359

5 434

5 921 6 468

2016г.

2017г. 2018*г.

Инженерно

Разходи за труд /отработени човекочаса в сектор
„Строителство” 2014 г. – 2018*г.
(*По предварителни данни на НСИ)
Година Брой отрабо- Брой отработе- Разходи на ратени човеко- ни човекочаса от ботодателя за
един нает по тру- труд, лв.
часа
дово правоотношение

Разходи на работодателя за труд за един
отработен час от
наетите по трудово
правоотношение, лв.

2014

225 273 603

1 698

1 319 268 097

2015

225 375 685

1 727

1 383 287 218

6,14

2016

211 074 781

1 685

1 349 639 192

6,39

2017*

187 066 637

1 664

1 290 144 663

6,90

2018*

198 289 309

1 675

1 488 477 985

7,50

тримесечие. За периода октомври - декември 2018 г.
в ЕС 28 също се наблюдава
увеличение на строителната продукция с 0,4%, като
при сградното и инженерното нарастването спрямо
предходното тримесечие е
съответно с 0,5% и с 0,1%.
Сред държавите членки
на ЕС, за които има данни
за повишаване на строителната продукция през
четвъртото тримесечие
на 2018 г. спрямо предходното тримесечие, са Латвия с 8,7%, Унгария - 4,8%,
Люксембург – 3,3%, и Малта – 3%. България увеличава своя темп на строителна продукция с 1,7%.
Най-голямо забавяне на
темпа спрямо предходното
тримесечие се забелязва в
Литва (-2,1%), Чехия (-1,8%)
и Хърватия (-0,7%).
Строителната продукция в еврозоната, отчетена за четвъртото

строителство и от 5,2%
на инженерното.
Сред държавите членки, за които има данни, с
най-висок ръст на строителната продукция за
четвъртото тримесечие
на 2018 г. спрямо същия период на 2017 г. са Латвия
с 21,4%, Унгария - 21,1%,
Полша – 16%, Словения –
14,9%, и Естония – 13,2%.
България отчита повишение в темпа на растеж на
строителната продукция с
0,9%. На годишна база забавяне се наблюдава в Румъния (-4,7%), Швеция (-3,0%),
Франция (-0,5%) и Германия
(-0,2%).
СТРОИТЕЛСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна
активност
Общата строителна
активност за строителния

5,86

ни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за 2018 г. е на обща
стойност 14 827 млн. лв.,
като спрямо 2017 г. се увеличава с 10,2%.
Произведена продукция по сегменти:
„Сградно строителство “, ко ето в к л ю ч ва
жилищно и нежилищно
строителство, формира
произведена продукция за
2018 г. в размер на 8359
млн. лв., или е с дял от
56,4% от общата в сектора за разглеждания период. Спрямо 2017 г. произведената продукция в
сградното строителство
нараства с 11%.
В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за 2018 г.
възлиза на 6468 млн. лв. и е
с дял от 43,6% от общата
в строителството. Спрямо 2017 г. произведената
продукция в инженерната
инфраструктура нараства
с 9,2%.
Общо отработените човекочаса в строителството за 2018 г. са
198 млн., като спрямо същия период на предходната
година те се увеличават с
6%. В сектор „Строителство“ отработените човекочаса от един нает по
трудово правоотношение
за 2018 г. са 1675, при 1664
за 2017 г., което показва,
че на годишна база са повече с 0,7%.
Разходите на работодателя за труд за 2018 г.
възлизат на 1488 млн. лв.
На годишна база предварителните данни сочат повишаването им с 15,4%. Разходите на работодателя
за труд за един отработен
човекочас от наетите по
трудово правоотношение
за 2018 г. са средно 7,50 лв.
при 6,90 лв. за 2017 г., или
на годишна база те са с
8,7% по-високи.

Издадени разрешителни за
строеж на нови сгради

Издадените разрешителни за строеж на нови
сгради през 2018 г. са за
5774 сгради с 35 526 жилища в тях, с 4 471 065 кв. м
р а з г ъ н ат а з ас тр о е н а
площ (РЗП). Като спрямо
предходната година издадените разрешителни
за строеж на жилищни
сгради нарастват с 3,8%,
жилищата в тях - с 42,3%,
както и РЗП с 39%.
За административни сгради са издадени 128
разрешителни за строеж
с 504 341 кв. м РЗП, които
в сравнение с 2017 г. нарастват с 0,8%, при увеличение на РЗП с 129,6%. За
други сгради – 4826 разрешителни за строеж с
3 086 603 кв. м РЗП, като
спрямо предходната година
издадените разрешителни
за строеж намаляват с
11,6%, както и РЗП с 2,4%.

Издадени разрешителни за
строеж на нови сгради по
области
За 2018 г. най-много
разрешителни за строеж
на нови сгради са издадени
в областите:
Жилищни
София (столица) – 1045
разрешителни за жилищни
сгради с 14 761 жилища в
тях;
Пловдив – 849 разрешителни за сгради с 5337
жилища в тях;
Варна – 549 разрешителни за сгради с 4237
жилища в тях;
Бургас – 504 разрешителни за сгради с 3231 жилища в тях.
София област – 443
разрешителни за сгради с
541 жилища в тях.
Административни
София (столица) – 38
разрешителни за строеж;

Благоевград – 15 разрешителни за строеж;
Пазарджик – 13 разрешителни за строеж;
Пловдив – 7 разрешителни за строеж;

Започнато строителство
на нови сгради
Започнато е строителството на 6360 нови
сгради с 4 862 854 кв. м
РЗП за 2018 г., като от
тях 3824 са жилищни с
22 154 жилища в тях и
2 713 578 кв. м РЗП. В сравнение с 2017 г. започнатото строителство на
нови жилищни сгради се
увеличава с 3,9%, както и
броят на жилищата в тях
с 50,9%. Разгънатата им
застроена площ също е
повече – с 40,7%.
За същия период е започнато строителство
на 83 административни
сгради с 139 925 кв. м РЗП,
като спрямо предходната
година се регистрира спад
от 1,2%, а разгънатата
застроена площ се увеличава с 12,1%.
За 2018 г. е започнато
строителство и на 2453
други сгради с 2 009 351
кв. м РЗП, като в сравнение с 2017 г. строителството при тях намалява
с 18,2%, а разгънатата
застроена площ се увеличава с 4,2%.

Започнато строителство
на нови сгради по области
Най-активни през
2018 г. при започнатото
строителството на нови
сгради са областите:
Жилищни
София (столица) – 643
сгради със 7989 жилища в
тях;
Пловдив – 637 сгради с
1846 жилища в тях;
Варна – 437 сгради с
3519 жилища в тях;

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
2017 г. – 2018 г. (По данни на НСИ)

телство“ – 6468 млн. лв.,
ръст от 9,2%;
✓Обявени обществени
поръчки – 2172 бр. на стойност 9718 млн. лв., ръст от
30,5% на броя и от 66,4% на
стойността;
✓Сключени договори –
3064 бр. на стойност 2890
млн. лв., ръст от 9,1% на
броя и от 21,5% на стойността.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
35 526
24 969

5 562

5 774
127

Жилищни сгради

Произведена продукция в
строителството

Жилища

5 460

128

Административни
сгради
2017г.

4 826

Други сгради

2018г.

По предварителни дан-

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
2010 г. – 2018 г. (По данни на НСИ)
Общо сгради
Жилищни сгради
Жилища
Административни сгради
Други сгради

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
9 466 10 345
9 346
8 950
8 755
8 849
9 362 11 149
10 728
4 891
12 832
215
4 360

4 799
10 973
221
5 325

4 238
10 616
170
4 938

4 120
12 278
156
4 674

4 245
15 848
187
4 323

4 310
17 264
157
4 382

4 514
18 157
163
4 685

5 562
24 969
127
5 460

5 774
35 526
128
4 826
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Годишен темп на растеж - издадени разрешителни за строеж

-100%

0%

100%

200%

Започнато строителство на нови сгради (брой)
2010 г. – 2018 г. (По данни на НСИ)

300%

София (столица)
София
Пловдив
Варна
Бургас
Стара Загора
Благоевград

16000

Жилищни сгради
Административни сгради
Други сгради

6 764

14000
12000
4 598

10000

4 995
4 501

5 139

4 826

4 654

4 459

8000

3 681

6000

Започнато строителство на нови сгради
2017 г. – 2018 г. (По данни на НСИ)

2 342

2 460

2 750

2 322

2 092

2 005

2 100

1 986

2 063

120

121

83

112

94

90

89

84

83

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

1 863

2000
22 154

0

3 824

2 326

2 987

2 615

4000

6 360

2 552

Административни

14 684

Други

2 999

Жилищни

2 453

Общо сгради

Започнато строителство на нови сгради (РЗП, кв. м)
2010 г. – 2018 г. (По данни на НСИ)
3 681 3 824

2 999 2 453
84

Жилищни сгради

Жилища

Административни
сгради

2017г.

0%

100%

3 982 502

Други сгради

3 063 050

2018г.

Годишен темп на растеж - започнато строителство
-100%

4 862 854

83

200%

300%

400%

Пловдив
София (столица)
Бургас
Варна
Благоевград
Пазарджик
Стара Загора

1 933 457

1 001 789
Жилищни сгради
Административни сгради
Други сгради

850 101
81 567
2010г.

2 284 141

2 248 112

2 713 578
2 216 330

1 877 102

924 002
1 253 030
71 080

1 019 397
36 377

2011г.

2012г.

1 661 044 1 640 883
998 347

821 328

2013г.

2014г.

2015г.

Административни

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области
Области
Общо за страната
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София (столица)
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Жилищни сгради
2017
2018
разлика
5 562
5 774
212
350
321
-29
444
504
60
507
549
42
142
103
-39
10
0
-10
38
45
7
80
67
-13
168
118
-50
131
144
13
49
58
9
68
73
5
24
11
-13
282
273
-9
145
137
-8
44
83
39
843
849
6
43
59
16
112
103
-9
47
50
3
130
119
-11
33
25
-8
400
443
43
827
1 045
218
319
254
-65
45
39
-6
107
145
38
107
96
-11
55
47
-8

2017
24 969
996
1 789
2 624
549
13
60
93
229
547
57
77
24
487
195
89
5 022
69
324
58
190
42
430
8 716
1 523
212
241
176
125

Жилища
Административни сгради
2018
разлика
2017
2018
разлика
35 526
10 557
127
128
1
829
-167
4
15
11
3 231
1 442
3
4
1
4 237
1 613
16
3
-13
538
-11
0
-13
203
143
115
22
180
-49
5
-5
1 098
551
81
24
3
-3
74
-3
3
3
10
-14
469
-18
3
13
10
191
-4
219
130
5 337
315
16
7
-9
113
44
416
92
69
11
206
16
30
-12
541
111
5
3
-2
14 761
6 045
24
38
14
1 665
142
223
11
331
90
277
101
66
-59

1 929 016
1 928 670 2 009 351

1 080 206

1 240 506
1 214 109
1 077 601
161 500
71 685
58 523

Общо сгради

3 168 932

Други сгради
2017
2018
разлика
5 460
4 826
-634
368
332
-36
290
269
-21
419
274
-145
127
153
26
15
18
3
97
105
8
69
67
-2
242
149
-93
56
56
0
131
120
-11
144
106
-38
84
71
-13
237
248
11
127
100
-27
119
114
-5
670
579
-91
102
109
7
196
177
-19
94
111
17
104
110
6
112
117
5
480
307
-173
160
183
23
507
388
-119
62
55
-7
172
187
15
215
211
-4
61
110
49

1 408 303
119 746

124 816

139 925

2016г.

2017г.

2018г.

Други

Жилищни

Бургас – 368 сгради с
2848 жилища в тях.
Административни
София (столица) – 30
сгради;
Благоевград – 6 сгради;
Варна – 6 сгради.

Въведени в експлоатация
новопостроени жилищни
сгради и жилища
Въведените в експлоатаци я новопостроени
жилищни сгради и жилища
за 2018 г. са 2313 сгради и
8104 жилища в тях. Те са
с общо РЗП 748 480 кв. м,
като жилищната площ е
482 264 кв. м, спомагателната площ е 206 974 кв. м
и площ на кухните - 59 242
кв. м. Спрямо 2017 г. въведените в експлоатация
новопостроени жилищни
сгради нарастват с 4,9%,
а жилищата в тях намаляват с 3,3% при увличване
на общото РЗП с 2,3%.

Въведени в експлоатация
жилищни сгради и жилища
по области
Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради
за 2018 г. регистрират об` стр. 12
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дял от общо наетите за
страната. На годишна
база данните показват
спад от 7,5 хил. бр., или
5,9%.
Заети, наети и самонаети лица
Заетите лица в икономиката за 2018 г. са
3521,6 хил. бр., като спрямо 2017 г. заетостта намалява с 0,1%.
Заетите в отрасъл
„Строителство“ за 2018 г.:
✓З а е т и т е ли ц а с а
184,5 хил. бр., ръст от
5,2% на годишна база;
✓Н а ет и т е ли ц а с а
149,3 хил. бр., повишение
от 5,2% на годишна база;
✓Самонаетите лица
са 35,2 хил. бр., увеличение
от 4,8% на годишна база.
Безработни лица –
общо и в строителството

За отрасъл „Строителство“ разходите за придобиване на дълготрайни
материални активи са
920 млн. лв., или дял от
5,1% от общо отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че разходите
за придобиване на ДМА в
отрасъл „Строителство”
за 2018 г. намаляват със
17,9% спрямо предходната
година.

ластите:
Варна – 348 сгради с
1823 жилища в тях, РЗП общо 154 049 кв. м;
Пловдив – 345 сгради с
1133 жилища в тях, РЗП общо 116 485 кв. м;
Бургас – 281 сгради с
1587 жилища в тях, РЗП общо 128 583 кв. м;
София (област) – 185
сгради с 205 жилища в тях,
РЗП - общо 27 535 кв. м;

Пазар на труда
Разходи за придобиване на
дълготрайни материални
активи (ДМА)

Наети лица по трудово и служебно правоотношение
За строителния сектор н а ет и те ли ц а по
трудово и служебно правоотношение по предварителни данни за 2018 г.
са 120,0 хил. бр., или 5,4%

По предварителни данни разходите за придобиване на ДМА за 2018 г.
общо за всички икономически сектори на страната
възлизат на 18 012 млн. лв.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни
сгради според вида на сградата 2011 г. - 2018*г.

с 9% при тогава отчетени 18,8 хил. безработни
лица.
Средна годишна ра-

раните безработни. Спрямо предходната година се
наблюдава намаляване на
безработните в сектора

Безработните в отрасъл „Строителство“
за 2018 г. са 17,1 хил., или
9,9% от общо регистри-

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и
жилища (брой) 2010 г. - 2018 г. По данни на НСИ
15 771

13 953

9 970

2 949

2 350

2010г.

2 399

2011г.

9 993

9 250

2 452

2 199

2012г.

2013г.

9 342

7 806

2 161

2 263

2014г.

Жилищни сгради

2015г.

8 384

2016г.

8 104

2 313

2 205

2017г.

2018*г.

Жилища

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според
вида на конструкцията 2010 г. - 2018*г. *По предварителни данни на НСИ

(*По предварителни данни на НСИ)

85

332

6
5 91140

374

16
11 128200
5
189
106
2013г.10
4
215
3 134
2012г.
7
9

115

1 611

384
376

2012г.

402

291

47

2011г.

509

Сгради за колективно домакинство

Вили

Общежития

Сгради от смесен тип

Жилищни блокове

Къщи

541

2010г.

1 616

531

12
17

2 018

1 831

8
18
26

1 641

1 585

550

16
34

2013г.

1 513

1 602
592

27
55

2014г.

1 713

1 662

491

20
59

2015г.

1 722

478

20
48

2016г.

1 545

514

15
45

2017г.

1 616

8
16 106 208
314

2014г.

1 803

479

2 432

82

2 228

23
Други

Тухлени

Стоманобетонни

Панелни

Жилищни сгради

300

272

281

215
185

250

0

2017г.

2018*г.

19
22
23
45

66
74

17
12

71
73

97
15
9

69
60
5

16

58
56
16
19

16
18

34
32

82

98
44
47
35

50

67

100

31

100

150

108
95
84

200

63

350

330

400

345

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради по области 2017 г. - 2018*г. (*По предварителни данни на НСИ)

18
11

2011г.

1 769

169

44

2015г.

3

105
91

2016г.

335

7
4
14
21
41
36

2017г.

70

62

2018*г.

136

354
348

2018*г.

3
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Наети лица по трудово и служебно правоотношение
2010 г. – 2018* г. (среден списъчен брой)

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи,
млн. лв. 2017 г. – 2018*г. *По предварителни данни на НСИ

(*По предварителни данни на НСИ)
2017г.

2018*г.

2 242,6

2 242,5

2 218,7

2 254,8

2 226,4

2 240,5

128,9

130,5

2 277,3

2 308,1

124,4

127,5

2 238,4

18 012

17 629
20 000
15 000
10 000

1 121

920

5 000

141,7

159,6

0

Oбщо, млн. лв.

