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

Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строителите в България 
(КСБ) и „Национална компания индустриални 
зони“ ЕАД (НКИЗ) подписаха Меморандум за 
сътрудничество. Документът беше парафи-
ран от председателя на Управителния съвет 
на КСБ инж. Илиян Терзиев и Антоанета Барес, 
изп. директор на НКИЗ. 

С подписания договор двете страни офи-
циално изразиха своето желание за съвмест-
на работа и се обединиха около идеята за 
създаване на условия за активно развитие на 
инвестиционния потенциал в България. С мемо-
рандума се цели и постигането на интензивна 
комуникация между КСБ и НКИЗ, обмяна на опит 

и добри практики с цел изработване на общи 
позиции.

На подписването на документа присъства-
ха oще Трифон Трифонов, началник-отдел „Мар-
кетинг и инвестиции“ в НКИЗ, и изп. директор 
на КСБ инж. Мирослав Мазнев. 

„Радвам се, че мога да Ви посрещна за първи 
път при нас. За да има устойчиво икономиче-
ско и социално развитие, е необходимо взаимо-
действие между местните власти, държавни-
те дружества и браншови организации, заради 
това аз приветствам подписването на мемо-
рандума“, сподели инж. Илиян Терзиев. 

Той допълни, че Камарата работи активно 
с всички представители на изпълнителната, 
законодателната и местната власт по теми-
те, касаещи сектор „Строителство“. „Наши 

представители участват в редица комите-
ти за наблюдение на оперативните програми, 
експертни съвети и работни групи“, каза още 
председателят на УС на КСБ. 

Антоанета Барес изтъкна предимства-
та на държавните индустриални зони, които 
привличат българския и чуждестранен бизнес 
с отлични локации и изградена пътна инфра-
структура. Тя подчерта, че в партньорството 
между КСБ и НКИЗ може да бъдат привличани 
и други организации, когато обстоятелства-
та го изискват, при съгласие на двете стра-
ни. КСБ и НКИЗ ще обменят опит в областта 
на изграждане и управление на индустриални 
паркове и привличане на инвестиции, усъвър-
шенстване на инфраструктурата и икономи-
ческата среда. 
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Стабилен пазар 

на недвижимите имоти 

през първото полугодие 

на 2019 г. 

ИНТЕРВЮ
Мая Косева, управител на НИСИ:

НИСИ и КСБ можем да 
инициираме широка обществена 
дискусия за качеството на 
строителството  стр. 6-7
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14 септември

Акад. Ячко Иванов, председател на НТС по строителството в България, 
член на Комисията за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС

17 септември

Инж. Розета Маринова, член на ИБ и на УС на КСБ и председател на 
Комисията по професионална етика към КСБ

Крайният срок за подаване на заявлението по чл. 20, ал. 2 от ЗКС изтича на 
30 септември 2019 г. в 17.00 ч.

За да се изпълни това задължение, е необходимо строителят да попълни 
в електронната система на ЦПРС данните от годишния отчет за 2018 г. за 
НПП, ДМА и средносписъчен персонал и да декларира наличието или липсата на 
публични задължения. 

Заявлението се принтира, прилага се платежен документ за внесена цена 
за годишно обслужване в Регистъра и се подава в областното звено Регистър 
по седалище на строителя от лицето, представляващо строителя, или упъл-
номощено лице с нотариална заверка на подписа. 

Неподалите до 30 септември 2019 г. заявление по чл. 20, ал. 2 от ЗКС ще 
бъдат заличени от ЦПРС на основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗКС. 

Във всички случаи на необходимост от информация строителите могат да 
се консултират с експертите в областните звена Регистър, както и с Цен-
трално звено Регистър.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Десислава 
Бакърджиева

С 394 гласа „за“ сре-
щу 206 гласа „против“ и 
49 гласа „въздържал се“ 
евродепутатите дадоха 
своята подкрепа за кан-
дидатурата на Кристин 
Лагард за следващ пред-
седател на Европейската 
централна банка (ЕЦБ).

„Европейският парла-
мент дава своето необ-
вързващо становище дали 
кандидатът е подходящ за 
заемането на длъжността 

председател на ЕЦБ, като 
окончателното решение 
се взема от Европейския 
съвет“ ,  съобщи ха  от 
пресслужбата на ЕП. 

Кристин Лагард тряб-
ва да замести настоящия 
председател на ЕЦБ Ма-
рио Драги на 1 ноември. 

Кандидатурата на Лагард 
ще бъде поставена в днев-
ния ред на заседанието на 
Европейския съвет през 
октомври.

Кристин Лагард бе но-
минирана през юли 2019 г. 
от лидерите на страните 
в ЕС за наследник на Ма-
рио Драги, чийто мандат 
изтича в края на октом-
ври. Тя е била изп. дирек-
тор на Международния 
валутен фонд от 2011 г., а 
преди това е заемала ня-
колко пъти министерски 
постове във Франция.
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Проектът е първият реализиран по плана „Юнкер“ 
и е от голямо значение за развитието на региона

петък, 20 септември 2019 Ñòðîèòåë

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Мирослав Еленков

„Всеки ден се откриват 
заводи. Затова, въпреки 
че Европа е в рецесия, ние 
държим над 3% ръст на 
икономиката“. Това заяви 
премиерът Бойко Борисов 
по време на официалното 
откриване на новата фер-
ментационна фабрика на 
„Биовет“ АД в Пещера. Об-
щата инвестиция възлиза 
на 150 млн. евро, която е 
реализирана за период, по-
малък от 2 г. Изпълнител 
на строителните работи 
е „Главболгарстрой Хол-
динг“ АД, а подизпълнител 
е „Стримона Строй“ ЕООД.

На церемонията при-
състваха и министрите на 
финансите Владислав Гора-
нов, на икономиката - Емил 
Караниколов, и на околна-
та среда и водите - Нено 
Димов, председателят на 
Надзорния съвет на „Био-
вет“ АД Кирил Домусчиев, 
който е председател на УС 
на КРИБ, изп. директор на 
компанията Ангел Желяз-
ков. От страна на изпълни-
телите присъстваха инж. 
Симеон Пешов, президент 
на „Главболгарстрой Хол-
динг“ АД и почетен пред-
седател на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ), инж. Камен Пешов, 
председател на Надзорния 
съвет на „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД и председател 
на Надзорния съвет на  
„ГБС – Инфраструктурно 
строителство“ АД, и инж. 
Калин Пешов, председател 

на УС на „Главболгарстрой 
Холдинг“ АД и зам.-предсе-
дател на УС на КСБ.

Премиерът Борисов под-
черта, че заводът е високо-
технологичен и 40 млн. лв. 
от инвестицията са за еко-
логия и пречиствателната 
станция, която е направена 
по най-съвременния начин. 
„Подкрепяме тези общини, в 
които е трудно да се наме-
рят инвеститори, като из-
граждаме пътища, мостове, 
сгради и всичко останало“, 
каза още Бойко Борисов.

„Радвам се, че след годи-
на и половина усилен труд 
на строители, проектанти, 
архитекти, на колегите от 
„Биовет“ успяхме да стиг-
нем до днес и официално 
да открием най-голямата 
инвестиция, която сме 
правили досега“, коменти-
ра Кирил Домусчиев. Той 
добави, че съоръжението е 
много сложно и в момента 
е и най-мащабната подоб-
на инсталация в европейска 
държава.

„С този проект спази-

хме фирмената философия 
- когато правим нова ин-
вестиция, тя да е за най-
модерното в света“, добави 
Ангел Желязков и благодари 
на строителите за добре 
свършената работа.

До откриването на но-
вите мощности се стиг-
на, след като на 12 януари 
2018 г. в началото на Бъл-
гарското председателство 
на Съвета на ЕС между „Би-
овет“ АД и Европейската 
инвестиционна банка бе 
подписано споразумение за 
заем в размер на 100 млн. 
евро по програмата „Инвес-
тиционен план за Европа“, 
на което присъстваха пред-
седателят на ЕК Жан-Клод 
Юнкер и министър-предсе-
дателят Бойко Борисов.

Проектът е от голямо 
обществено значение за 
развитието на Родопския 
планински регион, тъй като 
ще осигури 200 работни 
места за висококвалифици-
рани работници и специали-
сти, като инженери, биоло-
зи, химици. 
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Инж. Делчо Гюров стана почетен гражданин 

Ñòðîèòåë петък, 20 септември 2019

Българска браншова 
асоциация „Пътна безо-
пасност” като неправи-
телствена организация, 
имаща пряко отношение 
към безопасността на 
движението, ще подкрепи 
дните за пътна безопас-
ност в цяла Европа през 
седмицата на мобилност-
та и конкретно Европей-
ския ден без жертви на 
пътищата на нашата 

страна (European Day 
Without a Road Death), по-
знат в страната ни под 
наименованието EDWARD. 
Тази година EDWARD ще се 
проведе на 26 септември 
под мотото „Обичам се-
мейството си! Да го пазим 
на пътя!” ББАПБ призовава 
всеки да вземе участие в 
кампанията. 

Разпространете при-
зива до членовете на 

своето семейство, до 
близки, приятели и позна-
ти, до тези, с които рабо-
тите или които работят 
за Вас. Нека всеки от нас 
да се замисли за рискове-
те, с които се сблъсква 
на пътя; за рисковете, на 
които може да изложи ос-
таналите участници, и за 
това как самият той да 
допринесе за намаляване-
то на тези рискове. 

Росица Георгиева

По традиция  на  17 
септември Столичният 
общински съвет (СОС) 
отбеляза Деня на София 
с тържествено заседа-
ние. „Градът ни празнува 
с вярата, надеждата, лю-
бовта и мъдростта“, с 
тези думи кметът на СО 
Йорданка Фандъкова откри 
празничната церемония. 
„За 10 години построихме 
42 км метро – 80% от мре-
жата. Подменихме 90% от 
автобусите и тролеите. 
Превърнахме повечето 
паркове в приветливи и 
любими места. Изгради-
хме 100 сгради на детски 
градини и 21 нови училищ-
ни здания, 5 кръстовища 
на две нива, 80% от около-
връстния път. Мога много 
да изброявам. И го правя не 
за да изтъквам какво съм 
свършила, а защото сме го 
вършили заедно”, каза тя. 

На празничното за-
седание със званието 
„Почетен гражданин на 
София” бяха удостоени 
11 известни творци, спор-
тисти, учени, музиканти и 
личности от други сфери. 
Сред тях беше строител-
ният инженер Делчо Гюров. 
Председателят на СОС 
Елен Герджиков заяви, че 
отличието е присъдено по 

повод 95-годишнината на 
инж. Гюров. „Това е човек, 
под чието ръководство 
са построени емблема-
тични сгради, като тeзи 
на КНСБ, НДК, монумента 
„Камбаните“ и много жи-
лищни комплекси“, добави 
Герджиков. От своя стра-
на инж. Делчо Гюров благо-

дари за честта, с която е 
удостоен, и каза, че винаги 
се е опитвал да бъде по-
лезен за семейството си, 
обществото и държавата. 

На церемонията 5 за-
служили българи получиха 
„Почетен знак на Столич-
ната община“, а на други 5 
връчиха „Значка на София“.

По традиция пред храм „Света София” се проведе тържествен 

водосвет и официална церемония по издигане знамето на града
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Емил Христов

Комисията за защита 
на конкуренцията (КЗК) 
публикува в сайта си ре-
шение относно постъпила-
та жалба от Камарата на 
архитектите в България 
(КАБ) срещу поръчката за 
инженеринг на Национал-
ната детска болница. В 
решението се съобщава, 
че КЗК оставя без ува-
жение жалба с вх. №ВХР-
1545/06.08.2019 г., по ел. 
поща от 05.08.2019 г., от 
Камарата на архитектите 
в България срещу Решение 
№РД-11-260/09.07.2019 г. 
на министъра на здраве-
опазването за откриване 
на „открита“ процедура за 
възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Избор 

на изпълнител за извърш-
ване на инженеринг (про-
ектиране, строителство и 
авторски надзор) на Нацио-
нална многопрофилна дет-
ска болница“, и Решение 
№РД-11-284/26.07.2019 г. за 
одобряване на обявление 
за изменение или допъл-

нителна информация на 
министъра на здравеопаз-
ването.

КЗК оставя без уваже-
ние и искането на Кама-
рата на архитектите в 
България за възлагане на 
направените разноски в 
производството.

Снимка Румен Добрев

Десислава 
Бакърджиева

В присъствието на 
премиера Бойко Борисов и 
на министъра на енерге-
тиката Теменужка Петко-
ва „Булгартрансгаз“ ЕАД 
и обединение „Консорциум 
Аркад“ подписаха договор 
за доставка на необходи-
мите материали и оборуд-
ване, инвестиционно про-
ектиране, изграждане и 
въвеждане в експлоатация 
на разширението на газоп-
реносната инфраструкту-
ра от турско-българска до 
българо-сръбска граница. 

През април 2019 г. след 
проведена обществена 
поръчка, „Булгартрансгаз“ 
ЕАД определи за изпълни-
тел участника Обедине-
ние „Консорциум Аркад“. 

Подписването на догово-
ра стана възможно, след 
като на 16 септември  
Върховният администра-
тивен съд прекрати произ-
водството по обжалване 
на процедурата.

Стойността на дого-
вора е 1,102 млрд. евро. 
Предвиденият за изграж-
дане преносен газопро-
вод е с приблизителна 
дължина 474 км, с диаме-
тър DN 1200 и максимал-
но работно налягане от 
7,5 MPa. Трасето му ще 
премине през землищата 
на 11 области. Заедно със 
строителството на газо-
провода ще бъдат напра-
вени две оптични кабелни 
линии. Те ще бъдат поло-
жени от двете страни на 
преносния газопровод и 
ще достигат до българо-

сръбската граница. 
Срокът, за който тряб-

ва да бъде реализиран и 
въведен в експлоатация 
обектът, е 615 дни. До 
250 дни ще бъде изграден 
участък с дължина от око-
ло 308 км от компресорна 
станция „Полски Сеновец“, 
намираща се в землището 
на община Полски Тръм-
беш, до българо-сръбската 
граница, за който има из-
дадени от Министерство-
то на регионалното разви-
тие и благоустройството 
и влезли в сила разрешения 
за строеж. След това ще 
се изпълни останалата 
част от трасето на пре-
носния газопровод – 166 км 
от компресорна станция 
„Полски Сеновец“ до зем-
лището на с. Златина, об-
щина Провадия.

Десислава 
Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) класира 
на първо място „Северо-
запад Лот 1“ ДЗЗД за обо-
собена позиция 1: „Път I-1 
„Видин – п.в. Макреш“ от 
км. 3+757 до км. 33+400“, 
в обществената поръчка 

за определяне на изпълни-
тели за модернизацията 
на път Видин – Ботевг-
рад. Това става ясно от 
решение, публикувано на 
сайта на АПИ. Обедине-
нието, в което са „Нивел 
строй“ ЕООД, „ПСТ Груп“ 
ЕАД, „Пътинженеринг – М“ 
АД, „ПСТ Видин“ ЕООД и 
„ПСТ София“ ЕООД, е по-

лучило комплексна оцен-
ка 100 т. Предложената 
ценова оферта на „Се-
верозапад Лот 1“ ДЗЗД е 
298 028 262,93 лв. без ДДС.

Общата дължина на 
обособена позиция 1 е 
29,643 км. Срокът за из-
пълнение на строително-
монтажните работи е 
30 месеца.
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Ролята на в. „Строител“ е ключова както за информираността, така и в търсене на решения за проблемите

Мая Косева, управител на Научноизследователския строителен институт:

служване на строителни 
фирми, общинската, дър-
жавна и съдебната адми-
нистрация. 

Знакът на Института 
е защитен със Свидетел-
ство за марка за услуга 
№7076 на Патентното ве-
домство и е добре познат 
символ за добро качество 
и професионализъм в стро-
ителната практика не 
само у нас, но и в повече 
от 50 страни в света. 

В НИСИ работят дока-
зани специалисти, високо 
ерудирани учени, някои от 
които с повече от 40 го-
дини стаж в Института.
За мен е чест, че в екипа 
ни е един от „пионерите“ 
в научноизследователска-
та строителна дейност 
- проф. инж. химик Георги 
Цветков. Тук следва да 
отбележа изключителния 
професионализъм на инж. 
Виктория Василева – ръко-
водител на звеното ни по 
сертификация и предсе-
дател на Асоциацията на 
лицата за оценяване на съ-

ответствието на строи-
телни продукти (АЛОССП). 
Тя е водещ за страната 
ни специалист за оценка 
на съответствието на 
строителните продукти, 
влагани в строежите, и 
сертифицира продукция-
та на много чужди фирми, 
стъпили на нашия строи-
телен пазар: от Турция, 
Италия, Гърция, Северна 
Македония, Сърбия, Румъ-
ния, Албания и др.

Ваши експерти ана-

лизират строителния 

бранш. Какви са тенден-

циите, които се наблю-

дават? Кой най-често се 

обръща към Института?

От нашите услуги се 
възползват фирми, об-
служващи всички нива 
на строителния бранш – 
това са производители на 
строителни материали и 
конструкции, строителни 
компании, използващи тези 
материали, потребители 
на готовите сгради и съо-
ръжения при необходимост 

от обследване, експерти-
за, възстановяване или при 
възникване на проблеми. 
Услугите, които предоста-
вя Научноизследователски-
ят строителен институт, 
както и специалистите, 
работещи в него, са тър-
сени и разпознаваеми не 
само в нашата страна, но 
и във всички балкански и в 
редица европейски държа-
ви, като Италия, Гърция, 
Кипър, Румъния, Русия, Бе-
ларус, Турция, Македония, 
Сърбия, Албания, Косово. 
Имаме клиенти също така 
и от Дания, Германия, Ис-
пания, Франция, Япония и 
др.

Потребителите ни 
предпочитат като надеж-
ден партньор и имат пълно 
доверие в нашите услуги 
поради доказания през го-
дините професионализъм, 
коректност и откритост 
в отношенията.

В структурата на 

Научноизследователския 

строителен институт 

е Изпитвателният цен-

тър по строителство с 

модерни специализирани 

лаборатории, в които се 

извършват изпитвания 

във всички направления 

на съвременното строи-

телство. Бихте ли разка-

зали за най-интересните 

му разработки?

В рамките на Научно-
изследователския стро-
ителен институт функ-
ционират Изпитвателен 
център по строителство 
и Изпитвателна лаборато-
рия за строителни мате-
риали, в които се извърш-
ват изпитвания във всички 
основни направления на 
съвременното строител-
ство: бетон и бетонни 
продукти, строителни раз-
твори, добавъчни матери-
али и продукти за бетони 
и разтвори, хидравлично 
свързващи вещества, ми-
нерални материали и про-
дукти, строителни сто-
мани, продукти за зидария, 
строителни конструкции 
на сгради, топло-, звуко- 

и хидроизолационни про-
дукти, врати и прозорци, 
продукти за довършителни 
работи в строителство-
то, строителни почви и 
земна механика, строител-
ни съоръжения с повишена 
опасност, тръби и тръбо-
проводни системи

Двете структури са 
акредитирани от Българ-
ската служба по акредита-
ция съгласно изискванията 
на европейския стандарт 
EN ISO/IEC 17025. Освен 
това нашите лаборато-
рии са нотифицирани от 
Европейската комисия за 
провеждане на изпитвания 
за определяне на типа на 
строителните продукти в 
съответствие с изисква-
нията на ЕС Регламент 
№305/2011. Протоколите, 
които издаваме, се при-
знават в Европа и в целия 
свят.