2010г.

Строителство, млн. лв.

2011г.

133,3
2012г.

2013г.

2014г.

Строителство

Безработни лица в строителството 2009 г. – 2018 г.
По данни на НСИ
60

52,6
48,7

2015г.

2016г.

2017г.

120,0
2018*г.

Общо за икономиката

Средна годишна работна заплата на наетите по трудово и
служебно правоотношение 2010 г. – 2018 г. (По данни на НСИ)
Средна годишна работна заплата, лв.

50,7
46,2

50
40

130,5

40,4
34,8
29,7

28,1

8 773

9 301

10 535

9 860

12 448

11 379

7 777

8 230

7 662

8 782

9 212

9 289

10 634

7 283

7 998

10 044

7 042

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

30
18,8

17,1

20

13 621

10
0

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

Строителство

Безработни лица - Строителство, хил.

ботна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
Общо за икономиката:
Средната годишна работна заплата по предварителни данни за 2018 г.
е 13 621 лв., спрямо същия
период на 2017 г. нараства
с 1173 лв., или 9,4%.
За сектор „Строителство“:
Средната годишна ра-

ботна заплата по предварителни данни за 2018 г. е
10 634 лв., спрямо същия
период на предходната
година нараства с 590 лв.,
или 5,9%.

ни инвестиции за 2018 г. в
отрасъл „Строителство“
са с отрицателна стойност и възлизат на -96,3
млн. евро., като спрямо
2017 г. намаляват с 272,2
млн. евро.

Инвестиционна активност
Поток на преки чуждестранни инвестиции в
България
Преките чуждестран-

Камара на строителите в
България
Централен професионален регистър на стро-

ителите
Към 31.05.2019 г. вписаните строителни компании в ЦПРС са 5302, от
които 5252 регистрирани български юридически
лица и 50 чуждестранни
фирми. Заличени са 393
фирми от Регистъра за
неизпълнение на процедурата чл. 20, ал. 2 от ЗК.
Ра з п р е деле н и е н а
строителите по крите-

Общо за икономиката

рии:
✓„Персонал“ (на база
2017 г.)
– 67 големи компании
(над 250 човека), дял от
1,3%;
– 701 средни фирми (от
50 до 249 човека), дял от
13,3%;
– 4484 малки (до 49 човека), дял от 85,4%;
✓„Нетни приходи от
продажби“ (на база 2017г.)

– 7 големи компании
(над 97,5 млн. лв. и/или
стойност на активите
над 97,5 млн. лв.), дял от
0,1%;
– 93 средни фирми (до
97,5 млн. лв. и/или стойн о с т н а ак т иви те д о
97,5 млн. лв.), дял от 1,8%;
– 5 15 2 м а л к и ( д о
19,5 млн. лв. и/или стойн о с т н а ак т иви те д о
19,5 млн. лв.), дял от 98,1%.

Изпълнение на оперативни програми към 16.04.2019 г. (в лева). (По данни на ИСУН)
Оперативна
програма

Бюджет на програмата
Общо

Проекти

Договорени средства **

Финансиране
Финансиране Подадени Сключени
Общо
от ЕС
от НФ
проекти договори
3 138 029 816.24 553 769 974.48
52
47
4 427 989 196.87
2 943 180 196.61 519 384 749.40
261
129
2 410 302 531.45
2 565 471 584.00 452 730 282.00
667
587
2 758 563 314.13
2 196 544 412.89 387 625 488.08
7 727
2 063
3 175 548 414.58
1 165 676 011.93 205 707 535.89
790
225
849 233 161.00
1 835 869 785.00 300 381 772.00
9 789
2 682
1 681 915 506.93
555 517 647.51
98 032 525.98
517
352
388 676 053.99
199 494 660.00
0.00
1
1
199 494 660.00
14 599 784 114.18 2 517 632 327.83
19 804
6 086 15 891 722 838.95

ОПТТИ
3 691 799 790.72
ОПОС
3 462 564 946.01
ОПРР
3 018 201 866.00
ОПИК
2 584 169 900.97
ОПНОИР
1 371 383 547.82
ОПРЧР
2 136 251 557.00
ОПДУ
653 550 173.49
ОПИМСП
199 494 660.00
Общо КФ,
17 117 416 422.01
ЕФРР и ЕСФ:
ПМДР
222 071 249.13
172 243 341.03
49 827 908.10
5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17
ПРСР (за мерки по чл. 9б,
т.2 от ЗПЗП)
Общо ЕСИФ: 23 308 593 972.37 19 610 714 375.27 3 697 879 597.10
ФУМИ
41 161 348.54
35 595 246.31
5 566 102.23
ФВС
187 286 555.32
142 303 857.44
44 982 697.88
Общо фондове
228 447 903.86
177 899 103.75
50 548 800.11
МВР:
ОПХ
241 177 458.00
205 000 838.00
36 176 620.00
ОБЩО:
23 778 219 334.23 19 993 614 317.02 3 784 605 017.21

БФП
3 068 034 912.67
1 882 728 977.65
2 618 877 165.22
1 923 980 746.60
849 233 161.00
1 670 326 892.87
388 676 053.99
199 494 660.00
12 601 352 570.00
119 665 930.77
3 049 613 198.57

РИС

Финансиране
Финансиране
БФП
%*
от ЕС
от ЕС
2 605 100 324.58 1 163 617 209.62 31,52 989 956 691.60
1 600 319 631.03
586 689 045.19 16.94 498 959 093.52
2 226 045 591.35 1 270 392 685.53 42.09 1 084 855 673.31
1 635 383 634.46 1 015 366 170.43 39.29
864 800 561.33
721 847 983.42
343 989 077.45 25.08 292 294 005.83
1 438 029 663.84
910 827 150.39 42.64 787 209 269.21
330 374 645.76
131 996 225.22 20.20
112 608 837.50
199 494 660.00
199 494 660.00 100.00 199 494 660.00
10 756 596 134.44 5 622 372 223.83 32.85 4 830 178 792.30

361
14 650

164
4 977

180 063 652.70
3 049 613 198.57

94 183 962.66
19 038 071.65
2 585 741 733.13 1 262 787 920.73

8.57
15 172 246.51
21.16 1 070 707 402.58

34 815
36
64
100

11 227
27
55
82

19 121 399 690.22
20 277 607.38
149 043 894.87
169 321 502.25

15 770 631 699.34 13 436 521 830.23
20 233 185.18
16 383 573.40
148 980 894.31
111 862 761.78
169 214 079.49
128 246 335.18

6 904 198 216.21 29.62 5 916 058 441.39
6 985 755.90 16.97
5 365 946.27
80 792 957.57 43.14
60 645 764.59
87 778 713.47 38.42
66 011 710.86

323
35 238

321
11 630

222 613 597.25
19 513 334 789.72

222 613 597.25
189 221 557.87
16 162 459 376.08 13 753 989 723.28

159 194 736.55 66.01
7 151 171 666.23 30.08

135 302 629.62
6 117 372 781.87

Забележка: * - % от общия бюджет на програмата; ** - Общо включва безвъзмездната финансова помощ и финансиране от бенефициента. Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN
Съкращения: БФП - Безвъзмездна финансова помощ; ЕС - Европейски съюз; ЕСФ - Европейски социален фонд; ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове; ЕФРР - Европейски фонд за
регионално развитие; КФ - Koхезионен фонд; НФ - Национално финансиране; ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“; ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“; ОПНОИР
- Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“; ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“; ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“; ОПИМСП – Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“; ОПХ - Оперативна
програма „Храни“; ПМДР – Програма за морско дело и рибарство; ПРСР – Програма за развитие на селските райони; ФУМИ – Фонд „Убежище миграция и интеграция“; ФВС – Фонд „Вътрешна сигурност“;
РИС - Реално изплатени средства; СД - Събирателно дружество; ФЕПНЛ - Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
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Само в рамките на 2019-а са обработени 31 обекта, в наказателната процедура са 110
делени 70 млн. лв., а за да
се гарантира целият ресурс за всички депа, през
2019 г. е направена промяна в Оперативна програма „Околна среда 2014
- 2020 г.“, с която ще има
допълнително 120 млн. лв.
за тези, които трябва да
приключат рекултивацията през 2020 г.
Приоритетни за финансиране са онези общински
сметища, които не отговарят на нормативните
изисквания и са част от
списъка с включени в наказателната процедура
на Европейския съюз. Общият им брой за България е малко над 110. Към
настоящия момент някои
вече са обработени, като
само в рамките на 2019 г.
са финансирани 31 закрити
общински депа.

Страницата
подготви
Елица Илчева
Министерството на
околната среда и водите
(МОСВ) подпомага общините в изпълнение на задълженията им за закриване и рекултивация на
старите общински депа.
От ведомството съобщиха, че необходимите средства за проектите се осигуряват поетапно, като
до момента са отпуснати
над 100 млн. лв. от Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.“ и
Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС). В допълнение
за 2019 г. чрез ПУДООС от
държавния бюджет са за-

Обработката включва
два процеса: техническа и
биологична рекултивация.
Изпълнението на техническата е съобразено с
нормативите на националното законодателство и
представлява система за
повърхностно запечатване. Минималните изисквания са за изграждане на
газоотвеждаща инсталация и полагане на горен изолационен пласт от земни
маси или бентонитови хидроизолации в комбинация
с минералния запечатващ
слой. Горният изолиращ
екран трябва да е така
проектиран и направен, че
да изключва емисията на
вредни вещества към компонентите на околната
среда; да предотвратява
инфилтрацията на атмосферни води през тялото на

депото и да създава условия за безопасно отделяне
на газовете от него. Биологичната включва комплекс от агротехнически
и агрохимически мероприятия за затревяване, засаждане на храстова растителност и залесяване в
зависимост от бъдещото
използване на депото.
Проектите се изготвят от общините, тяхна
отговорност е да контролират и да не позволяват да се натрупват
допълнителни количества
отпадък във вече закрито
депо. През последните пет
години са изградени и въведени в експлоатация поголямата част от 52-те
нови регионални системи
за управление на отпадъците, които отговарят на
нормативните изисквания.

ǪǺǻǫȈȉȘȖȊȖȐȏȋȘȈȎȌȈȚȞȍȕȚȢȘȏȈ ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȕȈȌȔȓȕȓȊȊȘȍȔȖȕȚȕȈ
ȌȍȚșȒȈȋȘȈȌȐȕȈȊǶȔțȘȚȈȋ
ȒȖȔȗȍȚȍȕȚȕȖșȚȗȖǶǷǵǶǰǸ
В Техническия университет в Габрово
с европейски средства започва изграждането на Център за компетентност. Той
е част от проекта „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” на обща стойност
23,5 млн. лв., осигурени по оперативната
програма „Наука и образование за интелигентен растеж” (ОПНОИР).
Проектът включва преустройство на
университетската „Вила 2”, така че тя да
бъде пригодена за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни
офиси. След ремонта ще се обособят 14 помещения, зали за обучение и конференции,
помещения за научно-информационно звено
и офис за партньорските организации.
Една от лабораториите ще бъде преустроена за изследване на енергоспестяващи технологии за удължаване на жизнения

цикъл и повишаване на експлоатационната
им сигурност. В производственото хале
в университетския „Корпус 5” ще има лаборатории и CAD/CAM системи за производство на високотехнологични продукти.
Общата стойност на строително-монтажните работи е 1,8 милиона лева.

Детска градина „Радост“ в Омуртаг
ще бъде обновена с 1 млн. лв. Обект на
мащабните ремонти е сградата на улица
„Аспарух” в града. Тя е построена в периода 1967 - 1974 г. и се състои от две тела
- едно с помещения за градинските групи,
административни и медицински стаи и
второ, обслужващо тяло, което включва
кухненски блок, перално и котелно помещение. През годините тук са извършвани
предимно текущи поправки. Сега голямата част от парите за рехабилитацията
са получени с постановление на Министерския съвет, а останалото е целева
субсидия от собствени бюджетни средства на общината, уточняват от кметството.
Благоустрояването предвижда цялостна външна изолация с естетическа
промяна на фасадата, нов покрив, вътрешни ремонти. Планирано е и изграждане на

топла връзка между двете сгради.
Изпълнението на проекта е на етап
подмяна на покривните конструкции и демонтаж на интериорни врати и на старата отоплителна инсталация.
С над 140 000 лв. от местния бюджет
в началото на тази година е реконструирана площадката за игри в двора на забавачницата.

ȎȐȓȐȡȕȐȉȓȖȒȈșȈșȈȕȐȘȈȕȐ ǶȉȧȊȐȝȈȗRȉHȌȐȚHȓȧȊȒRȕȒ\SFDȏDȕRȊRȉȓȐȒ ǷȓȖȊȌȐȊȗȖșȘȍȡȈ
ȕDȗDȏDSDȊǬRȉSȐȟ
ȊǸțșȍȗȖǵǷǭǭǴǮǹ
șȍȗȚȍȔȊȘȐșȊȢȏșȚȈȕȖȊȍȕ
Пpoeктът нa „AДA – Aгeнция дизaйн
ǼȖȘțȔ
и apxитeктypa” AД, Coфия, e клacиpaн

21 жилищни блока са санирани в Русе по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (НПЕЕМЖС). До края на
годината техният брой се очаква да достигне 26,
съобщиха от местната управа в крайдунавския град.
В общината са горди, че наскоро е приключил
ремонтът на осеметажния блок „Кирил и Методий”,
който е с 4 входа и със 78 апартамента. В него живеят повече от 180 души.
Сградата е с подменена дограма, положена е топлоизолация и мазилка на всички фасади, освежени са
стълбищата, ремонтиран е покривът и е монтирана
нова мълниезащита. Вложените средства там са
около 1 630 000 лева.

нa пъpвo мяcтo в apxитeктypния кoнкypc зa нoв oблик нa Цeнтpaлния пaзap в
Дoбpич и пpилeжaщaтa мy тepитopия.
Eкипът нa apx. Ивo Пaнтeлeeв пpeдлaгa
нa мяcтoтo нa cтapoтo тъpжищe дa
имa oткpитa cцeнa зa cъбития, aвтoмaтизиpaн многоeтaжeн пapкинг и
пoвeчe oт 60 кoмбиниpaни пaвилиoнa.
Ha втopo e клacиpaн пpoeктът нa
„Aндoнoв и cинoвe дизaйн” OOД, a нa
тpeтo мяcтo „Дoнтдиaйуaй” OOД, Coфия. Oтличeни ca oщe двa пpoeктa зa
кaчecтвa – нa „Beкoмплекс” OOД, Coфия,
и „Дизapx” OOД, Bapнa.
Meждyнapoднo жypи oт apxитeкти и
ypбaниcти oт Бългapия, Унгapия, Итaлия
и Ecтoния пoд пpeдceдaтeлcтвoтo нa
apx. Ивaн Димчeв paзглeдa и oцeни oбщo
13 кoнкypcни пpoeктa нa eкипи oт Дoбpич,
Bapнa, Бypгac, Cтapa Зaгopa и Coфия.
Heoбxoдимитe 2 000 000 лeвa зa
peкoнcтpyкциятa ще се търсят от
Peгиoнaлния фoнд зa гpaдcкo paзвитиe,
cъoбщи зaм.-кмeтът пo ycтpoйcтвo нa
тepитopията apxитeкт Бoян Koлapoв.
По думите му спeчeлилият пpoeкт paди-

кaлнo тpaнcфopмиpa пpocтpaнcтвoтo,
кaтo ca пpeoдoлeни paзличнитe нивa, нa
кoитo ceгa e paзпoлoжeн пaзapът. Aвтopитe пpeдвиждaт oбeктът дa бъдe
изгpaдeн oт мeтaлнa кoнcтpyкция c
виcящ пoкpив oт cъвpeмeнни пpoзpaчни
мaтepиaли, a кpaй вceки щaнд щe имa
мaлък cклaд зa пpoдyкция, кaтo e пoмиcлeнo и зa клиeнтa - щe paзпoлaгa c
мяcтo зa личния cи бaгaж.
Oбщинaтa oбяви apxитeктypния кoнкypc cлeд дoпитвaнe дo oбщecтвeнocттa. Пpoyчвaнeтo пocoчи, чe
пaзapът тpябвa дa бъдe мяcтo нe caмo
зa пpoдaжбa нa зeмeдeлcкa пpoдyкция, нo
и тepитopия зa излoжeния, пpeзeнтaции
нa нoви пpoдyкти и тexнoлoгии, cъc зoни
зa oтдиx и paзвлeчeния.
Ha eкипa, cпeчeлил пъpвa нaгpaдa,
щe бъдe пpeдлoжeн дoгoвop зa изготвяне нa paбoтeн пpoeкт въз ocнoвa нa
пpeдcтaвeнaтa идeя.

Пловдив посреща празника на града - 6 септември,
с обновен площад
„Централен“, съобщават от общината. Настилката
от бетон и гранит
б е ш е з авъ р ш е н а
още миналата седмица на цялата площ
от близо 25 дка. Възстановен е и Римският форум. Асфалтиран е паркингът пред
хотел „Тримонциум”, като пространството
за автомобили е намалено с 1/3.
Готов е фонтанът до паметника на
Гюро Михайлов. Има монтирани пейки от
северната страна на пощата - обърнати
към разкопките на Форума, където продължава проучването, и към Одеона, чиято реставрация не е завършена. Места за
почивка се обособяват и на алеята срещу
„Тримонциум”, широка 12 метра. Електрическите стълбове са 39 от два модела
- високи и ниски. Наесен ще се засаждат
дървета.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǷȘȐȒȓȦȟȊȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈ
ȕȈǲțȒȓȍȕȐȧȚȍȈȚȢȘȊșȚȖȓȐȞȈȚȈ
СО планира цялостна реновация на театър „София“ с европейски средства
Снимка авторът

Мирослав Еленков
„Вече сме на финала на
цялостната реконструкция на сградата на Столични я куклен театър.
Освен салонът и сцената, които са най-важни
за представленията, са
ремонтирани всички останали помещения – гримьорни, фоайе, сервизни“.
Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова
при инспекция на обекта.
На огледа тя беше придружена от зам.-кмета на София доц. д-р Тодор Чобанов
по направление „Култура,
образование, спорт и превенция на зависимости”
и директора на театъра
Иван Райков.

Фандъкова информира,
че остават довършител-

ни работи и изграждането на тежкотоварна

платформа за декорите.
До края на октомври се

очаква да приключат всички строителни дейности и
през ноември да започнат
представленията за наймалките зрители. През
следващата година ще се
направи ремонт и на работилниците, в които се
създават декорите.
„Радваме се, че всичко
това се случва и че децата на София ще имат едно
чудесно място, отговарящо на последните европейски изисквания, а артистите - добри условия
за работа“, посочи Райков.
„Културната инфраструктура е много важна.
За малкия човек ходенето
на театър е голям празник“, заяви доц. Тодор Чобанов.

„Нашата цел е да реновираме всички културни
пространства, които имаме, и да създадем нови открити сцени. Тези инвестиции са изключително
важни за града, за неговия
дух и атмосфера“, добави
Йорданка Фандъкова.
През следващата година Столичната община
(СО) планира цялостна
реконструкция на театър
„София“, която да бъде
реализирана с европейски средства. Проектът
е почти готов. След ремонтите на културните
домове в „Красно село“ и
„Дружба“ местната администрация подготвя проекти за тези в „Надежда“
и „Средец“.

ǷȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȈȚȈȋȐȔȕȈȏȐȧȊ ǷȘȈȊȧȚȏȍȓȍȕȐȗȖȧșȐȒȘȈȑȖșȕȖȊȕȐȚȍȗȢȚȕȐ ǹȕȈȌȔȓȕȓȊȐȏȗȢȓȕȧȊȈȚȚȘȐ
ȘȈȑȖȕÄǰȓȐȕȌȍȕ´ȍșȔȖȌȍȘȕȈ ȈȘȚȍȘȐȐȊǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ
țȓȐȞȐȊǹȖȏȖȗȖȓ
ȊȐȏȐȧ
Георги Сотиров
В Областния информационен център в столицата се проведе заключителната пресконференция във връзка с успешното приключване
на проект „Ремонт и обновяване на Професионалната гимназия по хранително-вкусови
технологии „Проф. д-р Георги Павлов“ в район
Илинден“, реализиран по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 – 2020”.
Той е на общата стойност 1 611 208 лв.
От тях 1 189 999 лв. са безвъзмездна финансова помощ от Европейския съюз, 209 999 лв.
- национално съфинансиране, а собственият
принос на Столичната община – 211 209 лв.
ДЗЗД „Тева“ е извършило проектирането,
авторския надзор и изпълнението на СМР.
Зам.-кметът на район „Илинден“ Галя Минчева каза пред в. „Строител“, че сградата се
посещава от 300 ученици в три форми на обучение – редовна, задочна и дуална.

Елица Илчева
До месец започва изграждането на зелени пояси край основните
пътни артерии в Благоевград, съобщиха от пресцентъра на общинската администрация. На първи етап ще бъдат обхванати участъци
от ключови улици и булеварди в центъра, както и изходът за София и
този към Банско, а после и кварталите. Ще бъде засадена дървесна и
храстовидна растителност от иглолистни и широколистни видове.
Това е първият в историята на общината ландшафтен проект,
вече одобрен от Експертен съвет по устройство на територията,
който предстои да бъде надграждан.
От пресцентъра на местната администрация посочват, че с
допълнителните зелени пространства ще се редуцират вредните
емисии, а Благоевград ще се превърне в още по-приветливо място.

ВРАЦА

ǚǭȅǴǹǬǾǬǽǴǹǺǮǬǾǴǮǱǹǻǼǺǱǶǾ ǚǭǹǺǮȋǮǬǾǯǼǬǰǽǶǴȋǾǼǬǹǽǻǺǼǾ
ǳǬǻǺǰǳǱǸǹǴǶǺǹǾǱǵǹǱǼǴ
ǹǬǰǮǬǱǾǬǻǬ
Белла Сиракова,
ОП на КСБ - Враца
Община Враца е разработила
проект за закупуване на 30 контейнера за подземно монтиране, в които
ще се събират рециклируеми отпадъци. Предложението е на стойност
близо 400 000 лв. и е подадено към ОП
„Околна среда 2014 – 2020“. Съоръженията ще са с вместимост от 1,5
куб. м и ще бъдат разположени около административни и обществени
сгради, както и до детски, учебни и
здравни заведения. За реализирането на идеята ще се направят 10 площадки. Вече са закупени 5 съда за подземно монтиране, които
са с вместимост три пъти по-голяма от тази на външните
и се ползват за смесен боклук.
Същевременно местната администрация е дала отрицателно становище на инвестиционното предложение на
„Валтер къмпани“ ЕООД за изграждането на инсталация за
изгаряне с производство на RDF на територията на града.
Кметът Калин Каменов коментира, че е категорично против
реализирането на проект, който е свързан със замърсяване
на въздуха, тъй като община Враца полага усилия за минимизирането на всички възможни вреди за околната среда.
След изпращането на отрицателното становище до РИОСВ
инвестиционното предложение ще бъде разгледано на експертен съвет в инспекцията.

Снимка авторът

На заседание на Общински съвет Враца бе дадена
информация за напредъка по
проекта за обновяване на
транспортната мрежа в града. В изпълнение на първата
фаза, включваща закупуването на 14 нови автобуса с висок екологичен клас, се очаква до средата на септември
да пристигнат първите 7 дизелови коли, а през октомври
- и останалите 7. Превозните
средства са 10-метрови, с
климатична инсталация, вентилация, обособени места за
инвалиди и отговарят на всички европейски регламенти и директиви. Автобусите ще бъдат доставени от
фирма „ИСУБУС“ ООД, която е спечелила обществена
поръчка, предлагайки най-ниска цена – 2 854 474 лв.
На втори етап ще бъдат закупени 9 нови тролейбуса и 13 нови електробуса, като предвидените средства са в размер на 21 820 000 лв. и са осигурени по
ОП „Околна среда 2014 – 2020“.
Започна и поетапното обновяване и възстановяване на стълбовете на уличното осветление, по
които преминава и контактната мрежа на градския
транспорт. Дейностите включват отстраняване на
корозирали елементи, обезмасляване, грундиране и боядисване.

Елица Илчева
Общината в Созопол e обявила обществена поръчка
за изграждането на три нови улици в квартал „Мисаря“,
които ще са съобразени с действащата регулация. Те
вече имат и имена – „Цар Симеон Велики“, „Цар Асен Велики“ и „Хан Тервел“. Предвидената прогнозна стойност
е 1 173 401 лв. без ДДС, в която сума влиза и рехабилитация на две съществуващи пътни артерии – „Републиканска“ и „Одеса“.
„Цар Асен Велики“ ще е с ширина 7 метра, бордюрите
– 1240 кв. м, а общата площ, предвидена за изграждане,
е 4625 кв. м. „Цар Симеон Велики“ ще е с 6 м платно, с
обща площ 2770 кв. м и бордюри 695 кв. м. Най-малка ще
е „Хан Тервел“ - 6 м и общо 1660 кв. м, с бордюри от 452
кв. м. Срокът за подаване на оферти за строителство
е до 10 септември.

ǼȐȘȔȐȖȚȕȈȌȕȈșȍȓȍȕȐ
ȔȍșȚȈȔȖȋȈȚȌȈȒȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȚȏȈ
ȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍȏȈ(53șȐșȚȍȔȐ
Елица Илчева
Фирми от над 20 малки общини в България ще имат
възможност да финансират внедряването на системи
за управление на бизнеса (ERP системи) със средства
от Европейския съюз. Те са предназначени за малки и
средни предприятия и са по линия на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Парите (до
90% от стойността на проектите) могат да се използват още за технологично обновление, внедряване и
сертифициране на стандарти, разработване на иновации на територията на определените населени места.
За финансиране могат да кандидатстват малки и
средни предприятия от Балчик, Генерал Тошево, Куклен,
Асеновград, Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово, Белово,
Септември, Велинград, Радомир, Земен, Марица, Свиленград, Ардино, Джебел, Долни Чифлик, Бяла, Поморие,
Белене, Никопол, Дряново и Трявна.
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„Агенци я за сигурност
СКОРПИО“ ООД е изцяло частно специализирано търговско
д ру же с т в о в о б л ас т т а н а
охраната и сигурността. На
1 август фирмата навърши 28
години от създаването си.
„Компанията е една от първите в бранша и ние сме много
горди от факта, че през призмата на времето успяхме да
се справим с всички изпитания“, сподели пред в. „Строител“ Васка Пенкова, управител
и основател на „Агенци я за
сигурност СКОРПИО“ ООД. Тя

разказа, че „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД изгражда
своя структура първоначално в София, но се разраства
успешно и сега тя има регионални представителства в
цялата страна. През дългогодишното си присъствие на пазара дружеството е сключило
договори за охрана с над 500
възложители, част от които е
осъществило, а други продължава да изпълнява стриктно,
надеждно и лоялно и в момента. Понастоящем компанията
охранява множество обекти,
намиращи се в различни райони на територията на България.

„За своето 28-годишно съществуване дружеството се е
утвърдило в охранителния
бранш с изявен професионализъм, коректност и лоялност
към клиентите“,

подчерта Васка Пенкова.
Днес „Агенция за сигурност
СКОРПИО“ ООД предлага лична
охрана, такава на имущество
на физически или юридически
лица. Занимава се с подсигуряването на технически системи
за сигурност, както и на мероприятия. Дружеството професионално организира и изпълнява въоръжена или невъоръжена
охрана на обекти и намира-

щото се в тях имущество. В
портфолиото му е включена и
защитата на административни сгради, крупни промишлени
предприятия и стопански обекти, банки, офиси, институции,
здравни и учебни заведения,
експозиции, магазини, строителни обекти, мини, пътища,
складови помещения, обекти
на железопътния и въздушния
транспорт и други.
Компани я та има опит в
проектиране, монтаж, профилактика и поддръжка на сигнално-охранителни и пожароизвестителни системи, контрол на
достъп, видео наблюдение и
денонощен мониторинг на обек-

ти, реагиране с автопатрули и
други.
Развитието на „Агенция за
сигурност СКОРПИО“ ООД се
определя от нейното ръководство като резултат от професионализма на целия екип,
отговорното изпълнение на договорните задължения, коректността в партньорството и
комплексното обслужване.
„Гордост за фирмата е и
чистата репутация и високото доверие от страна на клиентите, партньорите, доставчиците и служителите ни. Едно
от най-силните ни качества е,
че се справяме отлично в критични ситуации и имаме богат

Васка Пенкова, управител и основател на „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД:

ǵȐȍșȔȍȍȌȕȐȖȚȗȐȖȕȍȘȐȚȍȊ
Г - жо П ен кова, на
1 август „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД
отпразнува своята
28-годишнина. Какво е
усещането да сте сред
пионерите в частната
охранителна дейност?
На първо място ние
сме устойчива компания
въпреки всички трудности на глобалната и национална икономика. Това
дава ч ув с тво н а гор дост, и то напълно заслужено. 28 г. не са малко за бранш, който беше
създаден преди почти
толкова години. „Агенция
за сигурност СКОРПИО“
ООД е не просто сред
пионерите, ние сме една
от образцовите фирми,
която е давана за пример от нашия принципал
– Министерството на
вътрешните работи.
През годините много сме учили от МВР,
н о съ щ о т а ка с ме с и
сътрудничили, като те
също са взимали добри
практики от нас. За
дружеството винаги е
било важно да се отнася с уважение към всички
страни в работния процес.
Да си собственик на
подобна компания е отговорност. Аз наистина
съм благодарна, че успяхме да се утвърдим като
новатори. Една от причините да съм убедена в
това е, че преди 15 г. се
събрахме 16 от най-големите компании в сектора в България и създадохме Националната
асоциация на фирмите
за търговска сигурност
и охрана (НАФТСО).
„ А г е н ци я з а с иг ур ност СКОРПИО“ ООД е
член и на Конфедерацията на европейските услуги за сигурност. Това
е мястото, в което ние

Снимки Румен Добрев

забравяме за конкуренци я т а н а па з ара и с е
опитваме да работим
сплотено в интерес за
бранша. Желанието ни е
също така да подобрим
законодателството и да
изчистим имиджа на охранителните компании.
Знаете, че в средата на
90-те години на миналия
век имаше тенденции за
закриването им поради
някои отрицателни явления. Към днешна дата
вече никой не се съмнява
в почтеността и чистотата на класическите частни охранителни
фирми. Смятам, че това
е едно постижение, за
което и ние до голяма
степен сме спомогнали.
Как се зароди идеята
за създаване на компанията?
Раб отех ме в д руг а

о х ран и тел н а ф и р ма и
в един момент преценихме, че е време да се
отделим. Така се появи
„Агенция за сигурност
СКОРПИО“ ООД.
Първите два договора на компанията старт и р а х а н а 1 ав г у с т,
заради това сме определили тази дата за наш
рожден ден, независимо
че реално фирмата беше
създадена малко по-рано.
В началото беше трудно и самата аз отговарях за няколко позиции.
П ъ р в а т а с е к р е т ар ка
назначихме чак когато
вече имахме 350 работни места. Можете да
си представите какъв
труд се е влагал. Тогава
нямаше компютри, всичко се пишеше на пишещи
машини. Стресът беше
голям. Мисля, че успяхме
да създадем една ком-

пания, която държи на
своите ценности, принципи, които се спазват
и до днес. Заради това
сме устойчиви независимо от превратностите и политическата
конюнктура през годините.
Пикът на пазарен дял
и брой служители беше
след влизането на България в НАТО. Тогава имаше
голямо търсене на този
вид фирми. Ние сме компания, специализирана в
индустриалната сигурност – предприятия, производствени мощности.
Мога да кажа, че винаги
търсим предизвикателството и поле за професионално развитие. Всеки тип иновативност на
хората с престъпни намерения ни учи. Така че
в годините, в които индустрията разцъфваше в

България, ние бяхме една
от трите фирми с найвисок пазарен дял относно физическа охрана.
Тогава имахме над 2000
служители, сега са някъде около 600. Това е спад,
но много тежка и продължителна беше кризата.
Последната една-две години виждаме едно съживяване на икономиката.
Какви бяха предизвикателствата през първите години?
Някои от тях вече ги
споменах, а именно тези,
свързани с преодоляването на някои моменти от
прехода и с утвърждаването на една напълно
нова професи я за България. Впоследствие тя
се разклони в много посоки и сега в Закона за
частната охранителна
дейност са определени 9

направления, които подлежат на лицензиране.
Разделени са на различни сегменти - от лична
охрана през такава на
обекти, на организирани
територии до подсигуряване на ценни пратки и
товари и други.
Като предизвикателство мога да определя
желанието ни да има лоялна конкуренция и професионализъм по отношение на изпълняваните
услуги, защото в крайна
сметка е важно всички
фирми, които се занимават с това, да са отговорни в дейността си.
Поради тази причина ние
работим активно за повишаване на качеството
на услугата. Политиката
за етика в бизнеса също
е водеща за нас.
Определено пътят, по
който преминахме, беше
труден, но с времето научихме много. В началото обикновено всеки се
опитва да покаже какво
може. А днес смята м,
че браншът ни е изключително добре познат и
компаниите от сектора
имаме самочувствието,
че сме партньори на държавата и на клиентите
си в опазването на сигурността на обществото.
Разкажете по-подробно за партньорството си с Министерството на вътрешните
работи.
Както казах по-рано,
„Агенция за сигурност
СКОРПИО“ ООД е в отличен диалог с МВР. Ведомството винаги се
е вслушвало в нашите
пр е дложе н и я от н о с н о
законодателни промени.
Често са ни търсили за
изчистване на дадени позиции, които касаят це-
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опит в управление на риска“,
каза още Васка Пенкова. Тя допълни, че фирмата