До края на септември 
предстои откриването на 
две нови лаборатории в 
сектор „Строителна химия 
и изолация“, което ще до-

Снимка Румен Добрев

Емил Христов

Г-жо Косева, наскоро 

поехте ръководството 

на Научноизследовател-

ския строителен инсти-

тут (НИСИ). Разкаже-

те ни малко повече за 

дейността на Институ-

та? Какви са основните 

приоритети, които си 

поставяте?

Да, така е. Поех упра-
влението на Научноизсле-
дователския строителен 
институт съвсем отско-
ро и трябва да призная, че 
това не беше лесно или им-
пулсивно решение.

Знаех, че ми предстои 
сериозна и задълбочена ра-
бота по приоритизиране и 
планиране на цялостната 
дейност, а в изпълнение на 
Решението за вливане на 
Научноизследователския 
институт по строител-
ни материали (НИИСМ) в 
Научноизследователския 
строителен институт 
(НИСИ) - и доста непопу-
лярни мерки по организа-
цията и изграждането на 
едно единно финансово 
стабилно и икономически 
конкурентно дружество.

В тясна връзка и със 
сериозната подкрепа от 
страна на ръководство-
то на Министерството 
на регионалното разви-
тие и благоустройството 
(МРРБ) очертахме една 
реалистична средносроч-
на програма, в която за-
ложихме конкретни мерки 
за усъвършенстване на 
дейността и повишаване 
на техническите възмож-
ности на Института в но-
вите съвременни условия.

Научноизследовател-
ският строителен инсти-
тут е национален изследо-
вателски институт със 
сто и двадесетгодишна 
история (основан през 1899 
г.). Предметът му на дей-
ност включва научноизсле-
дователска и иновационна, 
нормативна, експертно-
консултантска, изпитва-
телна, сертификационна, 
проектантска дейност в 
областта на строителни-
те материали, продукти и 
технологии, конструкции 
на сгради и строителни съ-
оръжения (включително и 
антисеизмичното им оси-
гуряване), земна механика 
и фундиране, строителна 
физика, химия и изолации, 
технологично оборудване 
на строителните произ-
водства; информационно 
и научно-техническо об-
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принесе за повишаване на 
качеството на изпитва-
нията и ще утвърди НИСИ 
като водещ център за ком-
петентност за строител-
ния бранш.

Използвам случая да 
благодаря за разбирането 
и подкрепата на министър 
Петя Аврамова и зам.-ми-
нистър Николай Нанков, 
без чиято помощ и съдей-
ствие това не би било въз-
можно.

В Изпитвателната ла-
боратория по строителни 
материали към НИСИ бе 
въведено и акредитирано 
за първи път в страната 
изпитанието за измерване 
топлината на хидратация 
на цимент – по метода 
на разтваряне - по БДС 
EN 196 – 8. В момента наш 
екип под ръководството на 
инж. Теньо Захариев участ-
ва в международни между-
лабораторни сравнения за 
допълнителна проверка на 
пригодност та на метода и 
компетентността на пер-
сонала. Това дава възмож-
ност на производителите 
на цименти да произвеж-
дат и да сертифицират у 
нас така наречения ниско-
термичен цимент, който 
се използва за изгражда-
нето на язовирни стени, 
основи на масивни сгради, 
небостъргачи и др. мегао-
бекти.

Сред интересните ни 
изследвания са:

✓ Изследване под ръко-
водството на инж. Сте-
фан Кондев и инж. Милена 
Мидева на звуко- и топло-
изолационни характерис-
тики на стенни и покривни 
топлоизолационни панели 
на наш дългогодишен кли-
ент. 

✓ Измерване и изслед-
ване на съществуващо 
шумово натоварване на 
терена на отклонението 
на 3-та метролиния на Со-
фийското метро с ръково-
дител гл. асистент инж. 
Камелия Глушкова.

✓ Изпитвания за наш 
клиент от Турция на ком-
позитна армировка от 
полимер и стъклени или 
базалтови фибри под ръ-
ководството на гл. асис-
тент инж. Емил Пенев.

✓ Изпитвания на ди-
намични натоварвания на 
бетони, вкл. определяния 
на е-модули, и в изпитва-
нията и окачествявания-
та на стоманобетонни 
елементи, подложени на 
динамични натоварвания; 
сертификатор на бетон-
ни, скални фракции и др. 
Издаването на Български 
технически одобрения 
(БТО) се извършва от екип 
с ръководител инж. Ганка 
Пеева.

✓ Множество техноло-
гични разработки за про-
ектиране и полагане на 
бетонни смеси (напр. ке-
соните при реконструкция-

та на пристанище Бургас); 
експертизи на положен бе-
тон (напр. обследване на 
бетонната конструкция 
на стадион „Васил Лев-
ски”); експериментални 
сравнения на изпитвания-
та и характеристиките на 
бетоните по българските 
и европейските методи в 
последните години. Тези 
изпитвания са под ръко-
водството на инж. Цвета-
на Гюрова – специалист и 
наш основен водещ оцени-
тел на бетоните.

Къде стоят българ-

ските строители по от-

ношение на качеството 

на строителството, из-

пълнението и на използва-

ните материали?

Една от основните 
дейности на НИСИ е оце-
няване на съответствие-
то на строителните про-
дукти с хармонизираните 
европейски стандарти и с 
националните изисквания. 
Притежаваме нотифика-
ция от Европейската ко-
мисия и всички разрешения 
от МРРБ за извършването 
на тези дейности. 

Сертификацията и 
изпитванията,  които 
НИСИ извършва в тази 
насока, обхващат широк 
спектър от продукти и 
характеристики, влияещи 
на основните изисквания 
към строежите от гледна 
точка на безопасност и в 
изпълнение на изисквания-
та на европейския Регла-
мент №305/2011 за опре-
деляне на хармонизирани 
условия за предлагането 
на строителни продукти 
на европейския пазар. Ние 
непрекъснато разширя-
ваме обхвата си на сер-
тификация и изпитвания 
съобразно техническите 
ни възможности и компе-
тентност на персонала.

В НИСИ не правим ни-
какви компромиси с ка-
чеството при извършва-
ните проверки и издаване 
на сертификати на строи-
телните фирми. Известни 
сме в строителния бранш 
с нашата взискателност 
и безкомпромисност. За 
съжаление не всички орга-
низации, извършващи оце-
няване на строителните 
продукти, са на такова 
ниво. Това води до влагане 
в строежите понякога и 
на строителни продукти, 
които не покриват всички 
изисквания. 

С цел повишаване на 
контрола на строителни-
те дейности започнахме 
серия от работни срещи 
с ръководството на ДНСК 
за по-тясно взаимодейст-
вие между двете инсти-
туции.

Кои са най-важните 

проекти, по които рабо-

ти секторът за изследо-

вателска и иновативна 

дейност в НИСИ? Стигат 

ли Вашите разработки до 

реалния бизнес и как мо-

гат да му бъдат от пол-

за?

В НИСИ работят ви-
сококвалифицирани спе-
циалисти – професори, 
доктори на техническите 
науки, строителни инжене-
ри, инженер-химици, които 
могат да решават теоре-
тични проблеми и инова-
ционни задачи в областта 
на строителната наука и 
практика, усъвършенст-
ване на строителните 
технологии, конструкции и 
продукти, както и свърза-
ната със строителство-
то техническа норматив-
на база, разработване на 
нови технологии и техни-
чески решения за проекти-
ране, строителство и под-
държане на строежите. За 
съжаление строителният 
бизнес в България не е 
склонен да отделя бюджет 
за решаване на теоретич-
ни проблеми и иновацион-
ни задачи. Разчита се на 
утвърдени в световната 
практика технологии и 
продукти.

Едно от направленията 
в Института, свързано с 
иновационните продукти и 
технологии, е издаването 
на български технически 
одобрения като положи-
телна техническа оценка 
на годността на даден 
иновационен строителен 
продукт за удовлетворя-
ване на основните изиск-
вания към строежите, в 
които се влага трайно, в 
зависимост от предназна-
чението му. Българските 
технически одобрения се 
разработват въз основа 
на проучвания, изпитвания 
и оценка на годността на 
строителните продукти 
за използването им по 
предназначение съобразно 
съответните основни из-
исквания към строежите, 
определени в нормативни-
те актове. Институтът 
е издал десетки техниче-
ски одобрения както на 
български производители, 
така и на чуждестранни 
такива, които искат да се 
утвърдят на родния стро-
ителен пазар със своите 
нови продукти.

Анализирате ли зако-

нодателството в стро-

ителния сектор? Какво 

според Вас трябва да се 

промени, за да стане по-

ефективен строително-

инвестиционният про-

цес?

Нашите специалисти 
участват в работните 
групи, които изготвят и 
актуализират норматив-
ната база в областта 
на строителството. С 
активното участие на 
представители на НИСИ 
са разработени нацио-
налните изисквания към 

строителни продукти, за 
които няма хармонизира-
ни европейски стандарти 
и които са обнародвани 
чрез заповеди на министъ-
ра на регионалното разви-
тие и благоустройството 
в Държавен вестник и са 
публикувани на електрон-
ната страница на минис-
терството. 

В момента се прера-
ботва Наредба №РД-02-
20-1 за условията и реда 
на влагане на строителни 
продукти в строежите на 
Р. България отново с ак-
тивното участие на наши 
представители.

Нормативната уредба 
в областта на строител-
ството се актуализира 
непрекъснато в съответ-
ствие с европейските ре-
гламенти и националните 
ни условия и приоритети. 
За да се повиши ефектив-
ността в цялостния стро-
ително-инвестиционен 
процес, би следвало да се 
завиши контролът на всич-
ки нива както на органите, 
които разрешават пуска-
нето на строителните 
продукти на пазара, така 
- и най-вече - контролът на 
строежите. В много слу-
чаи документите, които 
се приемат при актуване-
то на строежите, не отго-
варят на изискванията на 
съвременните регламенти 
и наредби, т.е. трябва да 
се повишава компетент-
ността и взискателност-
та на строителния надзор.

Как  И нс т и т у т ъ т 

работи с Камарата на 

строителите? Какви са 

сферите, в които ще раз-

вивате сътрудничество-

то с КСБ и предвиждате 

ли провеждане на среща с 

ръководството за набе-

лязване на общи инициа-

тиви?

Като пряк участник, 
така да се каже, в най-
новата история на КСБ 
изпитвам уважение и рес-
пект към колегите, които 
през последните 10 - 15 го-
дини положиха изключител-
ни усилия да я превърнат в 
най-голямата и автори-
тетна браншова органи-
зация с широка мрежа от 
регионални структури.

КСБ има своето воде-
що място в строителната 
индустрия на България.

Помня как през 2006 г. 
се подготви и внесе в 
Народното събрание За-
конът за Камарата на 
строителите.  А  през 
2007 г. благодарение на 
изключителните усилия на 
инж. Симеон Пешов орга-
низирахме Учредителното 
събрание на КСБ. И трябва 
да отбележа, че за тези 
години КСБ постигна се-
риозни резултати по от-
ношение на повишаване на 
отговорността на стро-
ителя за качественото 

изпълнение на строител-
ството в България.

Може би затова моя-
та първа работна среща 
като управител на НИСИ 
бе именно с изп. дирек-
тор на КСБ инж. Миро-
слав Мазнев. Набелязахме 
серия общи инициативи. 
През септември ни пред-
стои и подписване на 
Меморандум за сътруд-
ничество между КСБ и 
НИСИ. 

Очаквам на предсто-
ящите срещи на КСБ да 
презентираме възмож-
ностите на НИСИ като ва-
жен фактор в строителния 
процес.

Един от най-сериоз-

ните проблеми в бранша 

е свързан с липсата на 

кадри. В Института е за-

ложено обучението на бъ-

дещи кадри. Как го реали-

зирате? На какво учите 

младите специалисти?

През  годините от 
НИСИ са излезли много 
специалисти във всички 
области на строител-
ството. Редица препода-
ватели във висшите стро-
ителни университети и 
БАН (професори, доценти, 
асистенти) са започнали 
своята кариера в Инсти-
тута. 

Почти нямам случай 
при среща с ръководите-
ли на строителни компа-
нии или с представите-
ли на научните среди в 
бранша, които да не са 
пряко или косвено свър-
зани с НИСИ. И те се 
гордеят с този факт, 
разказват интересни 
случки и събития. Това не 
само ме радва, но улесня-
ва в голяма степен моя-
та работа. Сега в наве-
черието на честването 
на 120-годишнината от 
създаването на НИСИ, 
се опитваме да издирим 
кадри и специалисти от 
различните етапи от ис-
торията на Института.

За съжаление ние също 
страдаме от недостиг 
на квалифицирани кадри. 
Нуждаем се от млади спе-
циалисти, които имат 
интерес към научноиз-
следователската, изпит-
вателната и сертифика-
ционната дейност, за да 
могат утвърдените кадри 
на НИСИ да предадат своя 
опит и знание и в бъдеще 
Институтът да затвърди 
и разшири своите позиции 
в строителния бранш.

Къде виждате място-

то и ролята на в. „Строи-

тел“ за популяризиране на 

разработките, дейност-

ите на НИСИ, които да 

бъдат от полза за бран-

ша. Нашите абонати са 

всички строителни фир-

ми, вписани в ЦПРС.

Като издание на КСБ 
ролята на в. „Строител” е 

ключова както за инфор-
мираността и популяризи-
рането на положителните 
практики в строителния 
бранш, така и в търсене 
на решения за проблемите.

Бих казала, че рубрики-
те и интервютата, както 
и новините и новостите в 
бранша са изключително 
полезни и са разработени 
разбираемо, аналитично и 
вярно.

Изхождайки от възмож-
ностите за влиянието на 
вестника, както и ролята 
му за формиране на об-
щественото мнение при 
обществен проблем бих 
предложила сътрудничест-
во по една наболяла в мо-
мента тема – ремонтите.

Обществото  ни  е 
чувствително по въпроса 
за некачественото стро-
ителство и честите ре-
монти. Гражданственост 
придоби фразата „ремонт 
на ремонта“. 

И тук бих искала да 
инициирам заедно с еки-
па на НИСИ една широка 
обществена дискусия, да 
ангажираме и провокираме 
обществото за участие 
по темата за качеството 
на строителство у нас. 
Не намирам за редно да се 
хулят строителни компа-
нии. Следва да се изгради 
цялостна работеща сис-
тема на реален контрол 
върху целия строителен 
процес и най-вече изда-
ването на сертификати 
и БТО и резултати от из-
питвания на строителни 
материали, строителни 
продукти и изделия. Нека 
да бъде ясно къде и как, 
в кои лаборатории и чрез 
какви методи са проведени 
съответните изпитвания, 
чий подпис удостоверява 
съответния протокол или 
сертификат. Да се персо-
нализира отговорността 
на всеки един участник 
в цялостния строителен 
цикъл – от проектиране-
то през възлагането, през 
влагането на строителни-
те продукти, строител-
ството и приемането на 
обекта. Само тогава ще 
имаме ясна представа и 
пълна прозрачност на це-
лия строителен цикъл и 
пълна персонална отговор-
ност на всеки един от нас.

Поемате ръковод-

ството на НИСИ в юби-

лейна година – Институ-

тът става на 120 години. 

Как ще отбележите тази 

впечатляваща годишни-

на?

Това е една забележи-
телна годишнина! Колко 
държавни предприятия са 
се развивали и надхвърлили 
столетна възраст!

А в НИСИ ние се чувст-
ваме млади, амбициозни, 
енергични и готови за пре-
дизвикателствата, които 
ни предстоят.
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Емил Христов
Ренета Николова

Ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) и минис-
търът на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството Петя Аврамова 
проведоха работна сре-
ща. На нея КСБ бе пред-
ставена от инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
Управителния съвет, инж. 
Благой Козарев, член на 
Изпълнителното бюро 
(ИБ) и на УС, Любомир 
Пейновски, член на УС, 
инж. Светослав Глосов, 
почетен председател на 
Камарата, инж. Миро-
слав Мазнев, изп. дирек-
тор, арх. Лидия Станкова, 
директор на дирекция в 
КСБ, Ренета Николова, 
прокурист и главен ре-
дактор на в. „Строител“, 
Георги Андреев, експерт в 
КСБ. От страна на МРРБ 
в срещата участваха и 
зам.-министърът на ре-
гионалното развитие и 
благоустройството Нико-
лай Нанков, началникът на 
политическия кабинет на 
министъра Весела Наче-
ва-Кръстева, началникът 
на отдел „Устройство на 
територията“ в МРРБ Ог-
нян Николов, управителят 
на Научноизследовател-

ския строителен инсти-
тут Мая Косева и зам.-на-
чалникът на Дирекцията 
за национален строите-
лен контрол арх. Петър 
Духлински.

„Срещите ни започна-
ха да стават регулярни 
и това е хубаво, защото 
обменяме мнения и добри 
идеи, които вярвам, че ще 
се реализират в близко 
бъдеще“, заяви в началото 
Петя Аврамова. Тя благо-
дари на КСБ за отличното 
партньорство с МРРБ, 
и сподели, че разчита на 
експертното мнение на 
Камарата по актуалните 
теми, касаещи строител-
ния бранш.

Инж. Илиян Терзиев 
подчерта, че само с общи 
усилия е възможно спра-
вянето с предизвикател-
ствата, пред които са 
изправени българските 
строители.

Първата тема, която 
бе обсъдена на срещата, 
бе за увеличаването на 
гаранционните срокове 
за изпълнени СМР. Пози-
цията на Камарата е, че 

сроковете не трябва да 
се увеличават механично, 
а да бъдат съобразени 
с конкретните обекти, 
както и с гаранционните 
срокове на съоръжения, 
устройства и материа-
ли. Освен това Камарата 
настоява сроковете да 
започват да текат след 
подписване на Акт 15, а не 
както е сега – след Акт 
16. От КСБ считат също, 

че трябва да отпаднат и 
държавните приемател-
ни комисии. „Това ще е от 
полза за всички строите-
ли“, заяви инж. Мирослав 
Мазнев. Инж. Благой Ко-
зарев допълни, че е важно 
да се направят промени в 
това направление, защото 
в момента има редица слу-
чаи на обекти, чиито га-

ранционни срокове са из-
текли, а те все още не са 
въведени в експлоатация. 

„Считаме, че гаран-
ционните срокове могат 
да започват да текат 
след приемане на Акт 15 
без забележки“, коментира 
министър Аврамова. 

Инж. Илиян Терзиев из-
тъкна, че за Камарата е 
важно 

всички участници в стро-

ително-инвестиционния 

процес да носят своята 

отговорност, 

в това число - проек-
танти, строители и над-
зор. 

Министър Аврамова 
съобщи, че са изготвени 
и предстои да се публи-
куват за обществено об-
съждане промени в Закона 
за устройство на тери-
торията (ЗУТ), свързани 
с дейността на надзорни-
те фирми. „Това е опит и 
желание от наша страна 
да направим тези компа-
нии по-добре работещи и 
техният контрол в дейст-
вителност да гарантира 
качественото изпълнение 
на проектанта, строи-
теля и на всички по ве-
ригата“, подчерта Петя 
Аврамова. Двете страни 

се обединиха около идея-
та, че темата за засил-
ване на отговорността 
на участниците в стро-
ителния процес трябва 
да бъде обсъдена на обща 
среща на всички браншо-
ви организации от сектор 
„Строителство“.

Ръководството на КСБ 
коментира с министър 
Аврамова и необходимост-
та от 

разделянето на Закона за 

устройство на терито-

рията на два нормативни 

акта. 

„Аз съм добре запозна-
та с желанието Ви за раз-
работване на ново зако-
нодателство в сферата“, 
посочи Петя Аврамова. 
„Ние сме открити към ди-

алог и ще очакваме Ваши-
те аргументи и предложе-
ния“, каза още тя. 

От своя страна зам.-
министър Николай Нан-
ков коментира, че две са 
основните възможности 
за по-сериозна промяна 
на ЗУТ - разделяне на два 
закона или кодификация. 
Той допълни, че Народно-
то събрание е възложило 
проучване на европейски-
те практики, свързани 
с този вид законодател-
ство. „Това ще е най-до-
брият начин да изберем 
кой вариант за промяна на 
ЗУТ трябва да следваме“, 
обясни Нанков. 

„Камарата на строи-
телите постигна напре-
дък в това направление. 
Споделихме концепцията 
и вижданията си с други-
те браншови организации 
в сектора, като дори има-
хме единомислие по реди-
ца от предложенията, но 
останахме на този етап“, 
заяви инж. Мирослав Маз-
нев.

Мая Косева засегна 
темата за 

контрола на строител-

ните материали, като 

подчерта, че това е важна 

част от отговорността в 

целия строителен процес.

„Добре е контролът 
върху изпитванията на 
строителните материа-
ли, както и влагането им в 
обектите да минава през 
НИСИ“, заяви управителят 
на института. Тя добави, 

че трябва да се засили 
контролът върху лабора-
торните изпитвания на 
инертните материали. 
Косева подчерта, че НИСИ 
ще работи по общи иници-
ативи съвместно с КСБ и 
Университета по архи-
тектура, строителство 
и геодезия. 

„Аз приветствам по-
добна колаборация. Смя-
там, че е добра идея, 
защото трите структу-
ри разполагат с опитни 
кадри, които могат да 
съдействат за подобря-
ването на законодател-
ството, касаещо строи-
телните продукти. Това 
ще бъде от полза за бран-
ша“, акцентира министър 
Аврамова. 

Изп. директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев 
подчерта, че в момента 
има стандарти и наред-
би, които частично де-
финират контрола върху 
строителните матери-
али. Според него е необ-
ходимо да бъде направен 
обстоен и пълен анализ 
по темата. Той добави, че 
трябва да има съвместно 
звено, което да следи за 
контрола. „Заедно с НИСИ 
ще работим и за промени 
при ценообразуването на 
дейностите в сектора, 
което да е съобразено и 
със стойността на ма-
териалите. Когато някой 
определя цена, тя трябва 
да е правдива и актуална“, 
заяви още изп. директор 
на КСБ.

Ръководството на КСБ 
запозна министър Аврамо-
ва и със становището на 
организацията, че са 

необходими промени в За-

кона за Камарата на стро-

ителите по отношение на 

консорциумите.

„Всички фирми, участ-
ващи в обединения, тряб-
ва да са вписани в ЦПРС 
– главният партньор за 
основната дейност на 
поръчката, а останалите 
участници – за конкретни-
те видове работи, които 
ще изпълняват“, поясни 
инж. Мирослав Мазнев.

В края на срещата 
арх. Петър Духлински ин-
формира ръководството 
на КСБ, че разрешенията 
за ползване на обекти и 
тяхното въвеждане в екс-
плоатация вече ще бъдат 
одобрявани от районните 
структури на ДНСК, а не 
от централното звено. 

Сред другите разгле-
дани теми бяха вариан-
тите за засилване на ре-
гулаторните функции на 
КСБ, както и темата за 
финансовите корекции по 
оперативните програми, 
които се отразяват как-
то на бизнеса, така и на 
общините.

По всички обсъждани 
теми предстои конкрет-
на работа на експертно 
ниво.

Снимки в. „Строител“
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Представители на МРРБ и КСБ са дискутирали възможностите 
за задълбочаване на партньорството в сферата

Десислава Бакърджиева

„В областта на строителство-
то перспективите между България 
и Руската федерация са големи. 
Българските компании имат зна-
чителен опит в реализирането на 
инфраструктурни обекти и раз-
полагат със сериозен капацитет 
и потенциал, самостоятелно или 
в партньорство, за участие в ре-
ализирането на инфраструктур-
ни проекти в Русия.“ Това е казал 
зам.-министърът на регионалното 
развитие и благоустройството 
инж. Валентин Йовев пред зам.-
министъра на строителството 
и жилищно-комуналните услуги 
на Руската федерация Дмитрий 
Волков. Двамата са разговаряли 
на заседание на българо-руската 
работна група по строителство, 
което се е провело в рамките на 
17-ата сесия на Българо-руската 
междуправителствена комисия за 
икономическо и научно-техническо 
сътрудничество в резиденция „Евк-
синоград“ във Варна.

На заседанието представители 
на Министерството на регионал-
ното развитие и благоустройство-
то и Камарата на строителите в 
България (КСБ) са обсъдили въз-

можностите за разширяване на 
сътрудничеството с Руската 
федерация в областта на стро-
ителството и постигането на 
стабилна и регулярна комуникация 
в сферата. От страна на КСБ на 
срещата е присъствал инж. Росен 
Колелиев, член на УС на Камарата. 
В нея е взел участие и инж. Николай 
Станков, бивш председател на УС 
на КСБ, сега съветник на министъ-
ра на регионалното развитие. 

„Надявам се страните ни и в 
бъдеще да си съдействат за об-
мяна на информация относно ин-
вестиционни намерения и планове 

за строителство, изграждане на 
обекти и предстоящи търгове 
както в България, така и в Русия“, 
е завил зам.-министър Йовев. Като 
перспектива за разширяване на 
ползотворното партньорство 
между двете държави той е очер-
тал възможностите за участие 
на руски инвеститори в строи-
телството и модернизирането на 
инфраструктурни проекти у нас 
по модела на публично-частното 
партньорство (ПЧП). 

„Страната ни разполага с набор 
от стратегически инфраструк-
турни обекти, за които има поли-

Петя Борисова, 
ОП на КСБ – Велико Търново
 
В Професионалната гимназия по архитектура, 

строителство и геодезия „Ангел Попов” във Велико 
Търново за 76-и път бе открит първият учебен ден. 
Домакин на събитието беше новият директор на ПГСАГ 
д-р Евгения Илиева, която поздрави учениците с добре 
дошли и им пожела много здраве и ползотворна година. 
В официалната церемония участваха и инж. Любомир 
Шербетов, председател на ОП на КСБ – Велико Търно-
во, Бонка Долчинкова, старши експерт в РУО – Велико 
Търново, арх. Милен Маринов, председател на Общест-
вения съвет на гимназията, Грета Иванова, член на Об-
ществения съвет на гимназията, и инж. Марин Цонев, 
бивш директор на ПГСАГ „Ангел Попов“.

„Чест и привилегия е, че отново имам възможност 
да участвам в тържеството за първия учебен ден. 
За мен винаги е било удоволствие като човек, който 
е завършил това училище, да прекрачвам прага му. Но 
гледайки сега Вас – тази младост и красота, в мен 
настъпва и приятна носталгия. Така че - учете се, жи-
вейте, за да може след време, като се докосвате до по-
коленията след Вас, да изпитвате същите приятни чув-
ства като мен“, обърна се към учениците инж. Любомир 
Шербетов. Той посочи, че ОП на КСБ – Велико Търново, и 
ПГСАГ „Ангел Попов“ винаги са си сътрудничили добре в 
общи мероприятия и събития. „Затова по традиция ОП 

на КСБ – Велико Търново, обявява, че в края и на тази 
учебна година ще даде стипендия на най-добрия гимна-
зист по критерии, определени от ръководството на ПГ-
САГ. Някои от Вас, когато завършат, ще дойдат при нас 
в строителните фирми, други ще продължат във висше 
учебно заведение, но където и да отидете, знайте, че в 
момента професията на строителя е много дефицитна 
и търсена. Желая Ви на добър час и успехи в живота”, 
завърши словото си инж. Шербетов.

След събитието председателят на ОП на КСБ – 
Велико Търново, бе поканен на среща между ръковод-
ството на ПГСАГ, ветерани, завършили училището, и 
представители от РУО. На нея инж. Любомир Шербетов 
отправи покана към ръководството на ПГСАГ да подно-
ви членството си като асоцииран член на КСБ.

ПГСАГ „Ангел Попов” 
във Велико Търново бе 
домакин на събитие по 
проект за стратегиче-
ско партньорство на 
тема „Осигуряване на 
експерти в строител-
ната индустрия“, който 
се изпълнява в рамките 
на програмата „Еразъм“. Неговите основни цели са: създаване на 
мрежи (професионални училища, камари, сдружения, строителни 
фирми); представяне на ситуацията с квалифицирани работници 
в строителната индустрия в съответната партньорска държа-
ва; споделяне/определяне на нуждите в строителния сектор; въз-
действието на цифровизацията върху строителството и профе-
сионалното обучение; заключения за продължаващото и основното 
обучението на строителния персонал. 

Проектът се реализира под формата на международни срещи 
във всяка една от организациите партньори. До момента такива 
са проведени в Германия, Словакия, Полша и Латвия, България и 
Румъния. 

На събитието във Велико Търново председателят на ОП на КСБ 
инж. Любомир Шербетов направи презентация, с която детайлно 
запозна присъстващите със структурата на Камарата на стро-
ителите в България, членството в организацията, дейността й, 
връзките на КСБ с бизнеса и институциите. Той представи още 
актуалната ситуация в строителния бранш, как се осигуряват 
кадрите и др.

Емил Христов
Ренета Николова

В сградата на Българ-
ското национално радио 
(БНР) се проведе работна 
среща между инж. Илиян 
Терзиев, председател на 
Управителния съвет на 
Камарата на строите-
лите в България (КСБ), и 
Светослав Костов, гене-
рален директор на БНР. 
На събитието присъства-
ха и инж. Мирослав Маз-
нев, изп. директор на КСБ, 

Ренета Николова, проку-
рист и главен редактор 
на в. „Строител“, Георги 
Андреев, експерт в КСБ, 
Роселина Петкова, дирек-
тор на Радио „София“, и 
Анелия Торошанова, автор 
и водещ по БНР.

В началото на среща-
та инж. Терзиев предста-
ви пред Светослав Кос-
тов дейността на КСБ. 
Той изрази желанието на 
Камарата за съвместни 
инициативи и сътрудни-
чество с цел предста-

вяне  на  работата на 
българските строители, 

постиженията на родни-
те фирми, поставяне на 

общественото внимание 
на проблемите и пре-
дизвикателствата пред 
бранша, популяризиране 
на професията строител 

сред младите хора. 
От своя страна ге-

нералният директор на 
БНР изрази подкрепата 
си за развитие на парт-

ньорството меж-
ду националното 
радио и Камара-
та на строите-
лите.

Двете страни 
обсъдиха и въз-
можността за 
създаване на те-
матична рубрика 
по радио „София“.

Снимки Емил Христов

Снимка авторът

ВЕЛИКО ТЪРНОВО

тическа воля да бъдат реализирани 
чрез ПЧП“, е обяснил инж. Валентин 
Йовев и е допълнил, че за тях има 
инвеститорски интерес. Според 
него това е логично заради добро-
то геостратегическо положение 
на България, гарантиращо възвра-
щаемост на вложенията. Важна 
стъпка по пътя на разширяване на 
сътрудничеството между Бълга-
рия и Русия е и възможността за 
обмяна на информация за новите 
технологии, продукти и материали 
в строителството. „Технологични-
ят напредък е ключът за високата 
конкурентоспособност в сектора, 
като този процес може да върви 
паралелно с обмяната на специа-
листи, включително с обучението 
на кадри“, е подчертал още инж. 
Йовев. 

„Взаимоотношенията между 
България и Русия в областта на 
строителството, както и във 
всички сектори, имат голям по-
тенциал“, е коментирал на среща-
та Дмитрий Волков и е подчертал, 
че в момента в родината му има 
дефицит на строителни фирми и 
работници в бранша. „Като обеди-
ним усилията си с Министерство-
то на регионалното развитие и 
благоустройството, съм убеден, 
че можем да постигнем успех“, ка-
тегоричен е бил той.

Сред основните възможности 
за разширяване на сътрудничест-
вото са обсъдени още обмяната 
на информация за националните 
изисквания към стандартите в 

об ласт та на строителството и 
строителните продукти, както и 
споделянето на опит по въпросите, 
свързани с енергийната ефектив-
ност в многофамилните жилищни 
сгради и управлението на сградите 
в режим на етажна собственост.

На заседанието е приет текст, 
който да залегне в протокола от 
сесията на Междуправителстве-
ната комисия. В него българска-
та страна в лицето на МРРБ 
потвърждава възможностите за 
разширяване на партньорството в 
сферата на строителството и об-
мяната на информация. Страните 
са се договорили, че консултации по 
въпросите на сътрудничеството в 
тази област биха могли да се про-
веждат и в периода между сесиите 
на Комисията.

„Темите, по които българо-ру-
ската група по строителство ще 
работи до следващата среща през 
март 2020 г. са три. Първата е 
ПЧП/концесии – за информация от-
носно възможностите за инвести-
ции в български инфраструктурни 
проекти с международно значение. 
Втората е методическо и коорди-
национно сътрудничество за из-
пълнение на строителни проекти 
от руски и български строителни 
фирми в ОНД. Третият въпрос ще 
включва текуща обмяна на инфор-
мация за иновативни технологии 
и строителни материали.“ Това 
коментира специално за вестник 
„Строител“ инж. Росен Колелиев 
след заседанието във Варна.
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Снежана Паскова, 
ОП на КСБ – 
Силистра

На 17 септември ОП 
на КСБ – Силистра, про-
веде Общо отчетно-из-
борно събрание. Гости 
на събитието бяха инж. 
Христо Димитров, зам.-
председател на УС на 
КСБ и председател на ОП 
на КСБ – Варна, инж. Емил 
Гигов, главен експерт по 
високо строителство и 
метални конструкции в 
дирекция АСПКМ, и Зо-
рница Александрова, гла-
вен експерт СДУС. При-
състваха 20 членове на 
ОП на КСБ от 45 редовни. 

Събранието протече 
по приетия дневен ред, 
като негов председател 
бе инж. Димо Мирчев, 
председател и на ОП Си-
листра. Той запозна при-

състващите с отчета 
за дейността на предсе-
дателя и на ОблС. През 
изминалата година са 
проведени четири общи 
събрания на членовете 
и две заседания. Пред-
ставените документи 
бяха приети с пълно мно-
зинство. По отчета за 
изпълнение плана за при-
ходи и разходи на ОП бе 
отправено предложение 
за изразходване на пове-
че средства за организи-
ране на работни срещи и 
обучения. 

Председателят на 
Контролния съвет инж. 
Ангел Трендафилов пред-
стави  доклада  на  КС 
за отчетния период. С 
пълно единодушие бяха 
п ри ет и  о т чет ъ т  з а 
дейността и докладът 
на Контролния съвет. 
Събранието гласува ос-

вобождаването на КС от 
отговорност за отчет-
ния период.

След направено тайно 
гласуване за председа-
тел на ОП на КСБ – Си-
листра, бе избран инж. 
Ивелин Лозев, предста-
вляващ „Стройпроект“ 
ООД. Избрани бяха и нови 
членове на ОблС и КС.

Снимка авторът

Инж. Ивелин Лозев е новият 

председател на ОП

ОП Дата Час Място

Монтана 04.09 13:00 ОП

Силистра 17.09 17:00 ОП

Велико Търново 09.10 16:00 ОП

Видин 19.09 17:00 ОП

Кюстендил 19.09 16:00 ул. „Иван Шишман“ 8 
(залата на ОП)

Търговище 19.09 16:00 ОП

Смолян 24.09 14:30

Варна 25.09 15:00 Хотел и казино „Черно море“
 (зала „Варна“)

Стара Загора 25.09 18:00 Хотел-ресторант „Зеленият 
Хълм“ (Конферентна зала)

Плевен 26.09 16:00 OП

Сливен 26.09 17:30 OП

Благоевград 27.09 17:00 OП

Габрово 27.09 16:00

Ямбол 27.09 15:00 OП

Бургас 02.10 17:00 Морско казино Бургас 
(зала „Петя Дубарова“)

Добрич 3.10 17:00 „Жилфонд - инвест“ ЕООД 
(зала 601),  ул. „Ген. Киселов“ 1

Ловеч 3.10 17:00 OП

Пазарджик 1.10 16:00 ПГСА - Пазарджик 
(Конферентна зала)

Перник 3.10 17:00

Пловдив 3.10 16:00 ОП

Русе 3.10 14:00

Хасково 3.10 18:00 Хотелски к-с „Родопи“

Враца 4.10 14:00 ОП

Разград 4.10 17:00 ОП

Шумен 4.10 16:00 ОП

София 8.10  Хотел „Метрополитън“

Кърджали 11.10  

Арх. Лидия Станкова,
директор на
дирекция в КСБ

Във връзка с изготвения от 
Агенцията за обществени по-
ръчки (АОП) Проект на Закон за 
изменение и допълнение на За-
кона за обществените поръчки 
(ЗИД на ЗОП), който е публику-
ван на портала за обществени 
консултации към Министерски 
съвет www.strategy.bg, Камара-
та на строителите в България 
(КСБ) публикува информация-
та за предлаганите промени. 
Предложенията на АОП могат 
да бъдат видени на сайтовете 
на КСБ и на вестник „Строи-
тел“. Процедурата е открита 
на 5 септември и приключва на 
5 октомври. До 30 септември 
КСБ ще събира предложения по 
проекта на ЗИД на ЗОП за из-
готвяне на обобщено станови-
ще на Камарата. Становища 
могат да се изпращат на email: 
mzareva@ksb.bg.

Предлаганите промени от 
АОП в Закона за обществените 
поръчки касаят няколко групи 
дейности. Едната е свързана 
с процеса на поетапно въвеж-
дане на електронно възлагане 

на обществените поръчки от 
1 ноември 2019 г., което ще се 
реализира чрез централизира-
на електронна платформа. Въ-
веждането на електронната 
платформа налага съществе-
на промяна в съдържанието в 
Регистъра на обществените 
поръчки (РОП) (чл. 36, чл. 36а и 
нов чл. 36б). В РОП, за разлика 

от действащия, след 1 януари 
2020 г. ще се публикуват всич-
ки решения на възложителите, 
издавани в хода на процедурите 
за възлагане на обществени 
поръчки независимо от вида на 
възложителя и на използваната 
от него процедура, съответно 
техника или инструмент за въз-
лагане. Измененията засягат и 

поръчките на ниски стойности, 
възлагани по реда на глава два-
десет и шеста. Предлага се 
освен обявите за събиране на 
оферти в РОП да се публикуват 
и поканите до определени лица, 
с което се разширява публичнос-
тта при този ред на възлагане.

Другата група промени са 
свързани с констатирана от 

Европейската комисия непъл-
нота при въвеждане на едно от 
условията за т.нар. вътрешно 
(in-house) възлагане (т.е. пряко 
възлагане на изпълнението на 
всякакви дейности без провеж-
дане на процедура за общест-
вена поръчка). Вътрешното 
възлагане е възможно само при 
наличието на изчерпателно по-
сочени всички условия. Според 
едно от тях в контролираното 
юридическо лице не трябва да 
има пряко частно капиталово 
участие. Изключение се допуска 
за форми на частно капитало-
во участие, когато се изискват 
от разпоредби на националното 
законодателство в съответ-
ствие с ДЕС (Договор за Евро-
пейския съюз) и ДФЕС (Договор 
за функциониране на Европей-
ския съюз) и те не са свързани 
с контролни или блокиращи пра-
вомощия и не оказват решаващо 
влияние върху контролираното 
юридическо лице.