има новаторски подходи и креативно мислене, като предлага
технологии с високо качество,
което спомага компанията
да изгради заслужен авторитет и имидж като търсен и
предпочитан партньор. „Организацията се стреми да бъде
водеща в бранша и да е сред
първите, прилагащи нововъведения в своята дейност, да поддържа и повишава квалификацията на своите специалисти и
работници. Системно просле-

дяваме нуждите на пазара, за
да сме актуални и да реагираме адекватно. Всичко това ни
позволява да се наложим като
съвременна и конкурентна фирма“, посочи Пенкова.
„Агенци я за сигурност
СКОРПИО“ ООД разчита и на
отлична маркетингова стратегия, високи стандарти и адекватно реагира на промените
на пазара на охранителните
услуги в България. Цялостната
дейност е насочена към задоволяване изискванията на възложителите, свързани с охранителни услуги. Те се изразяват
в защита на интересите на
клиентите, висока степен на

ȉȘȈȕȠȈ
лия охранителен бранш.
През 2004 г. по инициатива на министерството беше създаден Консултативен съвет между
МВР и представители
на НАФТСО. Той работи
регулярно, когато имаме
необходимост да поставим нашите виждания,
свързани с развитието
на пазара и подобряването на нормативната
база, се събираме и ги
обсъждаме. Тук трябва
да отбележа нещо много
важно. Държавната институция вижда нещата по определен начин,
а ние като фирма на терен много ясно и точно
можем да посочим проблемите и нужните настройки за този толкова
специфичен сегмент.
Така че компанията
винаги е на разположение на МВР, като по-скоро ние сме активната
страна в диалога с МВР.
В много от случаите ние
търсим тяхното съдействие, за да бъде чута
нашата гледна точка
и да с е н аправя т съ ответните корекции в
даден нормативен акт.
Ясен пример за такова
взаимодействие е изработването на Закона за
частната охранителна
дейност и последната
му поправка. Първоначално текстовете в него не
бяха съобразени със становището на фирмите
от бранша. Но впоследствие, след като влезе в
сила при разработването на наредбите, които
регламентираха в пряк
смисъл неговото изпълнение, действахме много
по-активно в работната
група в министерствот о . В р е з ул т ат б я х а
приети може би повече
от 80% от предложенията ни. Дадохме много

добра посока и яснота
относно дейността на
фирмите.
Има още две-три основни слабости на закона, които се надяваме
при следваща редакция
да бъдат коригирани. Тук
трябва да отбележа, че
този нормативен акт е
много важен за всички
охранителни компании.
Затова беше необходимо
да се съберем и да премахнем дискриминационните елементи, да преодолеем по-тежките му
несъвършенства и да го
направим такъв, че да не
застрашава бъдещето
на малките и средните
фирми, които са по-голямата част от бранша.
От няколко години
дружеството се занимава и с киберсигурност. Какво Ви провокира да се насочите към
това направление?
Стремим се да вървим в крак с времето, да
сме модерни. Проучваме
новостите в сферата
на сигурността по целия
свят, за да изпреварваме
колегите си. Нишата на
информационната сигурност все още не е добре
развита в България и съответно това е възможност за нас да сме сред
първите. Поради тази
причина създадохме дъщерното дружество „Зера
Секюрити“ ЕООД. Негов
управител е Илия Петков.
Идеята да създадем подобно звено дойде от него
и от моя син. Всъщност
аз обмислях развитието
ни в тази посока, имахме
и необходими я сертификат. Нещата сами си
дойдоха на място и така
сформирахме млад и амбициозен екип, който се
занимава само с това. Те
работят перфектно с мо-

сигурност, дискретност, осигуряване на ред, спокойствие
и нормални условия за работен процес. Гаранции за това
са дългогодишната практика,
високата отговорност към поетите охранителни ангажименти, изпълнявани с професионалните умения, знания и опит на
служителите – ръководители и
изпълнителни на охранителна
дейност.
Мотото на компанията е
закодирано и в нейното име.
Абревиатурата СКОРПИО означава – Сигурност, Качество, Опит, Резултатност, Почтеност, Индивидуален подход,
Отговорност.

Илия Петков, управител на
„Зера Секюрити“ ЕООД:
дерните технологии, знаят във всеки един момент
какво се случва и могат
да реагират мигновено. Ние пък сме хората с
опит и двете страни се
допълваме. Надявам се, че
те ще докажат уменията
си и ще оставят трайна
следа във фирмената ни
история.
Споменахте, че
„Агенция за сигурност
СКОРПИО“ ООД е член
на Конфедерацията на
европейските услуги за
сигурност. Привнасяте
ли добри практики от
чужбина?
Винаги сме се стара ли да повишава ме
качеството и затова,
както посочих, следим
тенденциите по цял
с в я т и съответно се
опитваме да имплементираме най-доброто от
тях. Използваме добри
практики при повишаване на професионалната
квалификация на служителите ни, както и по
отношение на работата
ни с клиентите. Едно от
нещата, които се опитваме да внедрим в България, е свързано с премахването на критерия
„най-ниска цена“ при възлагането на обществени
поръчки. В Конфедерацията изработихме „Бяла
книга“, която е като наръчник за възложителите на тръжни процедури.
Стремим се да разпространяваме принципите
на тази книга в България.
Тя е много полезна, тъй
като в нея са представени цели процедури и таблици за изчисляване.
Кои са по-големите
организации, които са
Ви наемали?
Наши клиенти са били
Министерството на
финансите, Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Министерството на околната среда и

водите, Агенция „Митници” – Централно митническо управление, редица
банки, здравни заведения,
културни институции, общини и, разбира се, някои
от най-големите строителни компании у нас.
Ние покриваме целия
спектър на охраната.
Ще Ви дам за пример как
процедираме със защитата на дадена строителна фирма. Можем да
поемем охраната още
от етап проектиране на
даден обект до самото
финализиране на СМР.
Нашата работа не спира дотук, защото даваме
съвети на клиентите си
как могат да се предпазят от опити за изнудване. Предлагаме отлични
възможности за защита
на техните сървъри.
Какви са плановете
Ви за бъдещето на компанията?
Ние сме фирма, която
е семеен тип, и смятаме
да продължим традицията. Имаме две прекрасни
деца, които се надявам,
че след няколко години
ще ни наследят и ще развиват отговорно „Агенция за сигурност СКОРПИО“ ООД.
От миналата година
фирмата ни е редовен
ч ле н н а Ка м ар ат а н а
строителите в България
(КСБ). Идеята на нашата
компания е да сме активна част от целия строително-инвестиционен
процес. Имаме готовност да направим презентации в Областните
представителства на
КСБ в цялата страна и
да запознаем членовете
на Камарата с нашите
услуги. С новите промени на Закона за частната охранителна дейност
вече се определя рискът
и на строителните обекти. Това дава насока на
тези компании да търсят утвърдените професионални фирми.

ǛȆǼǮǴǾǱǶǺǸǻǬǹǴǴȃǷǱǹǺǮǱ
ǹǬǖǝǍǶǺǴǾǺǽǱǽǮȆǼǲǬǾǽǹǬǽȅǱ
ǻǺǷǿȃǬǾǭǱǳǻǷǬǾǱǹǻǱǹǱǾǼǱǵȄȆǹǾǱǽǾ
Рол я т а н а н а ш ат а
компания е да предлага
пълна дигитална защита,
а също така протекция
от т.нар. хакване. Представете си, че сте голяма компания на пазара,
която има стотици клиенти, но системата й е
нападната и данните Ви
са криптирани. Искат Ви
огромна сума, за да бъде
освободена информацията. Точно срещу такъв
вид хакване ние предоставяме отлични услуги. Нашата работа е да подсигурим
данните на клиентите ни, за да не им се случват подобни неприятни ситуации.
Фирмите трябва да си дадат сметка колко ценна
е информацията, с която разполагат. В момента статистиката сочи, че атаките стават все по-чести и
сложни за превенция. Идеята ни е да имплементираме
защити.
Ние предлагаме първо пенетрейшън тест. Тоест
пробваме да хакнем компанията, която ни се е доверила, за да установим къде са слабостите й, незащитените пароли, отворените портове. След това,
като разберем какви са недостатъците, работим за
подсигуряването на данните, като премахваме всички
уязвими елементи и слагаме необходимата защита.
Много са нещата, които правим. Най-вече изграждаме система, която следи. Според новите регламенти за GDPR всяка фирма е длъжна да каже на своите
клиенти до 3 дни, ако базата им данни е хакната, но
за да се стигне дотам, те първо трябва да разберат,
че това се е случило.
В момента създаваме иновативна програма, която
работи на принципа на изкуствения интелект „Алекса“. Различното при нашата е, че системата ни ще
се самообучава. Всеки ден тя ще следи какви действия извършваш и ще може например сама да пуска
алармената система, когато усети, че не си вкъщи, а
се случва нещо нередно. Още е в процес на разработка като проучване и възможността да има и лицево
разпознаване. Целта е да обединим услугите в една
сграда през една система, която всеки ще може да
обработва през телефона или таблета си. Идеята
е да се имплементира в офиси и други помещения.
Очакваме в скоро време да патентоваме идеята ни и
да я пуснем на пазара.
На финала искам да споделя с вестник „Строител“
и новина, касаеща читателите Ви. Взехме решение
първите 100 компании, членове на КСБ, които се свържат с нас, да получат безплатен пенетрейшън тест,
скенер за уязвимост и да установим какви са проблемите им. След това ще можем да им предложим
варианти за решение.
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¬ÂÌÄÊÓÂÉÂÆÜÍÈÇÏÊáÔÂÏÂ
ÊÉÑÜÍÏÊÔÇÍáÑÐÃÐÏÆÂ!
Снимка Румен Добрев

Тихомир Станев

Какви са задълженията
на изпълнителя, когато
сключва бонда?
Какви са задълженията
на изпълнителя по време на
реализиране на проекта?
Какви са задълженията
на изпълнителя по време на
щета?
В един тристранен договор, каквито са бонд гаранциите, е нормално да
има определени задължения
за всяка една от страните
– възложител, изпълнител и
застраховател – гаранта на
договора. В настоящия материал ще обърна внимание
на задълженията на ползвателите по бонд гаранциите,
т.е. за изпълнителите на обществената поръчка.
Всички застрахователи
имат изисквания към ползвателите на бонд гаранциите
да спазват определени задължения, вписани в общите
условия или в самата полица.
Най-общо можем да разгледаме задълженията в три
фази – по време на сключване на гаранцията, по време
на изпълнение на проекта и
при евентуална щета, т.е.
претенция от възложителя.
Всеки етап си има своите
специфики, независимо че
има прилики при различните
компании.
Сключването е процес,
на който в предишен брой на
в. „Строител“ обърнах специално внимание, защото при
него се оценява рискът и се
стартира покритието.

1. Какви са задълженията
на изпълнителя, когато
сключва бонда?
При сключване на застраховката застрахованият е
длъжен:
1. Да предостави необходимите финансово-счетоводни документи за оценка
на платежоспособността
на дружеството му. Той е
длъжен да снабди застрахователя с всякакви финансови, счетоводни и търговски
документи, необходими за
изчисляване на застрахования риск. Да осигури достъп
на представител на застрахователя до местоизвършването на дейността, включително офисни, складови и
теренни площи за оценка на
неговата платежоспособност. На този етап трябва
да обяви писмено и всички
обстоятелства, които са му
известни и са от значение
за бъдещия риск по време на
договора.
2. Да попълни коректно и
изчерпателно всички данни в
предложението – въпросник,
като отговаря за верността
на посочената информация,
и да предостави поисканите
от застрахователя документи, имащи отношение към
оценката на риска.
3. Да заплати в срок и в
пълен размер договорената

хователя за изпълнението на
договора. Да потвърждава по
надежден начин информацията до какъв етап е стигнал
проектът и да осигури достъп на представители на застрахователя до местата,
където се изпълняват задълженията по договора.
10. Да спазва нормативната рамка на държавните
органи, от които зависи
дейността му, в това число
всички технически и технологични условия, предписания, норми и стандарти,
имащи отношение при изпълнението на договора.
Важно! По време на изпълнение на договора има голяма динамика, която може да
доведе до промяна на условията по него или дори спиране
на проекта от възложителя.
Застрахователят трябва
да бъде уведомяван за тези
промени.

3. Какви са задълженията
на изпълнителя по време
на щета?

застрахователна премия при
издаване на застрахователната полица. Без платена
премия няма покритие.
4. Да представи копие
от подписания договор в определения от съответния
застраховател срок. Застрахователят иска да е сигурен,
че клаузите от предварителния договор са същите и в
окончателния. Също така да
представи и всички документи, необходими за определяне
на покритите (гарантирани)
задължения на застраховащия по договора.
5. Да съхранява цялата
документация, свързана с
гаранционната сделка, както и да осигури при поискване
достъп на застрахователя
до нея.
6. Да гарантира изпълнението на проекта по условията на предварителния
договор, предоставен при
издаването на полицата с
договора.
Важно! На сключването
всички застрахователи отделят специално внимание и
често са доста педантични,
преди да кажат „ДА“ на гаранцията.

2. Какви са задълженията
на изпълнителя по време
на изпълнение на проекта?
По време на действие на
застрахователния договор
изпълнителят е длъжен:
1. Да уведоми застрахователя при настъпването
на промяна по отношение на

всички обстоятелства, които са от значение за риска.
За целта е подходящо да има
добре изградена комуникация
с експерта, занимаващ се
бонд гаранциите.
2. Да не променя договора без изричното писмено
съгласие на застрахователя. Тези изменения могат да
променят поетия риск от застрахователя, вследствие
на което той да откаже
промяната или да се съгласи,
като начисли допълнителна
премия в отделен анекс за
това.
3. Да даде пълна информация при възникване на правен
спор между него и възложителя. Същото се отнася и при
образуване на съдебно дело
между възложителя и изпълнителя.
4. Да ограничи загуба, ако
възниква такава при изпълнението или поетите задължения по договора.
5. Да уведомява застрахователя при промяна на информацията от въпросникпредложението. Това трябва
да става писмено и в срок,
определен в условията на гаранцията.
6. Да информира застрахователя за всяко обстоятелство и проблем,
възникнал в отношенията с
възложителя, които могат да
доведат до претенция.
7. Да върне оригиналната
полица при предсрочното й
прекратяване.
8. Да допуска представител на застрахователя до
обекта и документацията по

договора. При забелязани несъответствия с условията
на издадения бонд застрахователят може да даде предписания за тяхното отстраняване, които трябва да се
изпълнят добросъвестно и
в срок.
9. Да положи дължимата
грижа за изпълнение на задълженията си, поети с договора, сключен с възложителя.
Чл. 302 от Търговския закон
гласи: „Длъжникът по сделка,
която за него е търговска,
трябва да полага грижата
на добър търговец“. Също
така да уведомява застра-

Бонд гаранциите са замислени по начин, който предполага липса на претенции или
много малка вероятност за
настъпване на щети. Въпреки това щети се случват и
изпълнителят е добре да
знае какви са задълженията
му по тях.
При настъпване на застрахователно събитие изпълнителят е длъжен:
1. Да представи на застрахователя при поискване от негова страна всички
счетоводни и други документи, както и цялата налична
информация, имаща отношение към причините и последиците от застрахователното
събитие.
2. Да окаже пълно съдействие за определяне на
основанието и размера на
загубата.
3. Да уведоми писмено застрахователя в съответно
определения срок по полицата, след като събитието му

е станало известно.
4. Да изпълнява всички
указания по повод щетата,
защото всяка една такава
поражда определени стъпки,
които трябва да се следват.
5. Да допуска упълномощен представител на
застрахователя до цялата
документация и самия обект
във връзка с извършване на
проверка от страна на застрахователя на обстоятелствата по настъпилото
застрахователно събитие.
6. Да представи на зас тра ховател я п ис ме н о
уведомление и копие от искането на възложителя и придружаващите го документи
в заложения срок от датата
на получаване на писменото
искане за плащане от страна
на бенефициента по гаранцията.
7. В случай, че в момента
на претенцията за плащане
изпълнителят е във временна
неплатежоспособност, той
трябва да направи всичко
възможно, за да осигури и запази всички ликвидни парични
средства, за да покрие задължението си към възложителя
и/или застрахователя. Тук
изключение представляват
само приоритетни задължения, когато такива са определени със закон, например
плащания на работници и
служители, данъци към държавата и др.
8. Да уведомява застрахователя за всички текущи
проблеми с възложителя след
заведената претенция.

4. Заключение
Спазването на задълженията по полицата от
страна на ползвателите на
бонда са важен елемент за
всеки застраховател. От
деня, в който се издаде бондът, до неговото изтичане
изпълнителят на поръчката
трябва да спазва определените задължения, за да може
застрахователят да гарантира пред възложителя надлежно поръчката с активите си. В следващи броеве ще
разгледам и задълженията
на другите участници в бонд
гаранциите – възложителя и
самия застраховател.
П.П. Ако имате казус или
проблем с гаранциите, пишете ни или се обадете на 0882
400 071, за да го обсъдим с
препоръка и становище.