Третата група предложения 
в законопроекта касаят изме-
нения на действащи разпоредби, 
за прилагането на които е ус-
тановена разнородна практика 
поради различно разбиране от 
възложителите.

До 30 септември в Камарата могат да се изпращат становища по текстовете

Снимка Емил Гигов
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Как застрахователят се суброгира срещу изпълнителя?
Тихомир Станев

Защо след изплащане 
на застрахователно обез-
щетение застраховате-
лят встъпва в правата на 
възложителя срещу изпъл-
нителя на обществената 
поръчка (ОП)?

Защо възложителят е 
длъжен да запази правата 
си срещу изпълнителя и да 
съдейства на застрахова-
теля при упражняване на 
тези права?

Как при плащане на га-
ранцията вместо изпъл-
нителя застрахователят 
встъпва в правата на въз-
ложителя като кредитор 
и се суброгира срещу из-
пълнителя като причини-
тел на вредата?

ВАЖНО! Бонд гаран-
циите имат три фази на 
действие:

- Първата е бондът да 
се ползва при подписване 
на договора и да гарантира 
на възложителя, че изпълни-
телят ще свърши работа-
та по договора на ОП и ако 
това не стане и настъпят 
финансови загуби за възло-
жителя, той да може да си 
възстанови сумите от за-
страхователя.

- Втората фаза е завеж-
дане на претенция по бонд 
гаранцията към застрахо-
вателя от страна на възло-
жителя за неизпълнение на 
договора от изпълнителя. 
Тук е и самото плащане на 
сумата, която трябва да 
обезщети възложителя за 
неизпълнението на догово-
ра от страна на изпълни-
теля.

- Третата са правните 
последици за изпълнителя 
след плащане по гаранция-
та от страна на застрахо-
вателя. Стартирането на 
тази фаза се осъществява 
с прехвърлянето на кон-
кретни права от възложи-
теля към застрахователя, 
за да може той да си въз-
станови изразходваните 
средства по щетата.

1. Защо след изплащане 

на застрахователно обез-

щетение застраховате-

лят встъпва в правата на 

възложителя срещу изпъл-

нителя на ОП?

Новият Кодекс за за-
страховането, в сила от 
01.01.2016 г., в съответ-
ствие с досегашното ни 
застрахователно право и 
правото на Европейския 
съюз признава правото на 
застрахователя, който е 
платил застрахователното 
обезщетение на застра-
хованото лице, да встъпи 
в неговите права срещу 
отговорното лице, за да 
възстанови платената от 
него сума на застрахова-
ния и обичайните разнос-
ки, направени за неговото 
определяне. Правоотноше-
нието, по силата на което 
застрахователят е платил 
на увреденото лице, произ-

тича от застрахователния 
договор по имуществено 
застраховане, т.е. то е до-
говорно по своята правна 
същност, докато правоот-
ношението, въз основа на 
което застрахователят 
придобива суброгационно 
право (право да встъпи в 
правата на удовлетворения 
кредитор (застрахован) е 
извъндоговорно и по-точно 
деликтно правоотношение. 

За застрахователя е из-
ключително важно да може 
бързо да встъпи в правата 
на възложителя, за да може 
да си възстанови сред-
ствата по щетата.

 
2. Защо възложителят 

е длъжен да запази права-

та си срещу изпълнителя 

и да съдейства на застра-

хователя при упражняване 

на тези права?

Възложителят е га-
рантиран за евентуални 
бъдещи финансови загуби 
още при подписването на 
договора за изпълнение на 
ОП. Тази гаранция я поема 
застрахователят, който се 
съгласява да обезщети въз-
ложителя при неизпълнение 
от страна на изпълнителя. 

Застрахователят след 
плащане на щетата ще 
иска да си възстанови мак-
симално бързо средствата, 
които е дал. За целта той 
иска да ползва и съответ-
ните документи, които му 
дават определени права, с 
които да встъпи в съот-
ветните процедури. Нес-
лучайно изпълнителят е 

длъжен да възстанови на 
застрахователя платена-
та сума на гаранцията в 
срок до 10 или 15 работни 
дни. Това е заложено в са-
мия бонд или в общите ус-
ловия по него.

Практиката показва, 
че колкото повече време 
се протака процедурата по 
прехвърляне на тези права, 
толкова по-бавно и трудно 
става възстановяването 
на средствата от изпълни-
теля към застрахователя.

3. Как при плащане на 

гаранцията вместо изпъл-

нителя застрахователят 

встъпва в правата на 

възложителя като креди-

тор и се суброгира срещу 

застраховащия като при-

чинител на вредата?

Суброгацията е преми-
наването на правата на 
възложителя/кредитора 
върху застрахователя/тре-
то лице, което настъпва, 
защото застрахователят/
трето лице е удовлетвори-
ло възложителя/кредитора 
– защото е престирало на 
възложителя/кредитора 
и така е изпълнило задъл-
жението на изпълнителя/
длъжника. Суброгацията 
съставлява изпълнение без 
пълен погасителен ефект, 
изпълнение с модалитет – 
със заместване.

Основната цел на суб-
рогацията е да се гаран-
тират правата, които 
застрахователят евенту-
ално има срещу изпълните-
ля във връзка с погасяване-

то на задължението му (в 
зависимост от вътрешни-
те отношения). Изпълни-
телят може да е неплате-
жоспособен и суброгацията 
ще позволи на застрахова-
теля да използва предим-
ствата на кредиторовото 
вземане. Така той ще има 
избор да упражни своето 
регресно право или субро-
гаторните права.

Вътрешните отноше-
ния между изпълнителя и 
застрахователя определят 
правото на застраховате-
ля да иска изпълнителят 
да му върне обратно всич-

ко платено по щетата на 
бонд гаранцията. Възмож-
ността на застрахователя 
да встъпи в правата на удо-
влетворения кредитор, т.е. 
възложителя, не го лишава 
от личния му обратен иск 
срещу изпълнителя – иск, 
който произтича от въ-
трешните му отношения 
с него.

ВАЖНО! Законът допус-
ка суброгацията не в полза 
на всеки, който е изпълнил 
чуждо задължение, но само 
в полза на онези трети 
лица (застрахователи), 
които са имали правен ин-
терес да направят това.

Само тогава законът 
прогласява, че вземането, 
което се счита погасено 
по отношение на кредито-
ра/възложителя чрез изпъл-
нението му от едно трето 
лице/застраховател, про-
дължава да съществува с 
всичките му принадлежнос-
ти по отношение и в полза 
на изпълнило задължението 
трето лице/застраховате-
ля – че изпълнението няма 
действие по отношение на 
всички.

Суброгацията може да 
бъде законна (без съгласи-
ето на кредитора) по об-
щото правило – чл. 74 от 
Закона за задълженията и 
договорите (ЗЗД), или по 
специални правила – чл. 56, 
146, 155, 178 ЗЗД, както и 
договорна, която е неуре-
дена, но допустима.

Предпоставки, за да 
встъпи застрахователят 
в правата на възложителя:

1) Да е възникнало ва-
лидно задължение за изпъл-
нителя по главното право-
отношение с възложителя;

2) Застрахователят да 
е изпълнил това главно за-
дължение;

3) Застрахователят 
да има правен интерес от 
това изпълнение – без пра-
вен интерес не може да има 
суброгация. 

ВАЖНО! Ако застрахо-
вателят е изпълнил задъл-
жението, без да има правен 
интерес от това, няма да 

се суброгира в правата на 
възложителя, макар и да 
има обратен иск (например 
за неоснователно обогатя-
ване). 

Правен интерес при 
суброгацията е налице, ако 
за застрахователя възник-
не заплаха за накърняване 
на неговата имуществена 
сфера. Суброгацията цели 
освобождаване на изпълни-
теля спрямо възложителя 
и затова суброгираният 
(застрахователят) може 
да търси само каквото е 
платил, иначе ще има нео-
снователно обогатяване, 
което е подсъдно.

4. Заключение

От трите фази на 
действие на бонда препо-
ръчително е да не се стига 
да втора и трета, където 
има плащане на претенция 
и впоследствие обратен, 
регресен иск и встъпване 
в суброгация от страна на 
застрахователя към изпъл-
нителя.

Бонд гаранциите за за-
мислени като инструмент, 
по който да няма налични 
претенции и изплащане на 
обезщетения, но въпреки 
това се случват претен-
ции. Масово бондът се 
използва само в първата 
фаза – гаранция за възло-
жителя при подписването 
на договора за ОП. Добре е 
да се познават и останали-
те две фази – плащане по 
претенция и суброгация от 
застрахователя, защото 
това е инструмент, който 
все повече навлиза в упо-
треба по обществените 
поръчки. 

В следващи броеве на 
в. „Строител“ ще разгледа-
ме как застрахователните 
суми по договорите за ОП 
влияят на застраховател-
ните премии в бонд гаран-
циите. 

П.П. Ако имате казус 
или проблем с гаранциите, 
пишете ни или се обадете 
на 0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и стано-
вище.

Снимка Румен Добрев

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

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.
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Христо Апостолов, кмет на район „Красно село“:

Георги Сотиров

На хората от района 

прави впечатление, че 

тази година имате нов 

подход към решаване на 

проблемите с паркира-

нето. Използвате дори и 

най-малките възможнос-

ти да оползотворите те-

рени, които не стават за 

друго?

Да, радвам се, че наша-
та работа се забелязва… 
По принцип става въпрос за 
едни т.нар. джобове, които 
през годините са се обосо-
били като празни простран-
ства. Където имаше таки-
ва, изградихме паркоместа 
и надявам се през следва-
щия мандат да продължим 
да разширяваме. Държа да 
подчертая - става въпрос 
за такива терени, които 
може би са оставени за зе-
лени площи, но отдавна не 
са такива и просто няма 
как вече да бъдат, затова 
е по-добре да създаваме по-
етапно улеснения за граж-
даните. 

От друга страна тряб-
ва да е ясно, че проблемът 
с паркирането тепърва ще 
се задълбочава, и то в целия 
район, със завършването на 
огромния инфраструктурен 
проект - линията на метро-
то. Причината е, че по нея 
не са предвидени паркинги. 
В годините назад е пра-
вено проучване с въпроса, 
дали жителите на района 
смятат, че ще имат нужда 
от буферен паркинг. Отго-
ворът е бил отрицателен и 
това е достатъчно разби-
раемо. Не те, а ползващи-

те метрото от околните 
квартали трябва да оста-
вят някъде колите си. 

От кабинета Ви се 

открояват две активни 

строителни площадки – 

на метростанция „Красно 

село“ и на голям затворен 

жилищен комплекс. Райо-

нът продължава да е един 

от най-перспективните 

за ново строителство 

благодарение и инфра-

структурата…

Н а и с т и н а  и н ф р а -
структурата в района 
е сравнително добра, но 
вътрешнокварталните ко-
муникации са доста стари 
и по тях ни предстои много 
работа. Иначе особено ва-
жните за функционирането 
на мегаполиса улици и буле-
варди, които са на наша те-
ритория, непрекъснато се 
обновяват - бул. „България“, 
тунелното преминаване 
под „Цар Борис III“ от бул. 
„Иван Евстатиев Гешов“ и 
после по ул. „Житница“, къ-
дето строителството е 
на последната права преди 
пускането в експлоатация 
на подземната железница. 
Тази част от инфраструк-

турата на района беше и 
изпитание за нашата ад-
министрация заради от-
чуждаванията на терени и 
това, че проектът е за ня-
колко нива на преминаване. 
Успяхме с леки закъснения 
да решим всичко. Смятам, 
че в средата на октомври 
и този важен пътен възел 
вече ще се ползва от наши-
те съграждани и гостите 
на столицата. 

Тук искам да поясня и си-
туацията с големия терен 
на мястото на някогашния 
завод „Шести септември“. 
По едно време там се пред-
виждаше реализацията на 

много амбициозен комплекс 
на турски предприемачи, 
но се оказва собственост 
на една латвийска фирма 
и нещата зациклиха и по 
тази причина стои в това 
си състояние… Големият 
затворен комплекс в съсед-
ство на общината също 
е частна инвестиция на 
собствен терен и това, 

което мога да кажа, е само 
което се вижда, а именно, 
че работят сериозни стро-
ители.

С какво състояние на 

образователната инфра-

структура посрещнахте 

първия учебен ден? 

Аз бях поканен да при-
съствам на откриването 

на няколко места и отидох 
на всички. Мога да кажа, че 
нашите училища и детски 
градини изглеждат прекрас-
но. Предстои обаче още ра-
бота по някои от сградите, 
като имам уверението на 
фирмите, че довършител-
ните дейности в никакъв 
случай няма да пречат на 
учебните занятия. 

Продължаваме с, бих 
казал, престрояването на 
124-та детска градина, 
която някога е била изгра-
дена с етернитови стени. 
Стремим се качеството да 
не подлежи на каквото и да 
е съмнение. 

Вие сте и район с мно-

го еднофамилни къщи… 

Как използвахте възмож-

ностите на Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради?

От предложените за 
саниране 11 блока в мо-
мента при два работите 
стартират и остава 231-
ви в кв. „Борово“. Столича-
ни сигурно си спомнят, че 
при земетресението от 
2012 г. имаше притесне-

ния, че конструкцията му 
е увредена, но успяхме да 
докажем, че няма проблем. 
И съвсем наскоро ще започ-
нем процедура за неговото 
обновяване. 

На Ваша територия 

са популярният Дом на 

културата „Красно село“, 

шест храма и Арменската 

апостолическа православ-

на църква „Св. Богороди-

ца“…

Културният дом „Крас-
но село“ е емблематичен 
не само за района, но и за 
цяла София, а в началото на 
мандата ми осъществихме 
наистина огромен ремонт. 
Сградата стана прекрасна, 
работещите в нея инсти-
туции сега пълнят залите 
и кабинетите със съдържа-

ние. Зелените площи около 
зданието и днес правят 
впечатление с многото 
и интересни скулптурни 
композиции, като и те ще 
бъдат обновени през 2020 
година.

По отношение на църк-
вите - те имат собствени 
бюджети и сами извършва-
ха ремонти. Естествено и 
ние помагахме, основно за 
външните пространства 
- тротоари, бордюри и про-
чие.

Как си представя след-

ващите четири години 

кметът на район „Красно 

село“?

Започнахме много неща 
за по-добрия и подреден жи-
вот на нашите съграждани 
и те трябва да бъдат за-
вършени, както и две учи-
лища, които са включени за 
финансиране от Национал-
ния доверителен ЕкоФонд. 

На 17 септември всяка година честваме Деня на 
София. И традиционно празникът се превръща във 
време за равносметка за това как се развива гра-
дът, в който живеем. Тази есен краят на управленския 
мандат дава основание за един обективен поглед на 
постигнатите резултати. Едва ли има жител, който 
да може да отрече факта, че в последните години 
столицата расте с буйни темпове, а промените в 
градската среда стават все по-осезаеми.

И не от вчера кметът Йорданка Фандъкова го-
вори за това, че София далеч не е само центърът, 
а отделните райони с нищо не са по-маловажни за 
управлението. Затова и подобряването на условията 
за живот и работа там бе поставяно сред основните 
приоритети на общината. 

Развитието на столицата е неразривно свързано 
с работата на строителния бранш. Реализацията на 
големите инфраструктурни проекти, обновяването 

на градската среда, изграждането на нови красиви 
сгради променят нашия град и го правят по-привлека-
телен за жителите и многобройните гости.

В навечерието на Шестата фотоизложба по повод 
Деня на строителя, която КСБ и в. „Строител“ тради-
ционно подготвят със съдействието на Столичната 
община, разговаряме с кметовете на четири столич-
ни района, всеки от които със своята идентичност 
допринася за очарованието на мегаполиса.  

Христо Апостолов е роден през 1974 г. в 

София. Вече четири поколения от фамилията 

живеят в „Красно село”. През 1992 г. 

завършва спортен профил „Бокс“ в 132-ро 

СОУ „Димитър Ганев“. Три пъти е бронзов 

медалист от републикански първенства 

на България. През 2001 г. завършва ЮЗУ 

„Неофит Рилски“ – Благоевград, магистър 

по „Екология и опазване на околната среда“ 

със специализация по „Инженерна екология”. 

Семеен, с две деца.

Домът на културата „Красно село“

93-та дeтска градина
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Иван Чакъров, кмет на район „Красна поляна“:

Георги Сотиров

Г-н кмете, когато 

се каже район „Крас-

на поляна”,  софиянци 

го свързват с квартал 

„Факултета“. Единстве-

но по-възрастните ни 

съграждани се сещат 

за един прекрасен със 

своята зеленина район с 

двуетажни къщи с цве-

тя. Погледнато пък през 

призмата на нашия вест-

ник, при Вас и някак над 

София е ВСУ „Любен Ка-

равелов”…

Естествено е да за-
почнем с Висшето строи-
телно училище и да кажа, 
че то има авторитет 
като солидна ковачница 
на кадри за Вашия бранш. 
Само преди няколко дни в 
реновирания Културен дом 
към ВСУ стартира новата 

учебна година, която поже-
лавам да бъде успешна. 

Ако говорим за учили-
щата и детските градини, 
мога да кажа, че те като 
бази са в отлично състоя-
ние. Имаме 10 общински 
забавачки, които напълно 
готови посрещнаха свои-
те възпитаници, а завърш-
ваме реновирането и на 
още една. Изцяло обнови-
хме една от тези сгради, 
която беше изградена с 
етернитови стени.

За училищата мога да 
кажа, че успяхме да извър-
шим основни ремонти на 
123-то СУ „Ст. Стамбо-
лов“, 57-о спортно училище 
„Св. Наум Охридски”, които 
бяха включени в интегри-
рания план на общината 
за развитие на образова-
телната инфраструктура, 
както и на 147-о ОУ „Йор-
дан Радичков“.

На наша територия се 
намира и Селскостопан-
ската академия, от която, 
може би малцина софиянци 
знаят, носи своето име 

„Факултета“. Като особе-
на гордост ще спомена, че 
тази академия повече от 
100 години е един истин-
ски инкубатор на идеи за 
развитието на отрасъла, 
който е свързан с изхран-
ването на българското 
население.

Вие сам се върнахте 

отново към темата за 

кв. „Факултета“ и точно 

тук не мога да подмина 

истината, че в послед-

ните години в този квар-

тал се случват и добри 

неща за цялото софийско 

общество.

Радвам се, че от пози-
цията на журналистиче-
ската Ви информираност 
Вие гледате далеч над чис-
то битовото – това, кое-
то прави впечатление на 
хората, когато видят ка-
руца с 5 дечица в нея. Раз-
бира се, че в „Красна поля-
на” живее едно компактно 
многолюдно население. Но 
именно авторитетът на 
нашата кметска админи-

страция, на личните ми 
познания на проблемите 
на тези наши съграждани 
през годините ми дават 
основание да споделя раз-
лична гледна точка.

Аз съм от тези кме-
тове на районна админи-
страция, които всяка су-
трин започват работния 
си ден, като преминават 
през своя квартал. Хора-
та ме познават и аз ги 
познавам. „Факултета“ не 
е гето и това искам да 
бъде много ясно разбрано. 
Там живеят съвсем нор-
мални хора, които заедно 
с нас наблягат на обра-
зованието на децата си. 
Това е моят, а и техният 
приоритет и според мен 
единственият възможен 
начин за преодоляване на 
наслоените през години-
те противоречия между 
ромите и останалите 
граждани на мегаполиса. 
Така че моят стремеж е да 
променяме мисленето на 
това население. Над 95% 
от ромските деца ходят в 
училище, детска градина 
и това води неминуемо до 
промяна на манталитета 
на семействата. 

Твърдя, че „Факулте-
та“ се различава от оста-

налите ромски квартали 
в страната. Имаме мно-
го сериозна уседналост. 
Местното население оби-
тава тези терени от 50 
- 60 години. В последните 
години има тенденция, 
която сигурно ще Ви е лю-
бопитна – ромите наемат 
архитекти да проектират 
къщите им и имаме над 
40 законни разрешения за 
строеж. Също трябва да 
отчетем, че с усилията на 
администрацията напра-
вихме така, че след 2011 г. 
да няма неконтролируемо 
разрастване.

В а ш и я т  о г р о м е н 

като територия и насе-

ление столичен квартал 

се отличава и с това, че 

кореняците обитават 2 

– 3-етажни къщи с двор-

чета и градинки. Как ще 

коментирате възмож-

ностите за ново строи-

телство тук?

„Красна поляна” е много 
специфичен район. В „За-
паден парк“ например пре-
обладават 3 – 4-етажни 
блокове и това са едни от 
първите по-големи жилищ-
ни застроявания в София. 
Тук има много зелени пло-
щи, а едни 3-метрови алеи 
преминават между сгра-
дите и рас ти тел ност та, 
като две коли трудно се 
разминават. Но това е 
квартал, който пази духа 
на 60-те години на мина-
лия век, на стара патриар-
хална София, и затова там 
няма да се извършва ново 
строителство. 

От друга страна, има-
ме и перспективни зони за 
целта и нашата админи-
страция подкрепя инвес-
тициите. Става въпрос за 
терените около прослову-
тите виетнамски обще-
жития, които през годи-
ните създаваха проблеми 
и на живущите, и на нас. 
Признавам, че след тяхно-
то премахване ще се от-

крият изключително добри 
терени. Ние подкрепяме 
новите идеи в тази зона 
по бул. „Никола Мушанов”.

Интересни за обосо-
бяване на логистични и 
индустриални паркове са 
терените под ВСУ „Л. Ка-
равелов”, където доста 
фирми купиха земя и се оч-
аква интензивно развитие 
в близко време. Разбира 
се, всичко това ще бъде 
наш приоритет, когато 
успеем да решим и голе-
мите проблеми с инфра-
структурата, защото ра-
йонът пряко кореспондира 
с Околовръстното шосе 
на София, с изходите за 
Гърция и през Северната 

тангента към автомаги-
стралите „Тракия” и „Хе-
мус”. Ул. „Суходолска” вече 
се обособи като входно 
трасе за София от юг. Но 
днешното й състояние в 
никакъв случай не корес-
пондира с очакванията 
за добро шосе. В този ас-
пект бъдещето на „Крас-
на поляна” зависи много и 
от развитието на пътна-
та инфраструктура.

За отбелязване е, че 

третият лъч на метро-

то ще облагодетелства 

Вашия район по един не-

повторим начин.

Ние в действителност 
ще бъдем обслужвани от 
два лъча – единият е чрез 
спирка „Вардар”, а другият, 
който сега се изгражда, 
по ул. „Житница” по посока 
„Горна баня” и връзката с 
жп линията София – Пер-
ник, която тангентира по-
край нашата територия. 
На всичко отгоре изграж-
дането на метроспирките 
има своите добри проек-
ции върху обособяването 
и на буферни паркинги. Ни-
как не е странно, че едно 
строителство води след 
себе си второ, то продъл-
жава в трето и т.н. 

Вие, от една страна, 

имате един много зелен 

район, а от друга, пуб-

лична тайна е, че той 

през зимата силно се за-

мърсява от изгарянето 

на неекологични отпадъ-

ци. Как решавате този 

проблем?

Да, ние сме абсолют-
но зелен район. Така е 
започнало изграждането, 
както споменах, още през 
60-те години със „Запа-
ден парк“, много градинки, 
зеленина между блокове-
те. Днес имаме и много 
газифицирани жилищни и 
административни сгра-
ди и вкарването на синьо 
гориво продължава. Що се 

отнася до това какво се 
гори в печките, чрез ев-
ропейски програми вече в 
над 700 къщи подменяме 
отоплението. Нарасна 
използването и на клима-
тици. Пробно поставихме 
на комините на 35 сгради 
филтри, като тенденция-
та е това да бъде напра-
вено и с други 150. 

Прави много добро 

впечатление и състоя-

нието на православните 

храмове тук.

Само преди 10-ина го-
дини районът около храма 
„Св. св. Петър и Павел” 
беше непроходима джунг-
ла, а сега е чудесно парко-
во средище. 

Но ако позволите, на-
края на това интервю 
за уважавания от мен 
в. „Строител” ще обоб-
щя, че сложният във всяко 
едно отношение столичен 
район „Красна поляна” се 
развива благодарение на 
няколко неща – на съпри-
частността на хората, 
на грижата на Столична-
та община и на нашата 
администрация и не на по-
следно място - на профе-
сионална работа на бъл-
гарските строители.

Ново модерно строителство
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Инж. Димитър Димов, кмет на район „Надежда“: 

Георги Сотиров

Инж. Димов, след старти-

рането на проекта за рекон-

струкция на 26 училища и дет-

ски градини, за който нашият 

вестник писа, бихте ли ни каза-

ли какво друго е направено или 

предстои в сферата на образо-

вателната инфраструктура?

Район „Надежда“ има изклю-
чителен шанс за промяна на 
образователната среда - общо 
11 сгради на територията на 
района са част от проекта „Из-
граждане, основен ремонт на 
26 училища и детски градини 
на територията на Столична-
та община“, финансиран от ОП 
„Региони в растеж 2014 - 2020“. 
Размерът на инвестицията за 
нашия район е около 17 млн. лв.

Прекият ефект от модерни-
зираните сгради е за над 1200 
деца в детските ни градини и 
над 3000 ученици, които вли-
зат в изцяло нова среда през 
2019/2020 г. Предстои ремонт 
и в 102-ро ОУ „Панайот Волов“, 
където учат още 350 деца. Жела-
нието ми за развитие на образо-
вателния сектор в „Надежда“ не 
се ограничава с този европейски 
проект. През последните години 
изградихме 3 нови сгради за дет-
ски градини. 

Радвам се, че заедно с екипа 
на зам.-кмета на Столичната 
община Ирина Савина успяхме 
да отговорим на нарастващите 
нужди на едно от най-перспек-
тивните училища в столица-
та – 63-то ОУ „Христо Ботев“ 
в кв. „Требич”. През последните 
години там отчетохме огромен 
интерес към високото ниво на 
образователната услуга. След 
внимателен анализ и добра коор-
динация вече реализираме про-
ект за разширение на съществу-
ващата сграда чрез пристройка 
на две надземни и едно подзем-
но ниво. Това ще осигури 9 нови 
учебни стаи. 

При наличие на целево финан-
сиране ще успеем да развием по-
тенциала на квартал „Требич“. В 
момента там се проектира ново 
образователно заведение с три 
групи за малчугани. 

В останалите детски 
градини основно реновираме 
площадките за игра. През по-
следните години бяха реализира-
ни и над 20 нови. 

Когато поглеждам към „На-
дежда“ – това, което заварих 
през 2007 г., и визията на райо-
на днес, виждам една истинска 
промяна във всички аспекти – ин-
фраструктура, озеленяване, об-
разователна среда, комуникация 
с гражданите. Искам да подчер-
тая, че това е екипен резултат 
– благодарение на отличното 
взаимодействие с кмета на Со-
фия Йорданка Фандъкова, зам.-
кметовете Дончо Барбалов и 
Ирина Савина, както и с предсе-
дателя на Постоянната комисия 
за децата, младежта и спорта в 
Столичния общински съвет Та-
тяна Георгиева. Големите проек-
ти водят със себе си сериозни 
отговорности и подготовка. 

URBiNAT е един интересен 

международен проект, свързан 

с опазването на околната сре-

да, в който успешно се включи 

и район „Надежда”. Разкажете 

за него.

Проектът URBiNAT свързва 
по естествен път нашия район 
с темите за здравословен и ак-
тивен начин на живот. 

Екипът вече започна работа 
по приоритетите - намиране 
на природосъобразни решения в 
четири области: енергия, вода, 
зеленина и храна. В края на яну-
ари 2019 г. София беше домакин 
на международна работна среща 
с участието на над 80 експерти 
от градовете партньори. Обсъ-
дихме възможностите за реали-
зация на идейните предложения и 
споделихме добри практики. 

Бюджет от 1,2 млн. евро от 
Столичната община се насочва 
към част от нашия район, която 
е в непосредствена близост до 
„Зеления здравословен коридор“ – 
по линията от транспортен въ-

зел „Надежда“ през „Надежда 2“ и 
жк „Лев Толстой“ до жк „Свобода“.

„Надежда“ е един от най-

старите столични райони – 

първите къщи са построени 

някъде през 1905 г. от засел-

ници железничари. Днес сте 

с население близо 80 000 души 

и жилищното строителство 

продължава с високи темпо-

ве. Как според Вас се отразява 

това на квартала?

Северна София има огромен 
потенциал за развитие и той 
трябва да бъде използван рацио-
нално. Големите транспортни 
обекти - скоростната тангента 
и Западната дъга, развиха тази 
част на града и ние успяваме да 
използваме новата инфраструк-
тура пълноценно.

Наскоро проведохме общест-
вено обсъждане за изготвяне на 
задание на подробен устрой-
ствен план на бул. „Рожен“. Този 
нов път ще свързва булеварда 

със Северната тангента и ще 
улесни значително придвижва-
нето към центъра на жителите 
от „Требич”, „Илиянци” и Нови Ис-
кър. Продължението ще осигури 
и пряка транспортна връзка на 
София с републиканската мрежа.

Жилищното строителство 
при нас наистина е интензивно, 
справките ни показват, че вся-
ка година се появяват нови 2000 
апартамента и около 20 000 
кв. м складови помещения. Райо-
нът се развива, развиваме се и 
ние, като отделяме специално 
внимание на комуникацията с 
гражданите. Приветствам съз-
даването на сдружение „Заедно 
сме Надежда“. От години общу-
вам с тях и вярвам, че енергия-
та и градивните идеи имат пряк 
ефект върху новия облик. 

Едва ли има район в София 

с 6 трамвайни, 6 автобусни 

линии и с 3 спирки на метро-

то. В какво състояние са 

вътрешнокварталните улици 

в покрайнините – „Илиянци” и 

„Требич”?

Столичната община непре-
къснато работи за увеличаване 
броя на екологично чисти пре-

возни средства за обществения 
транспорт и нулеви емисии. Близо 
90 на сто от автобусите и тро-
леите в мегаполиса вече са под-
менени, кандидатствахме за 218 
млн. лв. по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 - 2020“ за заку-
пуването на нови 82 електробуса, 
30 тролея и 25 нови трамвая. 

През настоящата година 
извършихме основен ремонт на 
ул. „Грудово“ в кв. „Требич“, като 
предстои реновирането на тро-
тоарите около 63-то ОУ „Христо 
Ботев“, както и завършването 
на около 2000 кв. м настилка по 
вътрешнокварталните улици в 
„Требич“ и в „Илиянци“.

Докато сме на тази тема, 
бих искал да отбележа, че кате-
горично приветствам перспек-
тивните планове за разширение 
на метрото в посока „Илиянци“. 
То е своеобразен транспортен 
гръбнак при развиване на нови 
територии за урбанизация. 

Да поговорим и за грижата 

на Вашата администрация за 

младите хора – строителство 

на спортни площадки, фитнес 

на открито и др.

Осигуряването на възмож-
ностите за спорт за подра-
стващите е наш приоритет. 
Тази есен ще открием нов обект 
в кв. „Свобода“, инвестиция на 
Българския футболен съюз по 
програма FIFA FORWARD. Изгра-
дени са три игрища за мини фут-
бол. Площадките са произведени 
според всички международни изи-
сквания за професионален терен 
(с изключение на размерите), на-
стилката отговаря на стандар-
тите на ФИФА и е изработена 
от оторизирани от световната 
централа производители, а ком-
плексът разполага и със собст-
вен паркинг. Обръщаме внимание 
на двигателната активност на 
открито – практиката показа, 
че този тип площадки са много 
посещавани, и затова изгради-
хме една тип „лостова система“ 
до бл. 65 в жк „Лев Толстой“ и 
две на територията на Север-
ния парк. Имаме и комбинирани 
за футбол и баскетбол в „На-
дежда 1“, по две в „Надежда 2“ и 
„Надежда 3“. Направили сме иг-
рищата за футбол в 171-ва ДГ 
„Свобода“, 15-а ДГ „Чучулига“ и в 
101-во СУ „Бачо Киро“.

В момента започваме инте-
ресна кампания „Аз съм Надежда“. 
Заедно сме Надежда!“, с която 
искаме да обърнем внимание на 
подрастващите, че новите при-
добивки трябва да се пазят. 

Популярни сте като зеле-

ния район на столицата, как 

се борите да задържите тази 

титла? 

Въпреки темповете на раз-
витие на градската среда аз не 
позволих да бъдат застроени 
междублокови пространства и 
зелени площи, а също така за-
пазихме границите на Северния 
парк. В момента реализираме 
мащабен ремонт там и вход от-
към ул. „Народни будители“. Близо 
3,5 млн. лв. е инвестицията от 
бюджета на Специализирания об-
щински приватизационен фонд в 
цялостната промяна. Прибави-
хме две детски площадки, една 
зона за активен отдих – с 3 
маси за тенис, 3 за шах, пейки 
за настолни игри, осветление и 
канализация, електрозахранване. 
Завършихме и пълната промяна 
на главния вход на парка.

Димитър Димов е кмет на район 

„Надежда“ от 11 години. Това е доверие и 

отговорност, които той оценява високо. 

Роден е там и познава квартала от дете, 

като винаги е в пряк контакт с хората. 

По професия е инженер от Техническия 

университет.

Снимки в. „Строител“
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Милко Младенов, кмет на район „Люлин“:

Георги Сотиров

Преди пет години в ин-

тервю за нашия вестник 

Вие казахте: „Имам и една 

може би малко футурис-

тична идея, която при оп-

ределени обстоятелства 

може да бъде реализирана. 

Става дума за използване-

то на плоските покриви на 

някои от нашите сгради за 

монтиране на фотоволта-

ични панели…“

През последните години 
акцентирахме, и то по разби-
раеми причини, върху въвеж-
дането на мерки за енергий-
на ефективност на сградите 
на училища и детски гради-
ни. За нас това е от особена 
важност поради една основ-
на причина – че се генерират 
икономии, което в контекста 
на делегираните бюджети на 
тези учебни заведения озна-
чава спестени пари. А те 
могат да се инвестират в 
модерни интерактивни ка-
бинети, нови пособия и др. 

Първият обект, кой-
то санирахме съвместно с 
Националния доверителен 
ЕкоФонд (НДЕФ), е 56-о СУ 
„Проф. Константин Иречек“, 
вторият – 90-о СУ „Ген. Хосе 
де Сан Мартин“, и в момента 
– 79-о СУ „Индира Ганди“. Ин-
тересен факт за 79-о учили-
ще е, че на практика то пред-
ставлява не само първото на 
територията на София, а и 
първото в България с проект 
с интервенции, които от-
давна са традиция в Герма-
ния, а и в почти цяла Запад-
на Европа. Става въпрос за 
това, че физическите мерки 
за енергийна ефективност 
(топлоизолации, хидроизола-
ции, подмяна на осветление 
и отоплителна система, 
саниране) биват допълнени 
с екипи от ползватели на 
сградата (ученици и учите-
ли), които се обучават по 
определен модел. По този на-
чин със своето поведение те 
допринасят за повишаване на 
икономиите и намаляване на 
разходите към комуналните 
дружества. Визуално това 
представлява грижа за все-
ки един отделен топло- и 
електроуред и осветително 
тяло чрез контролиране на 
температурата и освете-
ността в едно помещение 
посредством действията 
на ползвателите. Като цяло 
е изключително иновативно 
и интересно и съм сигурен, 
че ще бъде нещо, с което ще 
се гордеем не само ние като 
район, също и Столичната 
община, а и ще бъде напредък 
за българското образование 
като цяло.

Няма как да не споме-
нем, че предстои изгражда-
нето на две спортни зали в 
дворовете на 56-о СУ и 79-о 
СУ. Освен че ще задоволят и 
най-претенциозните нужди 
на директори и учители, те 
ще могат да се използват и 
от живущите в района при 
определени от директорите 
на по-късен етап начини на 
стопанисване. Като дълго-

годишен спортист винаги 
съм бил радетел за това да 
се отделят повече средства 
за съоръжения и площадки, за 
реновирането и изграждане-
то на нови такива, защото 
физическата култура в син-
хрон с духовната е най-до-
брото за децата ни и новите 
поколения.

А какво е положението в 

детските градини?

На територията на ра-
йон „Люлин“ има 18 детски 
заведения, като сградите 
на 7 от тях бяха от т.нар. 
етернитови, азбестови кон-
струкции. Ние си поставихме 
за цел да ги реконструираме  
и в действителност това бе 
равносилно на ново изгражда-
не. Знаете, че единственото, 
което остава от старите 
сгради, е тяхната конструк-
ция. Тя допълнително се ук-
репва и наново се изграждат 
абсолютно всички преград-
ни и външни стени. Прави се 
хидроизолация на покриви, 
топлоизолация по фасадите, 

подменят се дограми, както 
и ВиК, отоплителни и елек-
трически инсталации. 

Тези проекти изискват 
около една година за реа-
лизация и огромен ресурс 
от Столичната община. В 
момента ремонтираме 31-
ва ДГ „Люлин“, която е чет-
върта такава след 32-ра ДГ 
„Българче“, СДЯ 128 „Слънце“ 
и 35-а ДГ „Щастливо дет-
ство“. Така че ни остават 
само още три. Тяхното рено-
виране би било приоритет за 
следващо управление. 

Тук е мястото да споде-
ля, че вече имаме готов про-
ект за нова детска градина 
в кв. „Филиповци“. След кон-
структивно обследване на 
съществуващата се оказа, 
че разходът, който трябва 
да се поема от общинския 
бюджет, е изключително 
голям и е по-целесъобразно 
да проектираме и изградим 
ново здание. Проектът пред-
вижда градината да бъде 
много модерно съоръжение с 
абсолютно всички мерки за 

Инж. Милко Младенов е магистър от Минно-геоложки 

университет „Св. Иван Рилски”. Завършил е и Юридическия 

факултет на Софийския университет със специалност 

„Международно право и сигурност”. Владее руски и английски 

език. От септември 2009 г. до ноември 2011 г. е зам. 

областен управител на София-град. Два мандата е кмет на 

район „Люлин”.

35-а ДГ „Щастливо детство“

енергийна ефективност и 
така желаните от мен като 
алтернативен енергиен из-
точник фотоволтаични па-
нели на покрива на сградата, 
което трябва да е бъдеще в 
реновирането и изгражда-
нето на всички нови обекти 
публична собственост. 

Енергийната ефек-

тивност намери сериозна 

поддръжка с Националната 

програма за многофамилни-

те жилищни сгради.

Говорейки за енергийна 
ефективност, ще споделя, че 
активността на етажните 
собствености в голяма сте-
пен не оправда очакванията 
ми, защото считах, че като 
най-голям район не само в 
София, а в цяла България, ще 
имаме и най-много санирани 
блокове. Все пак успяхме да 
обновим пет жилищни блока 
и семействата, които жи-
веят там, са изключително 
доволни. За съжаление оба-
че към момента ресурсът 
на програмата е изчерпан. 
Очакваме нова, но най-веро-
ятно тя няма да е със 100% 
безвъзмездно финансиране. 