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.

ИНФРАСТРУКТУРА

петък, 6 септември 2019

Ñòðîèòåë

19

ǯȈȊȢȘȠȐȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈȒȔȖȚȗȘȖȝȖȌȈǷȍȚȘȖȝȈȕ
Проектът се реализира по ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Завърши рехабилитацията
на 20,8 км от път II-81 Бучин проход – Берковица от км. 30+400 до
км. 51+235, съобщиха от Агенция
„Пътна инфраструктура“. Това е
участък от прохода Петрохан на
територията на Софийска област. Общата стойност на проекта – лот 3, е 12 546 470 лв. Той е
реализиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
(„ОПРР 2014 – 2020“). Средствата,
осигурени от Европейския съюз, са
10 664 499,50 лв., а националното
съфинансиране е 1 881 970,50 лв.
Участъкът започва от кръстовището с пътя III-813 за Годеч и завършва при върха на Петроханския
проход – при км. 51+235. Трасето е

с подобрено отводняване, нова асфалтова настилка, хоризонтална
маркировка, ограничителни системи и знаци. На много места е извършено възстановяване на пътната
конструкция и е разширен габаритът до 6,5 м. Ремонтирани са две
кръстовища – за с. Манастирище и
за с. Бракьовци, както и мостовото
съоръжение при 49-и км. С рехабилитацията на пътя се осигурява полесен достъп на жителите на селата Гинци и Бракьовци до общинския
център Годеч.
Стойността на договора за
строително-монтажните дейности на лот 3 е 12 057 906,66 лв.
Те са изпълнени от Обединение
„Интер Пътища – 99“ ДЗЗД, в
което участват „Интерпром“
ЕООД и „Автомагистрали Хемус“
АД. Строителният надзор е осъ-

ществен от Обединение „ТСП
Консултанти“, в което са „Три Ес“
ЕООД, „СТРОЛ-1000“ АД и „Пи Ес

Консулт“ ЕООД. Техният договор
е за 250 236,32 лв. Авторският
надзор е възложен на „Рутекс“ ООД

срещу 10 327,20 лв.
Пътят II-81 София – Петрохан
– Лом е изграден през 1970 г. и е
основна комуникация на Северозападна и Югозападна България през
билото на Стара планина. Това е
най-пряката връзка за жителите
от областите Монтана и Видин
със София, както и с Дунав мост II,
пристанище Лом и балнеоложкия
курорт Вършец. По ОП „Региони в
растеж 2014 – 2020“ се ремонтират
общо 43 км от прохода Петрохан в
Софийска област. Освен рехабилитираните близо 21 км в лот 3, в момента се работи по още 22,2 км от
път-81 Костинброд – Бучин проход,
които са в лот 2 от „ОПРР 2014 –
2020“. С успешното завършване на
проектите ще бъде обновен целият проход Петрохан. Отсечката на
територията на област Монтана
беше ремонтирана през 2015 г. по
програма „Транзитни пътища V“.

ǲȔȍȚȢȚȕȈǹȖȜȐȧǱȖȘȌȈȕȒȈǼȈȕȌȢȒȖȊȈȗȘȖȊȍȘȐȘȍȔȖȕȚȈȕȈ ǶȉȕȖȊȧȊȈȚșȍȒȔȖȚǰȏȚȖȟȕȐȧȖȉȝȖȌȍȕ
От Агенция „Пътна инфраȗȢȚȕȈȇȔȉȖȓ
ȉțȓÄǨșȍȕǱȖȘȌȈȕȖȊ´ȐțȓÄǰșȒȢȘșȒȖȠȖșȍ´
структура“ съобщиха, че е въ„Извършваме основен ремонт на 3 км от бул. „Асен Йорданов“ и ул. „Искърско шосе“.
Заедно със строителните дейности на пътните платна се
правят и нови тротоари, улично осветление, джобове за контейнерите за смет и велоалея.“
Това заяви кметът на София
Йорданка Фандъкова, която провери обекта. На инспекцията присъстваха и зам.кметът на Столичната община Дончо Барбалов,
и кметът на район „Искър“ Ивайло Цеков.
Рехабилитацията на бул. „Асен Йорданов“

Снимка Гео Калев

от бул. „Проф. Цв. Лазаров“ до
бул. „Хр. Колумб“ и на ул. „Искърско шосе“ от бул. „Хр. Колумб“ до ул. „Димитър Пешев“
стартира през юни. Очаква
се възстановяването на движението да започне на етапи
през октомври, а в началото на
ноември обектите да са напълно завършени.
„С кмета Ивайло Цеков обсъдихме да започнем
проектиране на ул. „Димитър Пешев“ и догодина
да направим основен ремонт на тази улица“, информира Йорданка Фандъкова.

Започна ремонтът на 1,7 км
от Източния обходен път на Ямбол – от кръстовището с ул. „Търговска“ до бул. „Крайречен“, както
и отсечка от булеварда. Те съвпадат с трасето на републиканския III-5305 Ямбол – Веселиново.
Строително-монтажните дейности се изпълняват по договора
за текущ ремонт и поддържане
на републиканската мрежа в област Ямбол и са на стойност
1 485 700,24 лв.

ведена времена организаци я
на движението в участъка от
ул. „Търговска“ до бул. „Крайречен“, където ще бъде извършен
ремонт на пътната настилка и
подмяна на бордюрите.
На обновения през миналата
година участък от Източния обходен път в близост до жк „Георги Бенковски“ ще бъде изградена
канавка за отвеждане на повърхностните води и строителните
работи няма да засягат движението.
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И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

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

по повод Деня на строителя
2019

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

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

петък, 6 септември 2019

Ñòðîèòåë

21

Доц. д-р инж. Борис Цанков, зам.-ректор на УАСГ:

ǹȚțȌȍȕȚȐȚȍȗȘȍȌȗȖȟȐȚȈȚ
ȗȘȍȗȖȌȈȊȈȚȍȓȐșȉȖȋȈȚȈȗȘȈȒȚȐȒȈ
Професията на хидроинженера е подценена у нас, но актуална в целия свят
Снимка авторът

Георги Сотиров

ето предвижда интерактивни презентации на
редица специалности и е
подкрепено от Министерството на образованието
и науката (МОН) и Столичната община.
От 2018 г. провеждаме
краткосрочни обучения за
студенти от Техническия
университет Гуджарат Индия. Миналата година
приехме група „Архитектура“. Тази привлякохме и
бъдещи строителни инженери. Лекциите са в два
теоретични курса, включени в учебния план за последната година от следването им. Върху тях се
полагат и изпити, като
получените оценки влизат в дипломите за висше
образование. Престоят
на тези младежи в УАСГ е
обогатен и с едноседмични
практически занимания по
предложени от нас теми.
За „Строително инженерство“ са включени и посещения на различни обекти.

Доц. Цанков, на прага сме на новата учебна
година, попълниха ли факултетите обявените
места?
Приехме по-голям брой
първокурсници в сравнение с миналата година. Е,
има какво още да се желае
и работим в тази посока.
С удоволствие мога да
споделя, че от началото
на 2019 г. специалността
„Хидростроителство“ е
защитена.
А как се възприема
от студентите феноменът „защитена специалност“?.
В конкретния случай
този по-особен статут
има за цел да съхрани преподавателския капацитет
и няма пряко отношение
към интереса от страна
на кандидатите.
Тази година Вашият
факултет чества 70 години от своето създаване,
но професията на хидроинженера май не се радва
на особен интерес. Къде
търсите основните причини за това?
Професията на хидроинженера навсякъде по
света е актуална, както
е било и ще бъде винаги. Във времена на резки
климатични промени тя е
изключително ценна, тъй
като създава експертите,
които са призвани да укротяват водните стихии,
да водоснабдяват урбанизираните територии, да
напояват земеделските
площи, да опазват чистотата на водните басейни.
Наистина последните
няколко години се наблюдава известен спад в интереса, макар че изграждането
на водната инфраструктура в България има нужда от
такива кадри. Откривам
причината в това, че след
промените от началото на
90-те години на миналия
век икономиката на страната се трансформира от
силно централизирана в суперлиберална, а тези специалисти са по-търсени в
условия на централизирана
държава, която се занимава с планирането. Достатъчно е да си припомним
мащабните хидроенергийни обекти, строени у нас
през 50-те, 60-те и 70-те
години на XX век. Днес
тези съоръжения следва
само да се експлоатират
и поддържат, за което са
необходими кадри, каквито в България се обучават
единствено в Хидротехническия факултет (ХТФ).
Това съвсем очаквано даде

отражение върху професиите, зависещи пряко от
действията на държавата.
В миналото България
бе известна и със своето
земеделие...
За развитието на този
отрасъл бяха изградени
и адекватни хидромелиоративни системи. След
раздържавяването голяма част от тях се саморазрушиха и в тази насока също няма ясна визия
какво трябва да се случва. Това не е критика към
конкретно правителство,
а следствие от реалността в момента, която се
отличава с преобладаващи хаотични намерения и
действия.
Уверен съм, че обществото и държавата найнакрая ще се фокусират
върху този жизненоважен
сектор, което неминуемо ще доведе до издигане
престижа на професията
на хидроинженера.
Освен преподавател
Вие развивате и сериозна практическа дейност.
Достатъчно е да споменем работата Ви като
главен проектант на Водоснабдителен комплекс
„Въча“. Ръководител сте
и на екип, който работи
върху инфраструктурно-

то ВиК обезпечаване на
проекта „Супер Боровец"
и др. Как тази Ви дейност
се отразява на пряката
работа със студентите?
Раб от ат а в про е к тантски екипи е характерна за голямата част
от преподавателския състав в нашия университет.
Разбира се, че практиката
е много ценна, когато става въпрос за преподаване.
Далеч по-висока стойност
притежават лектори, които насищат програмите
си с примери от практиката, които остават в съзнанието на студентите
завинаги.
Въпреки че моята дисциплина е строго теоретичната, аз също намирам
какво да разкажа.
Какви са ангажиментите Ви като зам.-ректор по развитието и
информационните технологии на УАСГ?
Занимавам се основно с нови инициативи в
университета. От началото на управленския ни
мандат правим мащабни
и целенасочени кандидатстудентски кампании с
дни на отворените врати,
които продължават повече
от месец. Няма как да не
сме в крак с новите технологии, ако искаме да сме

атрактивни за младите при популяризирането ни
започнахме да използваме
и т.нар. дигитален маркетинг.
УАСГ е организатор на
национална кампания, която има за цел да запознае
средношколците с особеностите на професиите,
предлагани в различните
висши училища. Събити-

През ноември 2018 г.
УАСГ бе организатор на
една проява под надслов
„Живей и учи в България!“, разкажете за нея.
Тя се проведе в Обединените арабски емирства
с подкрепата на МОН. Тамошните абитуриенти и
родителите им научиха за
редица български университети и специалностите в тях. През изминалите няколко години УАСГ бе
представен на форуми в
Иран, Индия, Китай,Турция,
Гърция, Сърбия, Р. Северна
Македония и Германия.
Освен това сме сред
учредителите на консорциум на университети по
архитектура и строител-

На вр. Елбрус със знамето на УАСГ

ство от различни страни,
който работи по проекта
„Един пояс – един път“.
Първата сбирка беше в
Пекин през 2017 г. Една от
целите ни е издирването
на таланти в областта на
архитектурата и строителството. През октомври т.г. предстои поредна
среща в Московския държавен строителен университет. Ректорът на УАСГ,
проф. д-р инж. Иван Марков,
е деен участник във всяко
от мероприятията.
Ръководството на УАСГ
поддържа добри професионални взаимоотношения
с бизнеса и браншовите
организации, които от
своя страна отпускат за
студентите ни стипендии и предлагат различни
стажове. Съвместна инициатива на УАСГ и фирма
„Кордеел - България“ под
надслов „Таланти за бъдещето“ бе посрещната с
огромен интерес.
Когато Ви потърсих
за това интервю в началото на август, Вие ми
върнахте sms, че сте извън ЕС, а скоро след това
в медиите се появи информация, че катерите
връх Елбрус (5642 м) в
Кавказ. Каква беше емоцията, изпитанието на
духа и тялото?
Идеята за изкачването
на покрива на Европа тлее
в мен от дълги години. Реализирах я, най-вече за да
докажа, че всичко може да
бъде постигнато. Трябва
просто да си го пожелаеш.
Подготовката ми започна от нулата и продължи близо 9 месеца. Никога
преди това не съм се занимавал с каквито и да било
планински изкачвания, камо
ли такива над 4 - 5000 м.
Вдъхновение получих и от
легендата на българския
и световен височинен алпинизъм – Боян Петров,
който гостува в УАСГ през
пролетта на 2017 г., за
да представи книгата си
„Първите седем“.
Изкачването до голяма степен олицетворява
действията на сегашното
ръководство на университета, към което принадлежа. Поставяме си цел и я
следваме неотклонно. Без
празни приказки, без обяснения колко е трудно и дори
невъзможно. Когато искаш
нещо и когато си отдаден
докрай, резултатите няма
как да не се появят.
Така и докладвах на ректора, когато на 14 август
сутринта развях знамето
на УАСГ над покрива на
Европа: „Много успешен
завършек на един труден
управленски мандат!“

22

Ñòðîèòåë

петък, 6 септември 2019

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
3Наименование: Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството по проект: Изграждане на нови социални
жилища в град Велинград
Възложител: Община Велинград
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 135 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 340
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: малката заседателна зала в административната сграда на
Община Велинград, гр. Велинград, бул. „Хан

Аспарух” №35
Дата: 19/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Мария Николова - мл.експерт
в отдел УСНРОПЗ
Факс: +359 35954341
Адрес: бул. „Хан Аспарух“ №35
Адрес на възложителя: www.velingrad.bg
Телефон: +359 35953140
E-mail: obshtina@velingrad.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930414&mode=view

3Наименование: Рехабилитация на общински път HKV2128 /III-506,
Горски Извор – Караманци/-/PDV1218 Воден –Езерoво/ с обща дължина от
4136 м в част от общинската пътна мрежа на община Минерални бани
Възложител: Община Минерални бани
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 1 567 110.19 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 18/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: с. Минерални бани,
бул. „Васил Левски“ №3, ет. 3, заседателна
зала

Дата: 19/09/2019 Местно време: 08:30
За контакти: Нуртин Сафет Сабри - заместник-кмет на община Минерални бани
Факс: +359 377222260
Адрес: бул. „Васил Левски“ №3
Адрес на възложителя: www.mineralnibani.bg
Телефон: +359 377222020
E-mail: mb_tenders@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930608&mode=view

3Наименование: Извършване на строително-монтажни работи
при реализацията на проект: Рехабилитация и реконструкция на улици
в гр. Севлиево
Възложител: Община Севлиево
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 084 027.96 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: зала 202 в административната сграда на Община Севлиево,

гр.Севлиево, пл. „Свобода“ №1
Дата: 24/09/2019 Местно време: 09:00
За контакти: Невена Тодорова
Факс: +359 67532773
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: www.sevlievo.bg
Телефон: +359 675396114
E-mail: sevlievo@sevlievo.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930640&mode=view

3Наименование: Реконструкция на улична мрежа на територията
на Община Главиница с обособени позиции
Възложител: Община Главиница
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 046 032.29 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: гр. Главиница, ул.
„Витоша“ №44, етаж 2 - заседателна зала

Дата: 25/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Донка Куртева
Факс: +359 086362060
Адрес: ул. „Витоша“ №44
Адрес на възложителя: https://www.glavinitsa.
bg/
Телефон: +359 086362040
E-mail: obshtina@glavinitsa.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930858&mode=view

3Наименование: Ремонт на сградата на Средно училище „Неофит
Рилски”, гр. Твърдица, Община Твърдица
Възложител: Община Твърдица
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 872 782.19 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: Община Твърдица
Дата: 19/09/2019 Местно време: 11:00

За контакти: Атанас Атанасов
Факс: +359 45444049
Адрес: пл. „Свобода“ №1
Адрес на възложителя: http://www.tvarditsa.
org
Телефон: +359 45442311
E-mail: oba_tv@abv.bg

Възложител: Военна академия „Г. С. Раковски”
Oсн. предмет: 09332000
Прогнозна стойност: 670 720 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 24/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Военна академия „Г.
С. Раковски” - брифинг зала

Дата: 26/09/2019 Местно време: 08:15
За контакти: Давид Василев
Факс: +359 29441657
Адрес: бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №82
Адрес на възложителя: https://rndc.bg
Телефон: +359 29226682
E-mail: vassilev.d@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930585&mode=view

3Наименование: Ремонт на пътни настилки на ведомствени пътища на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 Местно време:
16:00
Отваряне на офертите: АЕЦ „Козлодуй”, Управление Търговско