След края на изпълнение-
то на всеки проект поех една 
собствена инициатива – да 
изобразяваме портрети на 
национални герои върху фа-
садите на вече санираните 
сгради с идеята това да се 
превърне в традиция - един 
своеобразен начин да поче-
тем паметта на предците и 
да съхраним българския дух.

Нека да кажа и няколко 
думи за проектите, които 
спечелихме с европейско 
финансиране. Разбира се, 
започвам със санирането на 
училища с НДЕФ, което анон-
сирахме в началото на ин-
тервюто. Горд съм, че тази 
пролет заедно с колегите от 
НДЕФ представихме проек-
та за 79-о СУ „Индира Ганди“ 
на конференция в Хайделберг, 
Германия. Там стана въпрос 
за нещо много интересно, 
т.нар. енергийни общества. 
Това са сдружения от хора, 
семейства, които вслед-
ствие на конкретни дейст-
вия придобиват автономен 
статут по отношение на 
енергийната осигуреност 
на техните сгради и дома-
кинства. Много бих искал 
това да е следващата стъп-
ка, по която бихме могли да 
разработим нещо пилотно 

именно на територията на 
район „Люлин“. Към момента 
този модел работи в по-сла-
бо населени места в Западна 
Европа. При нас експеримен-
тално можем да опитаме в 
квадрат от няколко жилищни 
сгради например.

Как върви осигуряване-

то на подземната инфра-

структура в района?

През изминалите годи-
ни успяхме да реализираме 
проект в три етапа за из-
граждане на канализация в 
т.нар. местност Сливница. 
Тази година приключихме и 
третия етап от канализа-
цията, която е обещавана 
на живущите повече от 40 
години. Изградихме и нови 
водопроводни мрежи с при-
близително същата дължи-
на – 2 км. Успоредно с това 
на практика асфалтирахме 
изцяло наново и улиците. 

Освен че е най-голе-

мият в столицата, район 

„Люлин“ има редица пре-

димства в инфраструк-

турно отношение. Метро, 

входно-изходни трасета, 

тролейбусно и трамвайно 

движение, велоалеи… Може 

би нямате само море, но 

пък плувните Ви басейни са 

повече от привлекателно 

място за хората от мега-

полиса… 

За мен „Люлин“ е привиле-
гирован район, въпреки че по-
следните години акцентът 
пада върху нашия конкурент 
по големина „Младост“. Хо-
рата тук са обезпечени с 
абсолютно всичко, което е 
необходимо в столица на ев-
ропейска държава. Естест-
вено средствата за цялост-
на поддръжка на сегментите 
на публичната дейност са в 
постоянен дефицит. Това е 
минус за един кмет, защо-
то дори и да иска да направи 
много неща, той трябва да 
се съобразява с финансовата 
рамка. Освен многото изгра-
дени булеварди сме първи и в 
ползването на метро. Мина-
лата година метростанция 
„Сливница“ празнува 20-го-
дишнина като първата из-
градена метростанция в 
Република България. Знаете 

също, че булевард „Царица 
Йоана“ ще бъде продължен 
към промишлената зона на 
Божурище. Също така вече 
имаме изготвен проект за 
пробива на бул. „Петър Дерт-
лиев“, който ще свързва жк 
„Люлин“ с магистрала „Стру-
ма“ и Околовръстния път, и 
съвсем скоро ще започнат 
и строително-монтажните 
работи.

И последно, но не по важ-
ност е, че благодарение на 
европейски програми и на 
Столичната община подме-
нихме автопарка на градския 
транспорт. 

А има ли нещо, което Ви 

липсва? 

Район „Люлин“ е ощетен 
откъм паркове и въпреки че 
сме повече от 200 хиляди 
души, нямаме самостоя-
телен парк. В този смисъл 
още през 2013 г. по моя идея 
стартирахме урегулиране-
то на един ареал, който е 
в непосредствена близост 
до Западния парк с цел да 
го превърнем в предпарко-
во пространство, западна 
порта, както го нарекохме 
ние. Този проект е изключи-
телно важен за мен и съм си-
гурен, че е много важен и за 
„Люлин“. Той ще предостави 
непосредствен достъп до 
близката зелена територия. 
Идейният проект, който раз-
работихме, е иновативен със 
заложени пешеходни алеи, 
велотрасета, детски пло-
щадки, площадка за стрийт 
фитнес. 

Все пак и тук можем да 
се похвалим, че имаме по-
вече от 220 междублокови 
пространства, които сме 
запазили, независимо че на 
много места реституцията 
е изиграла своята роля. По-
следните години изградихме 
над 30 нови детски и спорт-
ни площадки. През 2019 г. 
продължаваме с реализаци-
ята на още 13 и 2 нови фут-
болни игрища. Друго важно 
действие е, че защитихме 
подробния устройствен план 
за местност Люлин център, 
който предвижда зелена зона 
в самия център, където част 
от земите за съжаление от-
давна са реституирани.

Блок 604
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Експертите отчитат интерес към качествени жилища в София и ръст при предлагането на луксозни площи 

Десислава 
Бакърджиева

Прогнозите от края на 
2018 г. на специалистите 
от сектора на недвижими-
те имоти за стабилност 
на пазара през 2019 г. за 
момента се оправдават. 
Това показват анализи-
те на водещи компании в 
сферата за първото по-
лугодие на настоящата 
година. Всеки сегмент се 
характеризира със своите 
особености, но общата 
картина е, че до момента 
2019 г. е спокойна, като 
купувачите продължават 
да придобиват имоти и да 
имат високи изисквания. 
Това важи най-вече при 

жилищните площи.

Проучване на Colliers 
International за жилищните 
имоти във висок и средно 
висок сегмент в София за 
първите шест месеца на 
т.г. сочи, че предлагането 
е регистрирало 11% ръст. 
Според експертите той е 
в отговор на засиленото 
търсене на качествени 
жилища в столицата. В 
анализа се казва, че про-
ектите в активно строи-
телство продължават да 
се увеличават. Към края 
на първото полугодие на 
2019 г. те добавят 4,360 
жилищни единици, което 
представлява покачване 
от 4% спрямо предходния 
шестмесечен период. Кон-
султантите отчитат, че 
при новите площи се на-
блюдава тенденция към 
увеличение на размерите 
на общите помещения (хол 
и трапезария). Например 
все по-често апартамент 
с една спалня е с квадра-
тура над 70 кв. м, а с две 
спални – повече от 120 
кв. м. Поради недостига 
в предлагането 60% от 
общия обем имоти в сег-
мента са продадени още 
на етап „в строеж“, посоч-
ват още от компанията.

Средните продажни и 
наемни цени на жилища-
та са останали стабилни 
през първите шест ме-
сеца на 2019 г. За апар-
таменти те са варирали 
между 145 000 – 250 000 
евро в зависимост от броя 
на спалните, а за къщи са 
били в диапазона 420 000 
– 450 000 евро. Наемите 
на апартаменти в средно 
висок и висок сегмент за-
почват от 950 евро и дос-
тигат до 1600 евро, а за 
къщи – 2000 евро. 

Coll ie rs  прогнозира 
стабилен пазар на жилищ-
ни имоти в разглеждания 
клас до края на 2019 г. 

„Средните наемни и про-
дажни цени ще се запазят 
на настоящите си нива. 
Очаква се активното 
строителство на офис 
сгради около Бизнес парк 
„София”, кв. „Хладилника“, 
зоните около 4-ти км, 7-и 
и 11-и км на бул. „Цариград-
ско шосе” да окаже благо-
приятно влияние върху жи-
лищния сегмент в средно 
висок и висок клас. В сред-
носрочен план той ще се 
разраства в съответните 
зони. Заедно с тези проце-
си ще се наблюдава и из-
граждане и подобряване на 
социалната инфраструк-
тура към тях“, предвиж-
дат от компанията.

Пазарът на луксозни имоти 

се обръща в полза на 

купувачите.

Това е един от основ-
ните изводи в анализа на 
Unique Estates за луксоз-
ния сегмент за първото 
шестмесечие на 2019, 
който също се фокусира 
върху София. Специали-
стите са установили, че 
ръстът на предлагането 
на фона на умерено тър-
сене е поставил под на-
тиск пазара на луксозни 
имоти. „След покачването 
през предходните години 
корекцията на цените в 
сегмента вече е факт, 
нарастват също броят и 
размерът на отстъпки-
те при сделки. Ситуация-
та на пазара на луксозни 
имоти все по-отчетливо 
работи в полза на купува-
чите и прогнозата е тази 
тенденция да се задържи 
поне до края на 2019 г. До-
бър знак са нарастващият 
брой запитвания и сделки, 
които показват, че цени-
те са близо до пазарни-
те нива“, коментират от 
Unique Estates.

Професионалистите 
считат, че сегментът на 
луксозни имоти е отбеляз-
ал висока активност през 
първото шестмесечие на 
т.г., подкрепян от продъл-
жаващия ръст на иконо-
миката, ниските лихви и 
оживлението на кредит-
ния пазар. Водещо се е за-
пазило търсенето за жи-
лищни нужди. Желанието 
на купувачите за инвес-
тиционни и спекулативни 
сделки е било охладено от 
ограничения потенциал за 
ръст на цените и засиле-
ното предлагане на наем-
ния пазар. 

Традиционно купувачи-
те на луксозни имоти са 
предпочитали централ-
ните райони на София и 
утвърдени квартали като 
„Лозенец“. В тези части 
на столицата са реги-
стрирани и най-голям брой 
сделки през първата поло-
вина на 2019 г. Специали-
стите са забелязали и ин-
терес към квартали като 
„Кръстова вада“ и „Мана-
стирски ливади“.

Данните на специали-
зираната консултантска 
компания сочат, че цени-
те на завършени и луксоз-
но обзаведени жилища в 
района на „Манастирски 
ливади“ се движат средно 
около 1500 евро/кв. м, дока-
то в затворените компле-
кси на бул. „България“ по-
добни имоти надхвърлят 
2000 евро/кв. м. „Сред пре-
димствата на квартала е 
близостта до Витоша и 
едновременно с това – до 
главен булевард в София и 
офис зоната по него. В съ-
щото време с разраства-
нето на строителната 
активност в тази част на 
столицата вече са в ход 
и мерки за подобряване на 
инфраструктурата, кое-
то също е предпоставка 

за нарастващ интерес за 
покупка“, обясняват про-
фесионалистите и допъл-
ват, че подобна е ситуа-
цията и в кв. „Кръстова 
вада“, където изгражда-
нето на метростанция 
и оформянето на голяма 
търговска и офис зона са 
стимулирали жилищното 
строителство. 

Проучването показва 
още, че докато кварта-
лите в южната част на 
София се оформят като 
предпочитани за покупка 
на висок клас апартамен-
ти, тези по Витошката 
яка остават основно в по-
лезрението на търсещи-
те къщи. Статистиката 
на Unique Estates сочи, че 
в тази част на столицата 
са регистрирани над 70% 
от продажбите на къщи 
за последната година и 
половина. 

Изминалото шестме-
сечие е отбелязало сред-
но 12% спад на цените на 
луксозните имоти в София 

спрямо същия период на 
предходната година. Най-
значим дял в намалението 
на продажните нива имат 
имотите в центъра и кв. 
„Изток“, докато в кварта-
ли като „Лозенец“ и „Кръс-
това вада” ценовите нива 
се задържат около тези 
от 2018 г. 

Професионалистите 
отчитат сериозно ожив-
ление и на наемния пазар 
през първата половина на 
2019 г. Регистриран е над 
50% ръст на сключените 
сделки, като водещи ра-
йони традиционно са били 
„Докторски паметник“, 
„Лозенец“ и центърът на 
София. В ценови план паза-
рът не е отбелязал промя-
на, като средният наем на 
апартамент се е запазил в 
диапазона 7,5 - 8 евро/кв. м.

Рекордна наемна 

активност в търговските 

центрове,

показва статистика-
та на консултантската 
компания за бизнес имоти 
Cushman & Wakefield Forton 
за януари – юни 2019 г. За 
периода в моловете в Со-
фия и в страната са от-
ворили над 60 000 кв. м 
нови магазини, което спо-
ред експертите надхвър-
ля обемите на пазара за 
всяка от последните пет 
години.

„Силната наемна ак-
тивност за периода се 
дължи основно на от-
варянето на  търгов -
ския център Delta Planet 
(37 000 кв. м) във Варна 
през март, както и на раз-
ширението на The Mall в 
София с 12 000 кв. м. Про-
дължава преструктурира-
нето на освободени поме-
щения в Paradise Center в 
столицата. През първото 
шестмесечие на годината 

нови обекти отвориха и в 
открития миналата есен 
търговски център Plovdiv 
Plaza“, се посочва в до-
клада. Професионалисти-
те очакват тази инерция 
да се запази до края на 
2019 г., като добавят, че 
без появата на нови го-
леми проекти обаче едва 
ли ще има подобна актив-
ност през следващите 
години.

Анализът на компа-
нията показва още, че с 
навлизането на пазара в 
по-зряла фаза София и го-
лемите градове вече са 
наситени с площи в тър-
говски центрове. Нови 
проекти излизат все по-
рядко и наемният пазар е 
движен най-вече от разме-
ствания и обновяване на 
миксовете от наематели 

във вече работещите. 
По наблюдение на екс-

пертите силната актив-
ност на наемателите и 
ограничените възмож-
ности за разрастване са 
причина за продължава-
щия ръст на наемните 
цени. Данните на Cushman 
& Wakefield Forton през 
второто тримесечие на 
2019 г. сочат, че средният 
наем на първокласна площ 
във водещите молове в 
София достига 36 евро/
кв. м, а на най-добрите 
търговски улици – 54 евро/
кв. м. Според консултан-
тите тенденцията е към 
плавно покачване на цени-
те през следващите три-
месечия. 

Активният наемен па-
зар е довел и до спад на 
дела на незаетите площи 
в столицата от 9% на 7% 
през полугодието. 

Офис сегмент

Стабилното увели-

Снимки в. „Строител“
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Г-жо Стойкова, каква е равносмет-

ката в края на летния туристически 

сезон за ваканционните имоти? До-

бър ли беше периодът за тези недви-

жимости? Отчитате ли възходящи 

данни при морските курорти и раздви-

жване към планинските?

В края сме на едно по-скоро нормално 
лято от гледна точка на интереса към ва-
канционните имоти. Нямаше някакви съ-
тресения на пазара или новости, които да 
ни изненадат. Интересът продължаваше 
да бъде основно от български купувачи, а 
за чуждестранните можем да отбележим, 
че миксът от националности продължава 
да бъде доста голям. В планинските курор-
ти за поредна година лятото беше силен 
сезон за продажбите на имоти. 

Съответно сега от септември до 
ноември периодът е доста активен за 
осъществяване на покупки на недвижи-
мости в курортите, тъй като много от 
почиващите после се връщат за избор 
на имот, а и достъпът до иначе заети-
те през летните месеци апартаменти 
сега вече е по-лесен. 

Така че за ваканционните имоти ля-
тото продължава до късна есен и имен-
но сега е и най-благодатният период за 
сключване на изгодни сделки. 

Отговаря ли предлагането на мор-

ски имоти на търсенето? На какви 

цени се реализираха сделки и за какви 

площи?

Предлагането през тази година е 
отлично. Има по нещо за всеки вкус и 
бюджет. Обзаведени едностайни апар-
таменти около курортите започват бук-
вално от 7000 - 8000 евро, а двустайни в 
луксозни комплекси на първа линия могат 
да достигнат цени от 60 000 до 80 000 
евро. Вижда се колко много варират 
стойностите, но това показва и също 
какво голямо многообразие има на паза-
ра, и то на готови за ползване жилища. 

Сделки се реализираха основно в по-
ниския сегмент – за студиа до около 
15 000 - 18 000 евро, за двустайни – до 
приблизително 26 000 - 28 000 евро. Три-
стай ни те имат по-малък дял от пазара 
и се търгуват на цени около 35 000 - 
40 000 евро. 

Каква е картината при планински-

те комплекси?

Ценовите нива в планинските курор-
ти са подобни, с изключение на Боровец. 
Там имотите винаги са търгувани на 
по-високи стойности поради по-малко-
то предлагане. 

Имаше ли корекции при цените във 

ваканционния сегмент спрямо същия 

период на 2018 г. и в сравнение с ме-

сеците т.г. преди старта на сезона?

Имаме доста имоти с коригирани 
надолу цени, които редовно споделяме с 
клиентите си и абонатите на нашите 
бюлетини. 

Ваканционните недвижимости са 
по-специфичен сегмент и дългосроч-
ното им притежаване, ако не е обвър-
зано с активно ползване или отдаване 
под наем, е чист разход, поради което и 
стойностите, на които собственици-
те са съгласни да реализират сделки, са 
доста гъвкави и обикновено подлежат 
на коментар. 

Към това мога да добавя, че данните 
на Bulgarian Properties за второто три-
месечие на 2019 г. сочат, че средната 
цена на реализираните сделки в Слънчев 
бряг е 455 евро/кв. м при 540 евро/кв. м 
за същия период на миналата година. 
Това е стойност, която е може би близо 
до цените преди 10 г. в кризата и дава 
основание да смятаме, че в момента 
е наистина изгодно да се купи имот в 
морските курорти като цяло. 

Освен това предлагането на готови 
обзаведени жилища в морските компле-
кси е едно наследство от годините на 
бума на чуждестранния интерес, което 
е много ценно за нас, българите. Това 
е така, тъй като ние сме именно в ка-
тегорията собственици, които могат в 
максимална степен да се възползват от 
притежанието на такъв тип имот, тъй 
като сме в най-лошия случай на 4 часа 
път от него и можем да го обитаваме 
доста по-често от чуждестранните му 
притежатели. А без тях едва ли щяхме 
да имаме толкова развити курорти и 
предлагане на имоти и такива изгодни 
цени, на каквито не е рентабилно да се 
изградят нови комплекси. 

Изпълняват ли се проекти в този 

сегмент? Очакват ли се такива?

По морето почти няма нови проекти, 
докато в някои от планинските курорти, 
в които предлагането на готови имо-
ти вече се изчерпва, виждаме старт на 
строителство. Визирам основно Боро-
вец. Там ние предлагаме нова фаза на 
мащабния проект „Боровец Гардънс“, 
чието строителство напредва.

Какви са перспективите за пазара 

за ваканционни имоти до края на го-

дината?

Както вече споменах, туристиче-
ският сезон приключва, но не и сезонът 
на покупките, за който сега започва 
най-доброто време от годината в ме-
сеците, които остават. Именно те ще 
покажат в пълна степен как се разви па-
зарът във ваканционните курорти през 
2019 г. и успешен ли е той.

чение в обема на модер-
ните офис площи през 
последните близо десет 
години продължава да 
бъде недостатъчно, за 
да отговори на интере-
са, и компаниите търсят 
краткосрочни решения. 
Това отчита проучване на 
Colliers International за сег-
мента в София през пър-
вото полугодие на 2019 г. 
За периода предлагането 
в столицата е отбеляза-
ло ръст от 4% и е дости-
гнало обща квадратура 
2 202 000 кв. м. Завърше-
ните нови проекти са 
добавили 91 000 кв. м към 
наличните офис площи, 
от които с основен дял 
са Garitage park - фаза 1, 
GoldLine, Space Tower, 
Office A, Tower B, Adora 2. 
„Въпреки появата им на 
пазара усвояването на 
голяма част от тях още 
на етап „в строеж“ прак-
тически доведе до незна-
чителен ръст в нивата на 
свободните офиси“, комен-
тират експертите.