Дата: 26/09/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Славина Спасова
Факс: +359 973-76007
Адрес: гр. Козлодуй, площадка АЕЦ „Козлодуй”,
Централно деловодство
Адрес на възложителя: www.kznpp.org
Телефон: +359 973-74039
E-mail: SPSpasova@npp.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2
014&id=930615&mode=view

3Наименование: Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане
на СУ „Отец Паисий“ – гр. Мадан
Възложител: Община Мадан
Oсн. предмет: 45214220
Прогнозна стойност: 930 049.54 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24/09/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: админстративната сграда на Община Мадан, находяща се в

гр. Мадан, п.к. 4900, ул. „Обединение“ №14
Дата: 26/09/2019 Местно време: 13:00
За контакти: юрисконсулт - експерт ОП
Факс: +359 30898277
Адрес: ул. „Обединение“ №14
Адрес на възложителя: http://www.madan.bg/
Телефон: +359 30898220
E-mail: madanoba@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930641&mode=view

3  Наименование: Ремонт на покрив и подпокривно пространство: стационар, топла връзка и АГК на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД,
гр. Габрово
Възложител: Многопрофилна болница за активно лечение д-р Тота Венкова АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 213 488.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19/09/2019 Местно време:
16:30
Отваряне на офертите: заседателната
зала на МБАЛ Габрово

Дата: 20/09/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Милена Йорданова
Факс: +359 66804424
Адрес: ул. „Д-р Илиев Детския“
Адрес на възложителя: http://mbalgabrovo.
com/
Телефон: +359 66800638
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930929&mode=view

3Наименование: Изпълнение на строително-монтажни работи
на обект: Рехабилитация и основен ремонт на път KRZ 3073/III – 5082/
Джебел – Тютюнче от км. 0+400 до км. 2+156
Възложител: Община Джебел
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 1 523 862.20 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 90
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 17/09/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Общиски съвет гр. Джебел, на Адрес:
гр. Джебел, ул. „Еделвайс“ №19

Дата: 19/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Мутлу Хашим
Факс: +359 3632-2310
Адрес: ул. „Еделвайс“ № 19
Адрес на възложителя: http://www.dzhebelbg.
com/
Телефон: +359 3632-2051
E-mail: djebelcit@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=930139&mode=view

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930611&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР по
проект: Рехабилитация и реконструкция на улици в гр. Грамада по Административен договор BG06RDNP001-7.001-0017-C01 от 09.05.2019 г.
Възложител: Община Грамада
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 142 500.74 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: заседателна зала
в административната сграда на община Грамада, Адрес: гр. Грамада, пл. „Мико Нинов” №1

3Наименование: ВР 1004/И - Изграждане на инсталация с голяма
мощност за използване на слънчева енергия за нуждите на Военна академия „Г. С. Раковски“

Дата: 17/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Милчо Петров Башев
Факс: +359 93372258
Адрес: пл. „Мико Нинов“ №1
Адрес на възложителя: http://obshtinagramada.com/bg/.
Телефон: +359 93372258
E-mail: obstina_gramada@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=929940&mode=view

3Наименование: Преустройство на част от I етаж и сутерен на
терапевтичен блок „В” в отд. по Хемодиализа и пристройки - коридор и
евакуационна стълба – ПИ с идент. 68850.5025.179, УПИ - за здр. нужди
кв. 524, гр. Ст. З.
Възложител: УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 497 167.00 лева
Краен срок за изпълнение: Начална дата:
28/10/2019
Крайна дата: 29/02/2020
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20/09/2019 Местно време:
16:00
Отваряне на офертите: заседателната
зала на административната сграда на УМ-

БАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД, гр. Стара
Загора, ул. „Генерал Столетов” №2
Дата: 24/09/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Силвина Христозова
Факс: +359 42601125
Адрес: ул. „Ген. Столетов“ №2
Адрес на възложителя: www.umbal.org
Телефон: +359 42605443
E-mail: mbalad_sz_zop@mail.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2
014&id=930838&mode=view

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

24

Ñòðîèòåë

ИНТЕРИОР

петък, 6 септември 2019

ǲșȈȊȐȍǳțșȚȓȍȒȖȚȈȐȌȊȐȎȍȕȐȍ
Белгийският дизайнер вае уникати от стъкло и метал за парижките галерии
Елица Илчева
Белгийският дизайнер
Ксавие Луст описва своя
подход към работата като
емоционално уравнение
на четири компонента:
функционалност, красота, технологии и култура.
Той често подчертава, че
природата е основният му
източник на вдъхновение и
че е страстен почитател
и на микромолекулярната
биология. Благодарение на
второто е създал специален метод за обработка
на метал и стъкло, с който придава на предметите гладки линии и усещане
за мекота, независимо от
твърдостта на материала.
„Работя винаги, навсякъде, нонстоп, защото
идеите могат да дойдат
по всяко време, случайно, а
не по график. Любимият ми
момент за творчество е,
когато започвам да създавам специална изразителна форма от плосък лист
метал. Често нагъвам без
предварителна представа
за крайния продукт, просто се оставям усещането
ми за него да ме води“, разказва той.
Бил е на 19 години,
когато решава да учи интериорен и индустриален
дизайн. Веднага след като
з авъ р ш в а И н с т и ту т а
„Сен-Люк” в Брюксел през
1992 г., открива собствено Studio Xavier Lust и започва експерименти с метал, като търси новите
методи за производство.
„Да се занимаваш с
дизайн през 90-те години
означаваше да си правиш
всичко сам. От производство до дистрибуция. Поголямата част от колегите, с които се запознах
по това време, имаха свои
работилници и създаваха
всички неща със собствените си ръце. И моят път
Стол конус,
2011 – 2014 г.

Стол и табуретка Archiduchaise

жание на доста топ галерии - Carpenters Workshop
Gallery във Венеция, парижката Galerie du Passage,
миланската Nilufar, Ralph
Pucci (в Ню-Йорк, Маями и
Лос Анджелис).

Метална скулптурна
стълба в галерия в
Брюксел

зайнът дава пълна свобода, нещо, което е трудно
да си представим в други
области на нашата професия. Много е важно да има
мрежа от галерии, които
да разпространяват тези
нови неща“, разсъждава
белгиецът.
Ксавие Луст се явява и един от малцината,
които се ангажират с подобрението на градския
ландшафт. През 2011 г.
той печели обществена
поръчка за изработване на
визия на автобусни спирки
в белгийската столица и
днес те вече наброяват

над 2000. „Ето това е доказателството, че Брюксел сега наистина е моят
град“, шегува се Луст.
В последните години
Studio Xavier Lust работи
в четири области едновременно: проектиране на
мебели и аксесоари за индустриалния дизайн, производство на лимитирани
серии за художествени галерии, интериорен дизайн
и архитектура, както и с
екстериор на обществени
пространства и мебели на
открито.
Веруюто си той обяснява така: „За мен най-инКонзола Bijou, 2019

Порцеланова ваза и лампа
Arums. Артикулът е ръчно
изработен от неглазиран
порцелан в Studio Pieter
Stockmans

Стол Lust,
MDF Italia

Свещници Turner, Driade

повтаря общоприетото по
онова време. Беше съвсем
естествена дизайнерска
реакция да отворя студио,
особено в Белгия“, разказва Луст. Впрочем днес той
смята за свой втори дом
Италия, защото в родината си усещал „някакво
разпъване между северни
и южни традиции“.
През 2000 г. Ксавие
започва да проектира за
MDF Italia. Това сътруд-

Маса S, лимитирана
серия, 2014 г.

Маса и столче
за Continents

ничество е ключово в
кариерата му, защото
още първи ят създаден
за компанията предмет
- столът La Grande, получава специалната награда
Compasso d'Oro. MDF също
печели от това съдружие
- и до днес един от найреволюционните обекти
на бранда е Lust Chair. За
него авторът казва: „Това
е малка техническа революция, защото столът е
направен от съвсем нов
материал, наречен дълвър. Наподобява кориан по
свойства, тоест принадлежащ към категорията
изкуствени камъни, но е
два пъти по-лек. Lust Chair
тежи около 6 кг и това е
много важно, особено ако
трябва да се премества
често и с лекота.
След MDF Italia белгиецът е търсен за партньор
и от други популярни фабрики. В списъка на тези,
за които работи, са Driade,
De Padova, Fiam, Extremis,
Nodus. Негови лимитирани
продукти пък са прите-

„Арт дизайнът е в известен смисъл противоположност на постиженията на италианците, които
с фабриките си постигнаха безпрецедентен успех
в насърчаването на масовия индустриален дизайн и
нямат равни. На мен вече
може би ми е по-близък
парижкият път на развитие, който залага на производство на лимитирани
серии и уникални предмети. Влече ме към това
да създавам неща в ограничени издания, които са
предназначени предимно
за колекционери. Арт ди-

Конзола Continents, сатениран
месинг, лимитирана серия, 2014 г.

Градска спирка, проектирана за Брюксел, 2011 г.

тересното е да създавам
предмети, с които стигам
до същността на всички
сътворени от природата
структури. И най-важното
правило, което следвам,
е да правя неща, в които
се използват най-малко
„конкуриращи се“ материали. Струва ми се, че този
природен принцип в крайна
сметка е същността на
дизайна“.
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ǯȈȗȖȟȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈ
ȕȈȑȊȐșȖȒȈȚȈȒțȓȈȊǺȖȒȐȖ
Небостъргачът ще се извисява на 330 метра над земята,
проектиран е от Pelli Clarke Pelli Architects
Страницата
подготви
Елица Илчева
Започна строителството на най-високата
сграда в Токио. Тя е проектирана от Pelli Clarke Pelli
Architects за компанията
Mori като част от квартала Toranomon-Azabudai
в централната част на
японската столица. Планирана да бъде с височина

330 м, основната кула от
общо три ще е с около 30
метра повече от небостъргача Abeno Harukas в
Осака – най-високата сграда в Япония в момента.
„Това е първото нещо,
което посетителите ще
видят след пристигането
си в града, и е най-високата сграда в цялата държава”, посочват авторите на
проекта. Новият квартал
се намира близо до Tokyo

Tower в района Minato, а
триото ще допълни комуникационната и наблюдателна кула от 50-те години на миналия век.
Общо кварталът ще
съдържа 860 400 кв. м
сградна площ, която ще
бъде заета от офиси, апартаменти, магазини, хотел,
галерийно пространство и
училище.
64-етажната главна
сграда ще предлага пре-

ǷȘȈȊȧȚȒȐȓȖȔȍȚȘȐȟȕȈȒȘȈȑȔȖȘșȒȈ
șȚȍȕȈȗȖȗȘȖȚȍȎȍȕȐȍȕȈȖșȚȘȖȊǹȚȍȑȚȢȕ
Инженерният корпус
на армията в САЩ се очаква да започне с 616 млн.
долара строителство на
морска стена за квартала „Стейтън Айлънд“ в Ню
Йорк, един от най-силно
засегнатите от супербурята Санди през 2012 г.,
която предизвика хаос на
Атлантическото крайбрежие между Ню Джърси
и Ню Йорк.
С ъ оръже н и ет о щ е
включва няколко компонента, които ще представляват повдигаща се
многоетажна алея. Пешеходната част при нужда
ще може да защити района от до 21,4 фута височина на морската вълна. В
допълнение ще има и 300
декара пространство, на
което да се разливат приливните вълни. Тя ще има

капацитета да абсорбира
огромно количество вода,
образувайки здрава естествена бариера срещу
големи бури. Един от приоритетите на проекта е
защита на жизненоважната инфраструктура на острова, включително училища, болници, инсталация
за отпадни води, полиция
и пожарни.
В допълнение към защитната функция систе-

мата на морската стена
ще подобри достъпа до
брега на обществеността. Пътеката ще бъде
отворена за колоездачи,
пешеходци и др., а един
ден може да служи и като
туристическа атракция.
Строителството
трябва да започне през
2020 г. и стремежът е да
приключи преди следващото голямо метеорологично
събитие.

димно офис пространство,
търговските обекти ще са
разположени на долните й
етажи, а на върха й ще има
10 етажа с апартаменти.
Останалите два небостъргача ще бъдат предимно жилищни. Източният
ще има 40 етажа с апартаменти, разположени над
хотел със 120 стаи, докато западният - 58 етажа
жилищни единици, които
са над шест етажа офис

пространство.
Трите сгради ще бъдат
свързани с подземна част,
в която ще бъдат разположени магазини и ресторанти.
Миналата година сту-

ǙǺǮǲǴǮǺǾǳǬǳǬǭǼǬǮǱǹǴ
ǯǼǬǰǽǶǴǻǼǺǽǾǼǬǹǽǾǮǬ
Като част от проект
за актуализиране на забравени градски пространства в центъра на Лос
Анджелис калифорнийската архитектурна фирма
Brooks + Scarpa ревитализира няколко изоставени
дворове и алеи, зарити с
отпадъци, превръщайки ги
в красиви места за общуване на открито. Изпълнени с минимален бюджет,

тези преобразявания се
очаква да окажат значително положително въздействие върху качеството на живот на местните
хора, включително и на
бездомните.
Откритите пространства са били слабо оползотворени. Когато архитектите се натъкват на
тях, се убеждават в огромния потенциал за тран-

ǶȚȒȘȐȝȈȕȈȑȋȖȓȧȔȈȚȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȈ
șȒțȓȗȚțȘȈȊǭȊȘȖȗȈ
Висока 60 метра стоманена отливка с форма
на полукръг, която от разстояние изглежда като
внушителен, но недовършен пръстен, ще изненадва автомобилистите, които влизат в Южна Белгия
от Франция или Люксембург.
Проектирана от френския концептуален творец
Бернар Вене и наречена Голямата арка, гигантската
скулптура бе монтирана в
градчето Лаво-Сент-Ан
край натоварената магистрала 411.
„Д нес инста лира ме
онова, което всички са
съгласни, че е най-голямата скулптура в света“,
казва Вене. Той обаче се
надява, че творческото
значение на тази арка ще
е по-важно от размерите
й. Усещането на автомобилистите е най-важно.
Заради естествения цвят
на стоманата след оксидацията й скулптурата е
особено впечатляваща при

диото е завършило кулата
Salesforce, която е найвисоката сграда в С ан
Франциско, а преди това
е построило най-високите
кули във Великобритания,
Малайзия и Чили.

сформация при минимален
бюджет. За да останат
разходите ниски, повечето използвани материали
са рециклирани или повторно използвани.
В зоната Weldon архитектите използват бяла
боя и „интерактивна зелена стена“ от стоманени
държачи за саксии, прикрепени към нея, на която
има растения, за които
околните жители могат
да се грижат. Поставените бетонни седалки и
маси осигуряват пространство за събиране и
почивка, докато белият
чакъл и бетонните павета създават визуален
унисон и допълват светло тонираната цветова
палитра.
За разлика от тях дворът Rossmore е оборудван
предимно с дървен материал. Проектиран около съществуващия огромен фикус, той вече разполага с
подвижни пейки от дърво,
поставени върху стоманена ос, както и нови саксии. И на двете места има
стоянки за велосипеди.

ǎǰǴǯǬǾǽǯǼǬǰǬǳǬǸǷǼǰǰǺǷǬǼǬǹǬ
ǸȋǽǾǺǾǺǹǬ*UDQG+\DWWǹǬǞǼȆǸǻ
залез слънце.
„В света има по-високи
паметници, но няма по-голяма скулптура, направена
от художник”, казва говорителят на Вене. „Статуята на свободата без
пиедестала е по-малка,
а Статуята на Христос
Спасителя в Рио де Жанейро, Бразилия, е наполовина
на Голямата арка”.
Той отбелязва, че с
осъществяването на проекта се е сбъднала негова
35-годишна мечта. Вене
първоначално искал скулптурата, създадена от 200
тона стомана и поставе-

на в 2800 тона цимент,
да бъде инсталирана във
Франция. Но различни препятствия попречили на намеренията му и в края на
краищата скулптурата
била издигната в Белгия.
Работата е струвала
2,5 милиона евро и до голяма степен е финансирана от Фондация „Джон
Кокерил”, филантропската
група на конгломерата на
машиностроенето със седалище в Серен, Белгия.
Дъгите са изработени в
работилници, собственост на компанията „Джон
Кокерил” в Серен.