Анализаторите са ус-
тановили, че брутно нае-
тите площи , т.е. всички 
транзакции на пазара, за 
изминалото шестмесечие 
на 2019 г. са 66 400 кв. м. 
От тях 31% се дължат на 
релокации, 25% - на експан-
зия на вече присъстващи 
на българския пазар фир-
ми, и 20% - на наемане на 
имот на етап „в строеж “. 

Н аб л ю д е н и я т а  н а 
Colliers сочат още, че ос-
новните сектори, двига-
тели на търсенето, са ИТ 
и аутсорсинг (45%), про-

фесионални услуги (16%) и 
фармация (8%). „При запаз-
ване на настоящите бързи 
темпове на усвояване де-
фицитът на офиси клас А 
в столицата ще става все 
по-отчетлив през втора-
та половина на годината. 
До завършването на но-
вите проекти, планирано 
за 2020 – 2021 г., компани-
ите все по-често ще бъ-
дат принудени да намират 
временни краткосрочни 
решения на текущите си 
нужди от офис простран-
ство“, категорични са от 
компанията.

Ръст на наемната 

активност в 

индустриалния сектор 

Пазарът на логистични 
имоти в София отбелязва 
второ поредно тримесе-
чие с ръст в строител-
ството и висока наем-
на активност, показва 
докладът на Cushman & 
Wakefield Forton за пър-
вото полугодие. Общата 
площ на новозавършените 
проекти през последните 
три месеца на разглежда-
ния период е 72 500 кв. м. 

„Пазарът на индустри-
ални имоти постепенно 
преодолява недостига на 
модерни площи. Обемът 
новозавършени проекти е 
сравнително по-голям от 
този през същия период на 
миналата година, което е 
показателно за възстано-
вяването в този сегмент. 
Очакваме делът на сво-
бодните площи за отда-
ване под наем да остане 

близък до сегашните нива, 
тъй като финализираните 
през периода обекти са 
предимно за собствено 
ползване и строителство 
по поръчка“, коментират 
от Cushman & Wakefield 
Forton.

Специалистите са 
изчислили, че към първо-
то полугодие на 2019 г. 
индустриалните имоти в 
строеж в района на София 
са 202 000 кв. м, от които 
над 40% са предназначени 
за отдаване под наем.

В доклада се казва, че 
интересът към строител-
ство на логистични сгра-
ди за отдаване под наем 
се обуславя от повишена-
та наемна активност и 
нарасналите наемни цени. 
По данни на компанията 
усвоените площи през 
първите шест месеца на 
2019 г. са приблизително 
45 300 кв. м, като тър-
сенето от фирми е било 
фокусирано върху новите 
фази на индустриални и 
логистични паркове около 
София, както и към сключ-
ване на предварителни до-
говори за наем още в етап 
на строеж. 

С въвеждането в екс-
плоатация на няколко нови 
обекта общият обем скла-
дови площи на пазара през 
второто тримесечие е 
достигнал 1 159 600 кв. м. 

„След няколко години на 
недостиг на качествени 
логистични имоти ръстът 
в предлагането на такива 
постепенно ще балансира 
пазара. Стабилните наем-
ни нива и ниският дял на 
свободните площи засили-
ха инвеститорския инте-
рес към София и очакваме 
в следващите 2 години с 
увеличаването на конку-
ренцията да се разноо-
брази и изборът пред на-
емателите“, прогнозират 
от Cushman & Wakefield 
Forton.

В доклада се посочва 
още, че първокласните ло-
гистични имоти в района 
на столицата са запазили 
доходност от 8,5% към 
второто тримесечие. Съ-
ответно наемните цени 
са останали стабилни 
между 3,60 и 4,50 евро/
кв. м за нови площи в зави-
симост от локацията.

Полина Стойкова, MRICS, изп. 
директор на Bulgarian Properties: 



18 РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕÑòðîèòåë петък, 20 септември 2019

Представиха проекта за велоалея от ВТУ „Тодор Каблешков“ до гара „Пионер“

Мирослав Еленков

„Работим по инициати-
ва на Столичната община 
(СО) за изграждането на 
велосипедна и пешеходна 
алея от ВТУ „Тодор Каб-
лешков“ до гара „Пионер“. 
Това заяви министърът 
на транспорта, информа-
ционните технологии и 
съобщенията Росен Же-
лязков по време на пред-
ставяне на идеята „зелен 
ринг“ на кмета Йорданка 
Фандъкова и главния архи-

тект Здравко Здравков.
Когато бъде готов пла-

нът, ще бъде представен 

за обществено обсъждане. 
Процедурата предвижда, 
след като той бъде приет 

и влезе в сила, Общински-
ят съвет да изрази своята 
воля за безвъзмездно при-
добиване на имотите на 
НК „Железопътна инфра-
структура“, които попа-
дат в зоната на проекта. 
„Когато това се случи, Ми-
нистерският съвет тряб-
ва да излезе с решение за 
безвъзмездно предоста-
вяне на терените на СО“, 
обясни Росен Желязков. По 
думите му площите, които 
ще бъдат прехвърлени, са 
над 60 декара.

„Новата функционал-
ност на тази територия 
ще подобри градската 
свързаност. 60 процен-
та от нея са предвиде-
ни за озеленяване, което 
ще създаде една паркова 
среда с възможност за 
разгръщане на цялостна 
концепция за градска мо-
билност. Това е проактив-
на политика, която много 
скоро ще доведе до реални 
резултати за развитието 
на нашата столица като 
зелен град“, допълни още 

Елица Илчева

ДФ „Земеделие“ одобри 43 об-
щински проекта за енергийна ефек-
тивност на сградния фонд на мест-
ните администрации по подмярка 7.2 
от „Програмата за развитие на сел-
ските райони 2014 - 2020“ (ПРСР). В 

рамките на процедурата чрез ИСУН 
са подадени 51 предложения на обща 
стойност на заявената субсидия 
над 13 млн. евро. За тях е извърше-
на предварителна оценка, тъй като 
сумата надвишава бюджета от 10 
млн. евро, определен в условията за 
кандидатстване. 

Ангажираният финансов ресурс 
за одобрените 43 възлиза на около 
8,7 млн. евро. Остатъчният раз-
полагаем бюджет по процедурата 
е 1,3 млн. евро и е достатъчен за 
обработка и на още 4 идеи, попад-
нали в резервния списък, публикуван 
на официалната страница на ДФЗ.

Георги Сотиров

С 600 хил. лв. от об-
щинския бюджет в град 
Раковски е изградена 
нова сграда към дет-
ска градина „Щастливо 
детство“. Тя ще поеме 
две групи и ще предло-
жи и физкултурен салон. 
Зданието е двуетажно, 

а на основния вход има 
рампа за осигуряване на 
достъпна среда. 

Още на първата ко-
пка кметът на общи-
ната  Павел Гуджеров  
поясни, че това е най-
хубавото нещо, за което 
могат да бъдат използ-
вани общинските сред-
ства. „За нас е от пър-

востепенно значение да 
обхванем всички деца“, 
категоричен бе Гудже-
ров. За общината това 
е четвъртата детска 
градина за последните 
10 години, което е мно-
го добър индикатор, че 
младите хора остават 
да живеят и работят в 
Раковски.

Елица Илчева

Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ стартира 
обществена поръчка за 
пълно археологическо про-
учване на открит обект в 
района на село Градище - 
по трасето на АМ „Хемус“ 
в участъка от п.в. „Белоко-
питово” до п.в. „Буховци”.

Спасителните работи 
на обекта трябва да про-
дължат не повече от 65 
календарни дни. Прогноз-
ната стойност на търга 
е 500 хил. лв. без ДДС.

При първоначалното 
обследване там е разкри-
та многослойна археология 
- селища от бронзовата, 
римската епоха и Средно-

вековието. Най-многоброй-
ни са материалите от 
втората половина на IV в. 
и началото на V в. Сред 
находките присъстват 
керамика, монети, накити, 
инструменти, прешлени 
за вретено, тежести за 
стан и др. Разкрити са 
също ями вероятно от 
къснобронзовата епоха (II 
хил. пр.Хр.) и ранносредно-
вековна землянка.

В 16-километровата 
отсечка от Белокопито-
во до Буховци по време на 
строителството са реги-
стрирани 5 подобни обек-
та. Общата стойност за 
предварителното и пълно-
то им обследване е около 
1,2 млн. лв.

Кметът на община Раковски 

откри новопостроената сграда на 

детската градина

министърът.
„Над 3 км линеен парк 

с велоалея ще минава по 
трасето на старата жп 
линия в София и това е 
първият участък от „зе-
ления ринг“, който искаме 
да изградим. Проектът е 
ключов, знаков и труден и 
изисква цялостна коорди-
нация с Министерството 
на транспорта, инфор-
мационните технологии 
и съобщенията, което е 
принципал на НК „Железо-
пътна инфраструктура“, 
собственик на имотите“, 
заяви кметът Йорданка 
Фандъкова. Тя посочи, че 
целта е всички квартали, 
през които минава рингът, 
да имат връзка с паркове-
те в града.

Снимка Румен Добрев
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Ремонтите дейности са за 624 млн. лв. от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“
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Конкурс за нова сгра-
да на местната админи-
страция обяви община 
Несебър. Проектът е из-
ключително важен, тъй 
като от няколко десети-
летия градската управа 
ползва постройка, която е 
била общежитие на БКС и 
въпреки различните преу-
стройства е изключител-
но неподходяща. 

В последните години 
с изграждането на кул-

турен дом „Артиум“, пл. 
„Жулиета Шишманова“ и 
реконструкцията и пре-
фасадирането на пощата 
е оформен нов админи-
стративен център, чий-
то логичен завършек е 
на североизточната му 
граница да бъде издигна-
та подходяща по функция 
сграда, сочат освен това 
извършените обемно-ус-
тройствени проучвания и 
обследвания.

Общо 6 457 500 лв. ще 
бъдат вложени в укрепва-
нето на проблемни учас-
тъци по пътя за Рилския 
манастир. Средствата 
са заложени в аварийна-
та програма на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ 
за 2019 г. и с тях ще се 
финансират и проучва-
телно-проектантски, и 
строително-монтажни 
дейности. Това съобщи 
министърът на регио-
налното развитие и бла-
гоустройството Петя 
Аврамова по време на пар-
ламентарен контрол.

Тя напомни, че през 
2018 г. спешни възстано-
вителни дейности са из-
вършени в засегнати три 
участъка от третоклас-
ния път Рила – Рилски ма-
настир – Кирилова поляна. 
През 2019 г. са одобрени 
допълнителни средства 
за целта, но поради нес-
табилността на тере-
на и активния стадий на 
развитие на срутищата 

първоначално са предпри-
ети инженерно-геоложки и 
геотехнически проучвания 
за изясняване на причини-
те, обхвата и динамиката 
на проявилите се процеси 
и за получаване на дос-
татъчно информация за 
свойствата на масива.

През август за учас-
тъка вече има изготвено 
задание за проектиране 
и предстои изработване 
на технически проект и 
издаване на разрешение 
за строеж, както и про-
цедура за избор на консул-
тант.

Министър Аврамова 
напомни, че на 4 септем-
ври правителството прие 
постановление, с което 
дава възможност на МРРБ 
да поема ангажименти за 
разходи до 447 100 000 лв. 
Така Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ може са-
мостоятелно да възлага 
дейности по укрепване на 
проблемни участъци от 
републиканската мрежа.

На територията на община Шумен вече работи 
Център за събиране и съхраняване на опасни бито-
ви отпадъци. Той е изграден с проект по Българо-
швейцарската програма за сътрудничество. Пло-
щадката се намира в посока към изхода от Шумен, 
последната отбивка вляво на бул. „Симеон Велики“.  
Капацитетът на депото е 35 000 тона.

Финансирането е в размер на над 1 845 000 лв., 
от които за строителство са 972 389 лв.

Правителството пре-
достави безвъзмездно 
правото на собственост 
на община Поморие върху 
имот на ул. „Хан Кубрат“ 
с площ от 2314 кв. м заед-
но с построените в него 
сгради. Досега той е уп-
равляван от областния 
управител на Бургас, а 
след прехвърлянето му те-
ренът ще се използва за 
изграждане на крайбрежен 
парк. Предвижда се да бъ-

дат обособени нови алеи, 
богато озеленени места 
и кътове за детски игри. 
Очаква се с благоустроя-
ването да се увеличи ту-
ристическият потенциал 
на района, да се намали 
шумовото натоварване, 
да се създадат условия за 
здравословна градска сре-
да, както и да се осигури 
достъп до публичните 
пространства на хора с 
увреждания. 

В община Ружинци за-
почва изграждането на 
свинекомплекс с датско 
финансиране от близо 
12 млн. лв. Това е съобще-
но на икономически форум, 
в който са участвали по-
сланикът на Дания у нас 
- Сьорен Якобсен, пред-
ставители на държавни 
и общински институции 
и местни фирми, съобщи 

кметът Александър Алек-
сандров. 

Инвестицията ще бъде 
реализирана чрез създа-
деното за целта смесе-
но дружество, в което 
общината ще участва с 
апортна вноска от 214 де-
кара земя в село Дреновец. 
Очаква се до една година 
строителството да при-
ключи. 

Посланикът на Дания Сьорен Якобсен разгледа мястото, 

на което ще се изгражда свинефермата

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

435 училища, детски 
градини и комплекси, как-
то и 13 университета в 
112 български общини по-
лучават нова модерна ви-
зия, като над 203 хил. души 
ще ползват обновената 
учебна среда, съобщиха 
от Министерството на 
регионалното развитие и 
благоустройство (МРРБ). 
Ремонтите са на обща 
стойност 624 млн. лв., 
които се осигуряват от 
Оперативна програма 
„Региони в растеж 2014 – 
2020“ („ОПРР 2014 – 2020“). 

О т  т я х  б л и з о 
54 млн. лв. са за сградите 
на висшите училища. За-
вършени напълно са три 
от тях - Техническият 
университет – София, Ле-
сотехническият универ-
ситет и  Медицинският 
университет в София. В 
39-те най-големи българ-
ски града по „ОПРР 2014 

– 2020“ са обхванати 121 
училища и 104 детски гра-
дини. Инвестициите са 
за близо 387 млн. лв., като 
освен нови фасади, покри-
ви и дограми се подменя и 
оборудването, внедряват 

се модерни системи за 
енергийна ефективност 
и обучение. Почти на-
всякъде са ремонтирани 
и училищните дворове, 
на места са изградени 
нови физкултурни салони, 

спортни площадки, както 
и асансьори за лица в не-
равностойно положение. 
Напълно приключени са 
проектите в 38 образова-
телни институции.

В 28-те по-малки об-

щински центрове, бене-
фициенти на програмата, 
се обновяват 37 училища, 
19 градини и 5 общин-
ски детски комплекса с 
23,6 млн. лв. Дейности те-
кат в общините Попово, 
Генерал Тошево, Самоков, 
Пещера, Тутракан, Прова-
дия, Разлог, Поморие, Нова 
Загора, Севлиево, Девин, 
Крумовград, Свиленград, 
Берковица, Ивайловград, 
Сандански, Козлодуй, Бо-
тевград, Белоградчик, 
Карнобат, Малко Търно-
во, Мездра, Свиленград и 
Ботевград. Те включват 
основно мерки за енергий-
на ефективност – нови 
покриви, дограма, топлои-
золация и фасади.

Със 178 млн. лв. още 
149 училища, профилирани 
в сферата на културата, 
спорта, земеделието, аг-
ротехника, ветеринарна 
медицина и др. професио-
нални гимназии, предстои 
да се модернизират по 
мярката „Подобряване 
на държавна и общинска 

образователна инфра-
структура от национално 
и регионално значение“ с 
бенефициент Министер-
ството на образованието 
и науката. Те са в общини-
те Велинград, Кнежа, Гълъ-
бово, Вълчи дол, Нова Заго-
ра, Хасково, Стара Загора, 
Силистра, Исперих, Пър-
вомай, Пазарджик, Кай-
нарджа, Ловеч, Павликени, 
Разлог, Бургас, Карнобат, 
Ямбол, Костинброд, Бла-
гоевград, Варна, Добрич, 
Кърджали, Пловдив, Пле-
вен, Сандански, Попово, 
Тетевен, Суворово, Бяла 
Слатина, Столичната об-
щина.

От МРРБ съобщават 
още, че в предишния про-
грамен период по Опе-
ративна програма „Ре-
гионално развитие 2007 
- 2013“ още 431 млн. лв. 
са усвоени за ремонт на 
образователните инсти-
туции в 455 училища, 392 
детски градини и 43 сгра-
ди на 15 висши учебни за-
ведения в страната.
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ШЕСТАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2019

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

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2019 г.

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

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®
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Възпитаниците на най-старото висше техническо училище днес реализират 
87% от строителството у нас, подчерта ректорът проф. д-р инж. Иван Марков

Елица Илчева

77-ият випуск на най-
старото висше техниче-
ско училище у нас – Универ-
ситета по архитектура, 
строителство и геодезия 
(УАСГ), влезе в учебните 
зали. По традиция нача-
лото на новата учебна 
2019/2020 г. бе дадено в 
зала „Максима”, а домакин 
беше ректорът на УАСГ 
проф. д-р инж. Иван Мар-
ков. Специални гости бяха 
министърът на туризма 
Николина Ангелкова, глав-
ният архитект на София 
Здравко Здравков, кметът 
на район „Лозенец“ Любом-
ир Дреков, председателят 
на Българската стопанска 
камара Радосвет Радев и 
др. Председателят на Ка-
марата на строителите в 
България инж. Илиян Терзи-
ев изпрати поздравителен 
адрес. 

Тази година близо 3000 
ще се обучат в различните 
специалности и степени на 

квалификация в УАСГ. Около 
750 са студентите, които 
прекрачват прага на уни-
верситета за първи път.

С уговорката, че всяка 
година повтаря част от 
думите в приветствието 
си, проф. Марков подчерта, 
че през 1942 г. в разгара на 
Втората световна война 
наред с участието си в нея 
България открива Техниче-
ски университет, защото 
предците ни са мислили за 
бъдещето. 

„Приемам първия учебен 
ден като един от национал-
ните празници на България, 
тъй като без просвета 
няма напредък, няма разви-
тие, няма живот“, подчер-
та професорът. И допълни, 
че възпитаниците на УАСГ 
днес реализират 87% от 
строителството и над 90 
на сто от инфраструкту-
рата у нас. 