Хотел Grand Hyatt в Манхатън, някога притежаван от президента Доналд
Тръмп, ще бъде съборен и на негово място ще израсте сграда с чисто нова идентичност и 2 милиона квадратни метра
офис и търговски площи. Тя е съвместна
разработка от TF Cornerstone, RXR Realty
и MDS Capital.
Разположена на 109 East 42nd Street,
югоизточно от Централна гара Grand,
26-етажната сегашна сграда е на 100
години. Построена е през 1919 г. от групата на Bowman-Biltmore Hotels, като първоначално е била тухлена с над 2000 стаи
и световноизвестно лоби.
В края на 70-те компанията на Тръмп
купува и реконструира хотела за 100 милиона долара, като прави нова фасада и
изцяло отразяваща светлината стъклена
завеса-стена.
Очаква се строителството на новата сграда да струва 3 милиарда долара. Тя ще включва 500 стаи за луксозния
Grand Hyatt New York и най-модерното

офис пространство. Планирана е нова инфраструктура на екстериора и по-добра
циркулация и свързаност с намиращото
се под земята метро. Обсъден е и нов
подход към входа.
За дизайнерския проект все още не е
избран архитект, въпреки че екипът за
разработка се стреми да го обяви скоро.
Когато бъде завършена, новата структура ще се присъедини към група други
кули за търговски офиси в района, които
се появиха след 2017 г.
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Хип-хоп иконата идва у нас на 27 ноември
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
Една от най-влиятелните хип-хоп икони в света Ice Cube ще направи
ексклузивно шоу в зала
„Арена Армеец“ в София.
Българската публика ще
има възможност да го види
на живо на 27 ноември.
О'Шей Джаксън, известен повече като Ice Cube,
е изпълнител, писател, актьор, продуцент, режисьор
и е сред основателите и
собственици на The BIG3
(професионална баскетболна лига за 3х3 в САЩ).

Най-големият му принос в
света на музиката е сформирането на култовата
банда N.W.A. (Niggaz With
Attitude). Заедно с Dr. Dre,
Easy E, DJ Yella и MC Ren
те правят най-значимия
пробив за хип-хопa. Това
става факт веднага след
излизането на втория им
и изключително провокативен албум Straight Outta
Compton.
Самият Cube e смятан
за един от пионерите на
гангста рапa, а тежкият
саунд и интригуващите
текстове на N.W.A. разтърсват изоснови музикалната индустрия. Със
смазващите рими на Ice

Cube и продуцентския нюх
на Dr. Dre групата реализира милиони продажби в
световен мащаб.
След огромния успех на
бандата Ice Cube напуска N.W.A. заради несправедливото разпределение
на приходите и успешно
стартира мултимилионната си соло кариера. С
няколко признати от критика и фенове самостоятелни албума, знакови роли
в киното, успешни сътрудничества с артисти, като
Дейвид Бауи, Трент Резнър
и други, О'Шей Джаксън се
превръща в една от иконите на хип-хоп индустрията. И така до днес Cube

е сред най-влиятелните
хора в бранша. Той е единственият рапър, изнесъл
собствено шоу в емблематичната Опера на Сидни.
Освен че името му е в
музея „Залата на Славата“
(Rock’n’Roll Hall Of Fame)
в Кливланд, щата Охайо,
той е и притежател на
мултиплатинени записи,

ǵȖȊȐȧȚȈȓȉțȔȕȈǺȍȑȓȢȘǹțȐȜȚȍȏȈȓȦȉȖȊ
Няколко дни след световната
премиера на новия албум на Тейлър Суифт – Lover, 29-годишната
певица спечели наградата на MTV
в най-престижната номинация за
видео на годината за един от синглите в него - You Need To Calm
Down.
В бележките към Lover Суифт
го нарича „любовно писмо за любовта към себе си” – всички завладяващи, заклинателни, безумни,
опустошителни, червени, сини,
сиви, златни аспекти от нея.
Музикален продуцент на Lover е
Джак Антонов. Това е седмият албум на поп звездата. Той включва
18 парчета.
Първите нотификации за Lover
започнаха още през зимата на
2018 г. с кодирани Instagram публикации и промяна в стайлинга на Тейлър

Суифт – по-ярка палитра с флорални
и пастелни мотиви и силно присъст-

вие на дъга. Това рязко измести
фокуса на певицата от относителната тъмнина на предишния
й албум Reputation (2017).
През февруари т.г. С у ифт публикува в профила си в
Instagram снимка със седем палмови дръвчета, с което демонстрира, че е приключила работата по Lover. Последваха два
сингъла от него – Me! с участието на Брендън Юри от Panic!
at the Disco и вече отличеният
от MTV You Need to Calm Down.
Новият албум е на пазара в
разнообразни формати, включително 4 делукс издания Target.
Феновете ще имат достъп до
ексклузивно съдържание – книжка с текстове, плакат, копие от
дневника на Тейлър Суифт, снимки и
др.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ǖǺǰǌǹǯǱǷȆǾ
Още през първия уикенд след излизането си по
екраните екшънът „Код:
Ангелът“ зае първо място
в бокс-офис класацията
на Северна Америка, като
събра 21,25 млн. долара
приходи. Кинолентата на
режисьора Рик Роман Уо
описва историята на Майк
Банинг, който е бодигард
на американския президент. Задачата на агента на тайните служби e
да защитава най-могъщия
човек в CAЩ Aлън Tpъмбyл. Банинг винаги e бил
посветен на работата cи
и мнoгoкpaтнo ce e жертвал за кapиepaтa. Пpeди
години e успял дa спаси
Белия дом, a след това
цял Лондон, вследствие нa
кoeтo e получил псевдонима „пaзитeля нa президента”. Aкo някoй иcкa дa
убие Aлън, първо трябва дa
премине през него.
Еди н де н ж и в о т ъ т

на Банинг, чиято роля се
изпълнява от Д жерард
Бътлър, напълно ce променя, кoгaтo безпилотни
летателни апарати извършват опит зa убийство на президента. Майк
е обвинен, че е в основата на заговор за покуше-

ние срещу Aлън Tpъмбyл
(Морган Фрийман). Освен
чe e натопен, неговите
врагове ca решили дa превърнат половината oт
Baшингтoн в руини. Baжнa
роля в техния плaн играят
вoeннoвъздyшнитe сили,
към кoитo принадлежи са-

мият той. Майк трябва да
се отскубне от преследването на властите и да
открие истинските виновници за заговора. Ясно
е, чe някoй гo e превърнал
в изкyпитeлнa жертва, зa
дa пpикpиe целите cи…
Превъплъщенията на
Бътлър в агент Банинг
датират от 2013 г., когато излезе „Код: Олимп“. Три
години по-късно последва
„Код: Лондон“.

има актьорски роли в над
50 телевизионни и кино
продукции, като в голяма
част от тях е не само актьор, но и продуцент и/или
сценарист, или и трите
едновременно.
Геймърите също го обичат и го разпознават като
глас от популярните екшън
игри Call of Duty или Doom 3.

Още едно доказателство
за мащаба и влиянието на
таланта на Cube в света
на ентъртейнмънта.
Поради естеството
на продукцията броят на
билетите e ограничен. Те
са в продажба в мрежата
на Eventim, касите на OMV,
книжарници Orange. Цените са от 38 до 78 лв.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

В края на лятото Кристофър Гортнър се завръща с поредната си блестяща сага, която разкрива
непознатата досега история на папската дъщеря
Лукреция Борджия. „Ватиканската принцеса“ е необичаен роман за една противоречива личност, която
повечето автори, увлечени от нейния образ, виждат
като безскрупулна и развратна красавица, отровителка и убийца.
Гортнър е познат у нас със световноизвестните
си творби „Признанията на Катерина Медичи“, „Тайната на Тюдорите“, „Обетът на кралицата. Роман
за Исабел Кастилска“, „Последната кралица. Историята на Хуана Лудата“ и „Интригите на Тюдорите“.
Този път писателят разказва за Лукреция, необикновена жена, надарена с невероятен ум и проницателност, раздирана от противоречиви страсти,
обичаща до полуда и обречена на много страдания
и упреци.
Впечатляващите разследвания, описанието на
пищната атмосфера и ловката характеристика на
тези бурни времена, пресъздадени във „Ватиканската принцеса“, утвърждават Гортнър като един
от най-добрите автори на исторически романи в
света. След подробни проучвания той представя завършена картина на нравите и главозамайващите
обрати във Ватикана. До папата и неговите синове
съперници Чезаре и Хуан изпъква Лукреция, която
така и не успява да се освободи от бремето на своята фамилия и да избяга от съдбата си.
Каква е истината за дъщерята на Родриго Борджия – папа Александър VI? Дали тя е въплъщението
на фаталната жена, или е типична представителка
на скандалния род на Борджиите? Главоломно следващи едно след друго безмилостни убийства, безпримерни интриги, грубо сексуално насилие и войни
се преплитат в тази книга. Но в романа има и много
любов, носеща типичната за Ренесанса жизненост,
довела до ненадминати върхове в световната култура.

МАРШРУТИ
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Снимки Калоян Станчев

ǩȓȐȏȒȈȐȕȍȗȖȏȕȈȚȈ
ȔȖȘșȒȈȌȍșȚȐȕȈȞȐȧ
Мирослав Еленков
Най-популярните дестинации сред българите,
избрали да летуват на
море в чужбина, определено са Гърция и Турция. Едва
в последно време на предни позиции излиза страна,
която всъщност е изключително близко до нас, но
същевременно е непозната – Албания.
Началото или краят
на лятото, а именно юни
или септември, са найподходящите месеци да
посетите тази държава,
съветват заклети туристи и любители на пътуванията зад граница. Хотелите в морските курорти
та м предлагат богат
набор от възможности в
зависимост от определения Ви бюджет за почивка.
Те са спокойни и може да
се насладите на максимум релакс сред природа
и чист въздух. Страната
съчетава в себе си пълния
с очарование дух на Средиземноморието, Йонийско и
Адриатическо море, с невероятната смесица от
култури и цивилизации на
столицата Тирана и гостоприемен народ и вкусна
храна. Предпочитаните
морски дестинации са Саранда и Дуръс.

Екзотичната Саранда
Очарователно място на
Албанската Ривиера е курортът Саранда. Той се смята
за вход към южната част на
страната. Намира се на брега на Йонийско море, на 10 км
от гръцкия остров Корфу, с
който го свързва ферибот,
и на 160 км от столицата
Тирана.
Името си (от гръцки –
40) Саранда получава от
византийския манастир
„Четиридесет светци“,
построен в чест на 40
римски легионери през
VI в. Според легендата те
открито се наричали християни, заради което били
безмилостно убити от
владеещите по това време Албания османци. В очите на местните жители и
на църквата легионерите
останали мъченици и след
като ги обявили за светци,
издигнали множество храмове в тяхна памет.
С аранда е построен
в амфитеатрален стил с
три успоредни панорамни

пътя. Четири серии от
стъпала водят от върха на градския хълм към
всяка алея. След революцията от 1990 г. градът
придобива значително
по-модерно излъчване - по
протежение на крайбрежната алея са направени
редица хотели, барове,
ресторанти и кафенета
в съвременен стил, които
отлично се смесват със
старите таверни, локали
и традиционни каменни
къщи (дори покривите им
са от каменни плочи).
Повечето от атракциите на курорта се намират извън самия град, но
при разходка ще видите
достатъчно красоти, коиТирана

Дуръс

то да определите като забележителности. Важно е
да споменем, че въпреки че
по-голяма част от албанското население е мюсюлманско, насред крайбрежната алея има великолепна
бяла православна църква, в
която можете спокойно да
запалите свещ и да се помолите за здраве. Саранда
е домът на етническото
гръцко малцинство и градчето се смята за един от
центровете му в Албания.
Забележителности в
околностите са доста добре съхранени останки на
древни градове, които са
още едно доказателство
за богатата и многовековна история на района. Сред

най-популярните е хипнотизиращият с величието си древен римски град
Бутринт, заобиколен от
омиротворяващата красота на едноименния национален парк. Събрал безброй
артефакти от бронзовата
епоха до XIX в., включително обширни крепостни стени, амфитеатър, базилика,
храмове и венециански замъци, този културно-исторически шедьовър е част
от обектите в списъка на
ЮНЕСКО за световно културно наследство.
Много атрактивен е
и замъкът Лекурси, „кацнал” върху доминиращия
хълм на 2 км от града. Построена през XV – XVI в.
от султан Сюлейман при
инвазията му към Корфу,
днес тази средновековна
твърдина е приютила кокетно кафене, от което
можете да се насладите
на спираща дъха панорама
към Саранда и Бутринт.
Ако разполагате с
повече време, не пропускайте да отскочите до
магическото място на
име Сюри и Калтърт, поизвестно като Извора на
синьото око.

Дуръс - най-древният град
Той е вторият по го-

лемина град в Албани я
и може би затова предлага за всеки по нещо
- 10 километра плажове,
музеи, галерии, останки от древни забележителности. Познат е в
славянските страни под
името Драч, тъй като
през Средновековието за
дълги периоди от време е
попадал в границите на
Българското царство. Тук
можете да видите и найголямото пристанище в
страната. По време на
Втората световна война
населеното място е столица. Изключително популярен през всички сезони
заради разнообразието
от забележителности,
Дуръс е един от най-посещаваните курорти в
държавата.
Плажната ивица е изключително привлекателна със своя ситен пясък,
и година след година привлича все повече курортисти, но Дуръс може да се
похвали и с други забележителности. Археологическият музей притежава
впечатляваща експозиция
от различните периоди,
през които е преминала
страната. Огромни надгробни плочи и внушителни каменни саркофази внасят доза мистика.

Венецианската кула,
наричана още Ротонда,
се намира в центъра. Построена е през ХVI век.
Освен да й се насладите
отвън, може да похапнете
в ресторанта на върха
й, откъдето се разкрива
прекрасна гледка. Един от
символите на Дуръс е вилата на крал Зог, пленяваща с лукс и изтънченост.
Безспорно най-голям
интерес предизвиква Амфитеатърът в Дуръс, който е построен през II век
по времето на император
Траян. Има формата на
елипса и е обграден с каменни сводове. През V в.
престава да бъде използван по предназначение
(за гладиаторски борби).
Обектът е открит случайно през 60-те години
на ХХ век. При разкопките
са разкрити пръстеновидни и радиални галерии на
различни нива, както и добре запазени мозайки.
Изумруденото море,
старите бу нкери, разпръснати около посипания със ситен пясък плаж,
прясно приготвената
храна и паметниците от
древността, които Албания предлага, определено
предвещават една вълнуваща и незабравима ваканция.
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596 contracts amounting to BGN 2,6 Billion
were signed under OPRG 2014 – 2020
172 projects have been implemented under the Programme,
the amount of funds paid to beneficiaries is BGN 1,422 Billion
As of 22 August, 16 grant procedures (grant aid) at the total amount
of BGN 3,018 Billion or 100 % of the
budget of OP „Regions in Growth 2014
– 2020“ (OPRG 2014 - 2020) had been
launched. 596 contracts have been
signed. The amount of financial aid
granted is BGN 2,6 Billion, or 86 % of
the total budget under this Programme.
This was stated by the Minister of Regional Development and Public Works
Petya Avramova before the „Stroitel“
Newspaper. According the provided by
her information, at present the number
of the completed projects under OPRG
2014-2020 is 172, and the funds paid to
beneficiaries amount to BGN 1,422 Billion, or 47 % of the Programme budget.
Certified expenditures are BGN 763 Million, or 25 % of OPRG resources.
Minister Avramova also announced
that two infrastructure projects of international importance are to be launched
in September - October. One of them is
the construction of 6 km from the Sofia Ring Road covering the section from
the Tsarigradsko Shosee road junction
to the Mladost road junction, and the
another is the 14,5-kilometer long section from Europe Motorway – from Kalotina Border Checkpoint to the town of
Dragoman. „It is envisaged to launch the
project, long-awaited by the residents of
the North-western region - the modernization of the Mezdra – Botevgrad road,

which is a part of the Vidin – Botevgrad
destination“, she pointed out as well.
Petya Avramova commented also
the cooperation with the Bulgarian Construction Chamber (BCC). „I do support
the intention of the sector for digitalization and introduction of BIM technologies in design and construction, as well
as the concept for developing standardized documents for participation in
public procurement, like those already
developed in the water sector projects

under the OP „Environment“. It is good
that our relations with the construction
industry are clearly defined - it is the
business that generates employment,
development and growth, and the state
creates the necessary conditions. That
is why I hope in the future to continue
working in partnership with the BCC for
resolving the emerging problems and
on optimisation of the regulatory framework“, said Minister Avramova in addition.

)XOO\FRPSOHWHGDUHNPRIWKHUDLOWUDFNRQWKH7KLUGPHWUROLQH
„5-kilometer rail track
from the third line of the
metro is fully completed“.
This was stated by Sofia
Mayor Yordanka Fandakova
during an inspection held
of the construction works
implemented within Stage 1
on line 3 of the underground
rapid rail transport. The current state of the site was
inspected also by the Minister of Transport, Information
Technology and Communications Rossen Jeliazkov
and the Executive Director
of Metropolitan EAD, Eng.
Stoyan Bratoev. Together
with the journalists, they

passed through the finished
5 km long tunnel section by
a railroad hand-car (trolley).
„The metro is a strategic project. Its construction
should be further continued,
it should not stop, along with
the completion of the inner
circular roads and the Sofia
Ring Road, which will reduce
the traffic volume“, said Mayor Fandakova. She explained
that finishing works are ongoing of the metro stations
„Eagle Bridge“, „Patriarch
Evtimiy“,„NDK 2“,„Medical
University“ and „Bulgaria“.
By the end of October, construction works on all 8 MS

of the third line is to be completed at 100 % and the testing of the new Siemens trains

that will serve the route will
be continued. „Next year we
expect to get 10 new trains“.

7KH¿UVWSDUNVFKRROZLWKDNLQGHUJDUWHQZDVRSHQHG
BRITANICA Park School
- the first park school with
kindergarten in our country was opened at an official ceremony. The new generation
complex is located in Dragalevtsi residential district in
Sofia. The overall investment
amounts to BGN 20 Million.
The construction works have
been completed in 1 year,
and the main contractor and
construction manager of the
project is „Pipe System“ AD.
Among the official guests
of the event were Eng. Teodor Petkov, Mayor of Vitosha Administrative District,
the founders of the school
- Lyubomir Lalov and Desislava Yakimova-Lalova, Eng.
Nikolay Chomakovski, Executive Director of „Pipe System“
AD, who is also a member

of the MB of the Bulgarian
Construction Chamber, and
others.
„The building is designed
to correspond to the latest
standards and is built according to the principles of
a passive house. Thanks to
the constructor, the modern
campus was completed in

a very short time, having in
mind the scope of the project“, said Lyubomir Lalov.
He reminded that the first
sod at this construction site
had been turned at the end
of June 2018.
The complex is equipped
with an air and water purification system as well as with

solar panels that provide almost all the energy needed
in the building. An important
element of the campus' environmental profile is the extensive landscaped yard and
the roof.
„As mayor of Vitosha Administrative District, I can be
proud of this unique acquisition for Sofia. I have had no
doubt that the team selected
by the school owners would
be able to cope in such a
short time. This team is really
among the bests“, said Eng.
Theodor Petkov.
„Now I can realize what
we have done. I want to thank
everyone who participated
in realisation of this project,
as well as to BRITANICA for
trusting us“, said Eng. Nikolay
Czomakovski.

Petya Avramova, Minister of Regional
Development and Public Works:

NPRIVWUDWHJLF
LQIUDVWUXFWXUHSURMHFWVDUH
EHLQJFXUUHQWO\LPSOHPHQWHG
Minister Avramova,
you were participating
in the Permanent Working Group, initiated by
Deputy Prime Minister Tomislav Donchev,
which also included the
Head of Directorate for
National Construction
Control (DNCC), the
Executive Director of
the Public Procurement
Agency (PPA), representatives of the BCC’s
management, as well as
experts from the Chamber and from institutions. What were the main topics of
discussions held?
Many topics were discussed – from the necessity to improve public procurements regulatory base, to some issues,
such as labour shortage in the sector, easing the labour import regime, the need to reduce the administrative burden in
construction related procedures, the usage of new technologies and materials, the measures to bring more transparency
in the sector and some other. Particular attention was paid
to improving the quality of performance on the part of the
constructors and the specialists responsible for construction
supervision.
My understanding is that the Bulgarian Construction
Chamber should strengthen its regulatory functions. All over
the world this is one of the main tasks of the branch organizations in all spheres of economic life. Construction is not an exception – BCC should be empowered to penalize companies
on its own consideration, and when necessary - even to strike
off the CSPC’s list the companies that perform low-quality
works because they lower the reputation of the sector.
During the meeting, possibilities to reduce the administrative burden for the industry were also discussed. As you
know, in order to achieve this goal, the Ministry of Regional
Development and Public Works has launched a number of
regulatory changes.
We are at the height of the construction season. How
would you define 2019 in respect to activities in MRDPW
and the construction industry? What is your assessment
of the works already completed?
The workload in the industry is very high. According to the
opinion of Bulgarian and foreign economists, the first symptoms of an economic crisis in Europe are observed. But the
situation in Bulgaria is still stable. There is a growth in all
types of construction - infrastructure, industrial, office and
residential. Renewal of cities is going with funding provided by
the state budget or along the European solidarity's lines. The
social and educational infrastructure, as well as the energy
efficiency of thousands of public and private buildings, are
improving. This broadens the horizons for all participants in
the investment process – the designers, engineers, builders
and architects.
119 km of strategic infrastructure projects are being implemented this year. Among them are the Hemus, Europe,
Struma motorways, the Vidin - Botevgrad high-speed road.
Each of these projects where works are actively undergoing, is essential for improving the country's connectivity and
development of the regions. They are of key importance for
investors as well, because when explore the business environment in a particular place, they are mostly interested in two
things – what are the roads and whether a skilled workforce
is available.
Which of the achieved during this year goals would
bring satisfaction to the Minister of Regional Development
and Public Works?
I approach all the tasks we work on with ambition and
responsibility. But yet, I would afford expression of a kind of
local patriotism. I would wish the construction of the Vidin –
Botevgrad road to go at a fast pace thus letting more and more
people to refer to our region as „North-west saved“ Bulgaria,
but not „North-wasted“ Bulgaria, because everything could be
found there – natural and historical sites, preserved cultural
traditions and customs. What we need are good roads, sizable
investments so that the picture could change very soon.
Превод Радостина Иванова
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Страницата
подготви
Теодор Николов
Магическото представяне на Григор Димитров
на Откритото първенство по тенис на САЩ
продължава с пълна сила.
Родният ас записа рекордно класиране на полуфинал, след като успя да се
наложи над носителя на 20
титли от Големия шлем
Роджър Федерер в епичен
петсетов маратон - 3:6,
6:4, 3:6, 6:4, 6:2, продължил
за радост на многобройните фенове 3 часа и 10
минути.
Успехът на най-добрата ни ракета е паметен
не само заради факта, че
това ще бъде първият му
полуфинал на US Open, но
и въобще първи триумф
срещу швейцарската тенис легенда в осмия двубой
помежду им. Преди това
Роджър се представяше
отлично в турнира, като
даде на предходните си
двама опоненти в Ню Йорк

общо само девет гейма.
Това обаче в случая се оказа ирелевантно и макар че
към края на сблъсъка физическото състояние на
маестрото видимо не бе
оптимално, той бе и сериозно обезверен от непоколебимата игра на българина от основната линия и

чудесните изпълнения на
сервис в мача.
Така US Open се оказва
третият турнир от Големия шлем, в който Димитров стига до полуфиналите, като вече има 3 успеха
и 2 поражения на четвъртфинална фаза. Следващото
препятствие пред Гришо в

ǹȍȘȐȕȈȐǹȊȐȚȖȓȐȕȈȕȈȌȊȐȝȈșȢȗȍȘȕȐȟȒȐȚȍșȐ
ȗȖȗȢȚȧȒȢȔȗȖȓțȜȐȕȈȓȐȚȍȕȈ862SHQ
Елина Свитолина се
превърна в първата полуфиналистка при дамите
на Откритото първенство на САЩ по тенис.
Поставената под номер
5 украинка се наложи над
британката Йохана Конта
с 6:4, 6:4 за 1 час и 42 минути. За Свитолина това
ще бъде дебютно участие
сред най-добрите четири
в Ню Йорк и второ поредно в турнир от Големия
шлем след полуфинала на
„Уимбълдън“ през юли тази
година.
И двата сета в мача

Баскетбол

се развиха по сходен сценарий. Свитолина пробиваше за 3:2 гейма, Конта
връщаше пробива, но той
бе последван от нов такъв

за 4:3 в полза на украинката, която след това взимаше безпроблемно следващите си две подавания.
Ключова роля за успеха на

надпреварата ще бъде Даниил Медведев, който е и
най-добре представящият
се тенисист през лятото.
Руснакът се добра до първи полуфинал в кариерата
си на US Open, след като
отстрани Стан Вавринка
със 7:6 (6), 6:3, 3:6, 6:1 за 2
часа и 33 минути игра.

Свитолина имаха и минималният брой непредизвикани грешки, които тя допусна - едва 13 срещу цели
35 за Конта.
В полуфиналите Свитолина ще се изправи срещу
Серина Уилямс. Американката от своя страна се
класира напред, след като
с лекота елиминира китайката Цян Ван с 6:1, 6:0 за
само 44 минути и записа
победа №100 на кортовете във „Флашинг Медоус“.
Серина имаше тотално
превъзходство, записвайки 24 уинъра, спечели 90%
от точките, които игра
на свой първи сервис. Във
втория сет Уилямс загуби
само четири точки.

ǹǨȁțșȗȧȌȈȕȈȌȝȐȚȘȐǺțȘȞȐȧȕȈǹȊȍȚȖȊȕȖȚȖȊǲȐȚȈȑ

Баскетболистите на САЩ бяха
на косъм от поражението срещу
Турция на Световното първенство
в Китай. Американският отбор успя
да надделее над упорития си съперник с 93:92 след продължение в мач
от Група Е, игран в Шанхай. Малко
преди края крилото на „Милуоки Бъкс“
Ерсан Илясова вкара кош, с който
Турция поведе с 81:79 в последната
четвърт. След това съотборникът
на Илясова в „Милуоки“ - Крис Мидълтън, пропусна изстрел от тройката, но Кемба Уокър взе борбата в
нападение и даде нов шанс на американците. Стигна се до нарушение
на крилото на „Кливланд Кавалиърс“
Джеди Осман срещу младата звезда на „Бостън Селтикс“ Джейсън
Тейтъм, който получи възможност
да донесе победата на САЩ с три
стрелби от линията за наказателни
удари. Тейтъм пропусна втория наказателен удар, но все пак изпрати
мача в продължение - 81:81.
В допълнителните 5 минути турците бяха много близо до победата.
Те имаха аванс от 89:84, преди САЩ
да обърнат резултата в своя полза
- 91:89. Осман обаче направи 92:91 за
Турция 50 секунди преди края, след
като вкара кош и бе фаулиран, а по-

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев
и Христо Стоичков инспектираха напредъка на строителните дейности в зала „Стоян Николов” в Етрополе. Кметът на града Димитър Димитров и народният
представител Мартин Тинчев също присъстваха на
проверката. В момента на обекта се изпълнява основен ремонт на салона за футбол по проект, внесен
от община Етрополе и финансиран от ММС. Неговата
стойност е 116 533 лв.
„Строителите обещаха всичко да приключи максимум до началото на декември и обектът да бъде напълно готов. Правят се нови бани, сменя се дограма и
се подновяват съблекалните”, заяви Христо Стоичков.
„Във футболен клуб „Чавдар” имаме около 140 деца, а
в останалите спортове тренират общо 400 момчета
и момичета. Обновяването на залата ще ни помогне
много за подготовката на всички отбори”, поясни кметът на Етрополе.
По-късно министър Кралев и Стоичков разгледаха и
уникалния комплекс на ФК „Чавдар” - Етрополе, където
стадионът отговаря на всички европейски изисквания
и е с две козирки. Двамата разговаряха с момичетата
от отбора по волейбол на ЦПСМ, който е на подготовка
в Етрополе, след което присъстваха и на тренировката
на юношите на „Чавдар”.

ǷȘȖȌȢȓȎȈȊȈȘȍȔȖȕȚȢȚȕȈ
ȚȘȍȕȐȘȖȊȢȟȕȈȚȈȉȈȏȈȕȈÄǳȍȊșȒȐ´
Като част от цялостното подобряване и модернизиране на инфраструктурата около и на стадион „Виваком
Арена – Георги Аспарухов“ ФК „Левски“ предприе мащабен ремонт на терен 2 на „Герена“. Игрището е основното поле за провеждането на тренировките на „Левски”,
както и арена за двубоите на юношеските формации на
„синята“ академия от елитните групи.
В рамките на проекта ще бъде изцяло подменено
тревното покритие, така че да отговаря на всички
съвременни изисквания, като в същото време ще бъде
подобрена и инфраструктурата на съоръжението.
Успоредно с това клубът продължава да подобрява
условията за работа и тренировки в детско-юношеската школа. В момента текат довършителни дейности
по два терена Футбол 5 и Футбол 9 и ще бъде стартиран мащабен ремонт на съблекалните за нуждите
на децата.

ǷȢȘȊȈȉȈȓȒȈȕșȒȈ
ȚȐȚȓȈȏȈǰȊȍȚȕȈȔ

Лека атлетика

сле бе точен при наказателния удар.
Заключителните секунди бяха
повече от драматични. Джо Харис
извърши неспортсменско нарушение,
но Догус Балбай пропусна и двата
си наказателни удара, а веднага след
него същото стори и Джеди Осман.
Две секунди преди края Мидълтън бе
фаулиран и бе безгрешен, правейки
резултата 93:92 за САЩ. Турците
получиха последен шанс, но стрел-

бата от тройката на Илясова бе
неуспешна и играчите на Уфук Сарица пропуснаха златна възможност
да нанесат поражение на американците.
След победата си над Япония в
първата среща Турция заема втора позиция в класирането в Група Е,
като лидер остава тимът на САЩ.
Трети е отборът на Чехия, а четвърти са японците.

Ивет Лалова-Колио спечели своята първа балканска титла на 200 метра.
Българката, която по-рано
стана шампионка и на 100 м
с 11,23 секунди, направи
много силно бягане и финишира първа с 22,45 сек. (+1,2
м/сек.), което е неин личен
рекорд за сезона. С това
постижение Лалова-Колио
излезе на четвърто място
в европейската ранглиста за сезона. Резултатът й е
и нов рекорд на балканските шампионати. До момента
през годината тя имаше 22,55 сек., а личното постижение в кариерата й е 22,32 сек. Сребърният медал заслужи кипърката Елени Артимата с 22,97 сек., а трета се
нареди гъркинята Спандуки-Чадзир Рафаила с 23,16 сек.
„Не гледам ранглистите, важното е какво ще се случи накрая на Световното първенство в Доха”, сподели
все още задъханата Ивет след победата си на Балканиадата в Правец. „200 метра е моята дисциплина, именно
в Доха ще търся развитие на този резултат. За мен
Балканиадата беше подготовка за Доха. Готова съм за
всичко на Световното”, каза още Лалова-Колио.
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ǹȕȖȊȐȧȔȖȚȖȘȕȈÄǲȢȘȚȐș´
ȡȍȓȍȚȐȚȍȒȈȚȖȒțȘȠțȔ
Елица Илчева

Возенето на две колела може да Ви накара да
се чувствате като летящ
куршум. Усещането идва с
новия модел на „Къртис“,
който носи името на бог
Хадес. В последно време
компанията пусна няколко
страхотни като дизайн
електрически мотоциклети с висока мощност и
имена на богове от гръцката митология. „Хадес“
продължава тази тенденция с мотор с батерия
във формата на куршум.
Подобно на флагмана на
марката - „Зевс“, новият е
с мощност 162 кВт - 217
конски сили.
Това творение е създадено в сътрудничество с
легендарния дизайнер Браян Несбит. Мат Чамбърс
от „Къртис“ разказва, че
Несбит се присъединил

дръжка на кормилото - избор, който става все почесто срещан при електрическите велосипеди.
Подсветките на спирачните светлини също са
към дизайнерския екип на
компанията преди около
година и в крайна сметка
разработил зашеметяващ пример за двуколесен

минимализъм. Създаден
е в ателието му в Ню
Орлиънс.
Пр едн ото окач ване
придава на мотора повече

футуристичен вид, а хоризонтално монтираното
задно подсилва това усещане. Визията не е самоцелна, а осигурява много
въздух, за да се запази
батерията хладна. Няма
крачна спирачка, тъй като
управлението на задната
е поставено на лявата

много оригинални.
„Работихме с голямо
уважение към използваните материали. Нашата
цел беше да създадем наймалко разточителната
най-рентабилна машина. И
това се отнася не само за
поведението на мотоциклета, но и за процеса на

неговото създаване. Повечето елементи имат по
няколко функции. Ние като
Майлс Дейвис се опитахме
да изсвирим възможно наймалко ноти, за да изразим
емоция. Това е минимализъм”, описва
Несбит работата
си.
Ако се интересувате от „Хадес“,
е добре да се подготвите за цена
от 75 000 долара и
да го търсите на
пазара още през
2020-а. Това може
да звучи скъпо, но в
сравнение с други
цени на първокласните електрически мотоциклети
е доста разумно.
Ко м пан и я т а
„Къртис“ е базирана в
САЩ в Лийдс, Алабама. Тя
е кръстена на пилота Глен
Къртис, бивш състезател.
В последните години залага основно на производството на електрически
мотори в сътрудничество
с американския лидер в
тази област Zero.

В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ

КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГ

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Общо Годишно
отчетно събрание на
ОП на КСБ – Монтана

Мониторинг на сключените договори
по обявени обществени поръчки в сектор
„Строителство“ – годишен доклад 2018

Арх. Юлий Фърков,

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

специалист по консервация
и реставрация на недвижими
паметници на културата

„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,
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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

Забавен кадър

Виц
Разговор между
приятели:
- Какво стана,
продадохте ли си
апартамента?
- Не. След като
прочетохме описанието
на брокера, решихме,
че това е точно имотът,
който търсим!

Бисери от кухнята
Новата
сграда ще се
присъедини към
шепа други
кули, които
изскочиха след
2017 г.

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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