„Първото нещо, което 
вижда всеки на летището, 
е създаденото от българ-
ските строители и проек-

танти, а това са нашите 
възпитаници. Родната ар-
хитектура е на високо ниво, 
което се оценява в целия 
свят. Напоследък конта-
ктите ни се разшириха не 
само в Европа, но и към Ин-
дия, Китай и още екзотични 
държави. Нашето обучение 
е изключително ценено в 
целия свят. Тук, уважаеми 

първокурсници, Ви приемат 
квалифицирани преподава-
тели с постижения в наука-
та, които са и практикува-
щи архитекти и инженери, 
и от тях има много да се 
научи. Предстоят Ви годи-
ни на усилен труд и от Вас 
ще се иска постоянство. 
Но това ще бъдат най-хуба-
вите Ви години“, каза още 

професорът. 
Министър Ангелкова 

също поздрави бъдещите 
строители. Тя припомни, 
че миналата година Ми-
нистерството на туризма 
е подписало споразумение 
за сътрудничество с УАСГ, 
и подчерта, че ролята на 
експертите от специал-
ност „Геодезия“ е ключова 

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“: Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“: 

Георги Сотиров

Откриха новата академична учебна 
2019/2020 година във Висшето строител-
но училище „Любен Каравелов” – София. 
Тържеството се състоя в основно ремон-
тирания Културен дом на ВСУ. Голямата 
зала беше изпълнена до краен предел от 
първокурсници, студенти и преподава-
тели. Събитието започна с традицион-
ното внасяне на знамето на учебното 
заведение и под звуците на студентския 
химн Gaudeamus igitur. Под бурните ръко-
пляскания на студентите академичното 
ръководство начело с проф. д.а.н. арх. 
Борислав Борисов, ректор на ВСУ, доц. 
д-р инж. Анита Хандрулева, зам.-ректор, 
доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан 
на Строителния факултет, и доц. д-р 
худ. Александра Иванова, декан на Архи-
тектурния факултет, заеха местата си 
на трибуната. 

ВСУ „Л. Каравелов” има над 80-годишна 
история, правоприемник е на специализира-
ното Военно инженерно строително учили-
ще, създадено през 1938 г. с Указ на Н.В. цар 
Борис III. Учебното заведение е дало образо-
вание на много успешни в своята професия 
инженери и архитекти, допринесли за по-
строяването на огромна част от сградите 
и съоръженията в България. 

„Няма голям и отговорен строителен 
обект в страната, където да не са рабо-
тили наши възпитаници. Дори и предсе-
дателят на УС на Камарата на строите-
лите в България (КСБ) инж. Илиян Терзиев 
е завършил ВСУ“, заяви в словото си проф. 
Борисов. „Ние продължаваме достойната 
традиция да готвим студентите на ви-
сотата на европейските критерии за 
висше образование в сферата на строи-
телството и архитектурата. Неслучайно 
всяка година наши ученици завоюват раз-
лични призови места в конкурси и състе-
зания. Всичко това говори за качество-

то на образованието във ВСУ“, каза още 
ректорът и добави, че през последните 
години голяма част от завършилите ВСУ 
„Л. Каравелов” успешно се реализират в 
най-модерните и проспериращи държави в 
света – САЩ, Германия, Франция, Англия, 
Русия и др. „И те на своите отговорни 
работни места допринасят немалко за 
авторитета на своето училище“, сподели 
още проф. Борислав Борисов. Той припом-
ни, че ВСУ поддържа партньорски отно-
шения с 19 университета по строител-
ство и архитектура от девет държави. 

Ректорът изтъкна още, че учебната 
база на училището е с модерно оборуд-
вани лекционни зали, специализирани ка-
бинети и лаборатории, компютърен ком-
плекс и библиотека. „Една от големите 
придобивки за настоящите и бъдещите 
студенти на ВСУ „Л. Каравелов“ е ново-
строящият се спортен комплекс, който 
ще отвори врати съвсем скоро“, подчер-
та в заключение проф. Борисов.

След това доц. Хандрулева прочете 
поздравителните адреси до ВСУ по повод 
началото на академичната учебна година. 
Сред тях бяха приветствията от името 
на Цвета Караянчева, председател на На-
родното събрание, от инж. Илиян Терзиев, 
председател на УС на КСБ, от генерал-
майор д-р Груди Ангелов - началник на Во-
енна академия „Г. С. Раковски“, и др.

Десислава Бакърджиева 

Зам.-кметът по строителство, инвести-
ции и регионално развитие в община Бургас 

инж. Чанка Коралска откри учебната година 
в Професионалната гимназия по строител-
ство, архитектура и геодезия „Кольо Фи-
чето“ и прочете поздравителен адрес от 
кмета на града Димитър Николов. На тър-
жеството присъстваха и инж. Николай Нико-
лов, зам.-председател на УС на Камарата на 
строителите в България и председател на 
ОП на КСБ – Бургас, инж. Стефан Димитров, 
член на УС на КСБ, Валентина Камалиева от 
РУО-Бургас, Илия Янгьозов, председател на 
Обществения съвет на гимназията, и др.

За да отговори на изискванията, ПГСАГ 
„Кольо Фичето“ е разширило учебната база, 
като на мястото на стари хранилища са из-
градени класни стаи и кабинети. 

Георги Сотиров

Официално беше открита и новата ака-
демична 2019/2020 г. във ВТУ „Тодор Каблеш-
ков“. В зала „Юбилейна” присъстваха Ангел 
Попов, зам.-министър на транспорта, ин-
формационните технологии и съобщенията, 
доц. д-р Николай Цонков, член на парламен-
тарната Комисия по образованието и нау-
ката, студенти, преподаватели, служители 
и гости. Ректорът проф. д-р инж.-икон. Да-
ниела Тодорова поздрави всички за началото 
на учебната година и се обърна към новопри-
етите студенти с думите: „Вие, скъпи млади 
колеги, направихте добър и обмислен избор. 
Защото тук, при нас, Вие ще осъществите 
първите си стъпки в една нелека, но перс-
пективна и предлагаща добра реализация 
професия, тази на специалистите в област-
та на транспорта и транспортното стро-
ителство”.

В словото си тя специално съобщи 
високата обща оценка от 9.10, която Ак-
редитационният съвет на Националната 
агенция за оценяване и акредитация е дал 

на ВТУ „Т. Каблешков“. Проф. Тодорова споме-
на и множеството ремонтни и строителни 
дейности, извършени на територията на 
университета с цел подобряване на учебния 
процес и обновяване на материално-техни-
ческата база.

По традиция като част от официалната 
церемония по откриването на учебната го-
дина ректорът на ВТУ лично връчи студент-
ските книжки на първокурсниците от всички 
специалности, приети с най-висок бал.

В рамките на тържествения ден бяха 
официално открити четири обновени учебни 
зали и една лаборатория - „Симулация и упра-
вление на трафика“ към катедра „Технология, 
организация и управление на транспорта“.

за дейността на ведом-
ството в управлението на 
морските плажове. 

„Мога да Ви кажа убе-
дено, че Вие сте избрали 
най-доброто място. Пред 
Вас стои задачата да по-
строите градовете, да от-
криете нашите грешки и да 
ги поправите. Останете в 
България и след 11-ия Ви се-
местър, защото трябва да 
правим страната си по-кра-
сива, а строителството 
е първият сектор, който 
може да промени родината. 
Всеки нов обект тласка 
цялата икономика напред, 
защото отраслите, които 
се ангажират след изграж-
дането на една сграда, са 
много. Когато има строи-
телство, това е ясен бе-
лег, че всичко върви и се 
развива“, заяви арх. Здравко 
Здравков, който е възпита-
ник на УАСГ.

Радосвет Радев инфор-
мира, че статистиката 
на МОН за първи път тази 
година сочи, че процентът 
на абитуриентите, които 
отиват да следват извън 
страната, е занижен до 7%, 
или 3500 младежи. „Отгово-
рът е само един – българ-
ското образование става 
конкурентно и качествено“, 
подчерта той и посочи, че 
УАСГ е сред най-добрите 
университети в цялата 
държава.

Снимки в. „Строител“
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Фото история за изграждането на АЕЦ „Козлодуй“, представена от 
председателя инж. Тодор Топалски, върна спомени от славни времена

Георги Сотиров

Град Севлиево и пред-
седателят на ОП на КСБ 
в Габрово Богомил Петков 
бяха символичните дома-
кини на среща на ръковод-
ството на Националния 
клуб на строителите ве-
терани (НКСВ) с пред-
ставители на местните 
структури на клуба. Цел-
та беше в делова дискусия 
да се обсъди животът на 
организацията по места 
и мерки за подобряване 
работата им със съслов-
ните браншови сдружения.

Специален гост беше 
изп.  директор на КСБ 
инж. Мирослав Мазнев, а 
инж. Виктор Шарков, пър-
ви зам.-председател на 
НКСВ, представи поимен-
но 32-мата присъства-
щи, сред които бяха акад. 
Ячко Иванов, председател 
на НТС по строителство, 
о.з. ген. Борис Анакиев, 
председател на секция 
„Строители воини“, доц. 
д-р инж. Георги Годиняч-
ки, председател на сек-
ция „Строителна наука и 
образование“, инж. Стоян 
Шатов, председател на 
секция „Гражданско стро-
ителство“. 

В своето встъпление 
към колегите председа-
телят на организация-
та инж. Тодор Топалски 
обърна внимание, че кон-

тактите, които клубът 
осъществява за своите 
членове, са изключително 
ценни и доказателство за 
това е, че такива струк-
тури вече има не само в 

областните центрове, но 
и в Димитровград, Само-
ков, Златоград. 

„Водим активен жи-
вот“, подчерта ген. Ана-
киев и разказа за чест-

ването на 100-годишния 
юбилей на ген. Иван Желев 
в Пловдив, което нашият 
вестник подробно отрази. 
Той се похвали и с участи-
ето на членове на секци-
ята „Воини строители“ в 
научни сесии на висшите 
училища по строител-
ство, където се споделя 
опит, ценен за следващи-
те поколения.

От своя страна инж. 
Стоян Шатов емоционал-
но се похвали с приноса на 
ветераните при изграж-
дането на паметника на 
Васил Левски в двора на 
Военната академия „Г. С. 
Раковски“. „Важна е соли-
дарността на хората в 
бранша“, подчерта инж. 
Шатов. Инж. Саркис Га-
рабедян от Пловдив го до-

пълни, като изрази мнение, 
че за работата на клубо-
вете е от голямо значение 
да се канят и представи-
тели на сродни професио-
нални сдружения, както и 
да се привличат нови хора 
с интересни и полезни 
инициативи. В този сми-
съл той подчерта ролята 
на в. „Строител“ за популя-
ризирането на събитията, 
които провежда НКСВ. 

Ветераните имаха 
доста въпроси, свързани 
с подписания през март. 
Меморандум за съвместна 
дейност на НКСВ с НТСС, 
КСБ, КИИП, САБ и КАБ, а 
инж. Виктор Шарков обяс-
ни, че идеите, залегнали в 

документа, са свързани с 
участия в инициативи за 
решаване на проблемни ка-
зуси в населените места. 
Представителите на раз-
личните организации ще 
обсъждат предложения за 
удостояване на извест-
ни деятели на строител-
ството с почетни звания, 
ще дават идеи за кръща-
ване на улици и поставяне 
на паметни плочи на свои 
заслужили колеги.

С  особен  интерес 
беше разгледана и фото 
историята за изграждане-
то на част от АЕЦ „Козло-
дуй“. Тя беше представена 
от инж. Тодор Топалски, 
който е участвал в стро-
ителството на V и VI блок 
до пускането им в експло-
атация. 

Инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на КСБ: 

Заставам пред хора, от които съм се учил на 
строителство. Заедно изградихме различни обек-
ти, Вие сте тези, които и до днес радеят, болеят, 
мислят и работят за развитието на нашия сектор. 
Вие съхранявате тръпката на съзидатели. 

Не е достатъчно само да се построи един 
обект... Той трябва да бъде усетен като част от 
живота на всеки един от нас. Защото браншът 
превърна през годините България в една модерна 
държава със силна икономика, с развито електро-
производство, с мощни предприятия от различните 
сектори. 

КСБ е професионалната организация на строи-
телите. Ако ние успеем да покажем, че допринасяме 
с нещо за всяка една фирма, ако създадем онзи дух, 
които Вие сте имали, когато активно сте били в 
професията и винаги сте поставяли на първо мяс-
то работата пред личния живот, значи като Кама-
ра ние сме успели. Успял е и целият бранш. 

Затова с много голямо уважение и респект се 
отнасяме към НКСВ, към тази структура на Кама-
рата, която успя да обедини хората, които са пос-
ветили своя труд, талант и време през годините 
на благородната ни професия. Но ръководството 
на КСБ, както и председателят инж. Илиян Терзиев 
считаме, че недостатъчно използваме потенциа-
ла, който притежавате. Трябва да намерим негово-
то реално приложение в КСБ и затова започнахме 
да търсим по-чести срещи с Вас, да провеждаме 
различни дискусии с участието на хората с много 
богат опит. 

Другото, което съм длъжен да споделя, е, че 
предстоят отчетно-изборни събрания и избор на 
ръководни органи както в Областните предста-
вителства, така и в самата Камара. Ще бъда осо-
бено удовлетворен, ако Вие като членове на НКСВ 
или като действащи управители на фирми вземете 
участие със своята мъдрост в тези форуми. Жи-
вотът е изтъкан от минало, настояще и бъдеще. 
Ако се задълбочим само в миналото, ние губим ви-
зията за бъдещето. Когато се взираме прекалено 
в бъдещото, ние губим визията на сегашния ден. 
Но без да отчетем миналото, без да работим в 
настоящето и да мислим за бъдещето, процесът 
ще е прекъснат.

Тази година Девня празнува 50 години 
от обявяването му за град. Това беше по-
водът кметът Свилен Шитов да покани 
на среща представители на Национал-
ния клуб на строителите ветерани от 
региона на Варна. Все пак именно това 
са хората, участвали в изграждането на 
града, обширната му промишлена зона и 
пристанище. Огромен дял в бурното и 
сложно строителство има инж. Велико 
Десов, който е работил там от 1959 г. 

до 1980 г. като висш ръководен кадър, 
а от 1974 г. до 1976 г. е бил и кмет на 
града. 

Затова, като изрази голямата си 
благодарност, кметът му връчи почетен 
плакет. След това той разказа на гос-
тите си за новите постижения на Дев-
ня, както и за бъдещите си планове. „Ние 
се съгласихме, че идеите са уникални, и 
с желание и труд - напълно постижими. 
Установихме също така, че всички по-

ети ангажименти в началото на насто-
ящия мандат на кмета са реализирани 
успешно“, разказа в писмо до „Строител“ 
инж. Христо Филипов, председател на 
НКСВ - Варна.

Присъстващите са били впечатлени 
от строителните постижения в послед-
ните години и особено от градския парк 
с централна алея с бюст-паметници на 
български царе и възрожденци, водни 
площи, места за отдих, за изложби. Сред 

другите постижения са летен театър 
с арка, сцена и много седящи места, къ-
тове за барбекюта, голяма площадка с 
детски съоръжения и др., като реализи-
рането на нови идеи продължава.

„Членовете ни бяха приятно изне-
надани от изградената през последния 
мандат среда за работа и живот в Дев-
ня, която вече може да служи за пример 
на малки и големи общини в България“, 
каза още инж. Христо Филипов.

Снимки авторът
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Наименование: Извършване на СМР по проект: Изгр. на част от кана-
лиз. мрежа на с. Кесарево, Общ. Стражица–II етап по две обособени позиции

Наименование: Изпълнение на СМР и СРР на обекти по проект: 
Развитие на Община Трявна чрез подобряване на техническа инфра-
структура по две обособени позиции

Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строител-
но-монтажни работи във връзка с изпълнението на проект: Изграж-
дане и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община 
Костинброд

Наименование: Извършване на строително-монтажни работи при 
реализацията на проект: Ремонт и реконструкция на парк „Алеята“, V 
и VI участък, гр. Мездра

Наименование: Инженеринг - проектиране, строителство и ав-
торски надзор, на обект:  Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Пре-
вала“ чрез подмяна на спирателни кранове с електрозадвижка .... Про-
дължава в Раздел VI.3.

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Възрожден-
ска” и тротоари към съществуващи улици в гр. Елена

Наименование: Инженеринг за обект: Изграждане на пътно плат-
но и паркинг като част от инфраструктурата на трасе „Изход“ в зона 
„Запад“ на ГКПП „Дунав мост”

Наименование: Ремонт на ВиК инсталации, бани и тоалетни в 
хотели за представителни нужди  „Тунела“ и „Манастира“ на стопанство 
„Евксиноград“, гр. Варна

Наименование: Ремонт на общежития блок 1 и блок 2, находящи 
се в гр. Варна, ул. „Брегалница” №65

Наименование: Избор на изпълнител за изпълнение на СМР на 
обект:  Благоустрояване на улична мрежа в гр. Стрелча, Община Стрелча 

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа 
в Община Лозница по 4 (четири) обособени позиции

Наименование: Реконструкция и рехабилитация на общински път 
„Тешел – Буйново – Кожари“ от о.т. 280 до о.т. 311 и улица в с. Ягодина 
от о.т. 102 до о.т. 191

Възложител: Община Стражица
Oсн. предмет: 45240000
Прогнозна стойност: 3 324 400 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/10/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: гр. Стражица, ул. 
„Дончо Узунов“ №5, етаж  3, стая 306

Дата: 07/10/2019    Местно време: 10:30 
За контакти: Боряна Добрева
Факс: +359 61612568
Адрес: ул. „Дончо Узунов“ №5
Адрес на възложителя: http://strazhitsa.com
Телефон: +359 61614309
E-mail: strazhitsa@mbox.is-bg.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932435&mode=view

Възложител: Община Трявна
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 089 025.55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 04/10/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: зала 403 в сграда-
та на Общинска администрация Трявна - гр. 
Трявна, ул. „Ангел Кънчев“ №21

Дата: 07/10/2019    Местно време: 10:00
За контакти: Стела Пенчева - 0897478107; 
инж. Боряна Иванова - 0899943156
Факс: +359 6662149
Адрес: ул. „Ангел Кънчев“ №21
Адрес на възложителя: www.tryavna.bg
Телефон: +359 6662310
E-mail: obtryavna@unicsbg.net
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932930&mode=view

Възложител: Община Костинброд
Oсн. предмет: 45233200
Прогнозна стойност: 1 057 921.91 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 30
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/10/2019    Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: Общинска админи-
страция Костинброд, заседателна зала на 
адрес: п.к. 2230, гр. Костинброд, ул. „Охрид“ 
№1, ет. 2
Дата: 04/10/2019    Местно време: 10:00 

За контакти: Снежа Трендафилова - ди-
ректор на дирекция Обществени поръчки и 
главен юрисконсулт, и инж. Теодора Гогова - 
зам.-кмет
Факс: +359 72168777
Адрес: ул. „Охрид“ №1
Адрес на възложителя: http://www.kostinbrod.
bg
Телефон: +359 72168712/+359 72168719
E-mail: kostinbrod.bg@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932818&mode=view

Възложител: Община Мездра
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 754 787.66 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 180
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/10/2019   Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: сградата на Общи-
на Мездра на адрес, гр. Мездра, ул. „Христо 
Ботев“ №27, малката заседателна зала на 
четвърти етаж

Дата: 04/10/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: за въпроси по условията на 
процедурата и подготовка на офертите - 
инж. Розалина Георгиева
Факс: +359 35991092523
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №27
Адрес на възложителя: http://mezdra.bg/
Телефон: +359 35991092116
E-mail: rozalinageorgieva.mezdra@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932743&mode=view

Възложител: „Водоснабдяване и канализация“ 
ЕООД, гр. Смолян
Oсн. предмет: 45252210
Прогнозна стойност: 611 205.35 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 718
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 18/10/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: „Водоснабдяване и 
канализация“ ЕООД, гр. Смолян, адрес: град 
Смолян, ул. „П. Р. Славейков“ №2

Дата: 21/10/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Донка Щерева
Факс: +359 30162629
Адрес: ул. „П.Р. Славейков“ №2
Адрес на възложителя: http://www.vik-
smolyan.com/bg/home
Телефон: +359 30162475
E-mail: vik_odit_sm@abv.bg

http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F05_2014
&id=933173&mode=view

Възложител: Община Елена
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 586 585.92 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
16/11/2021 
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 14/10/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Елена, ул. „Илари-
он Макариополски“ №24, Община Елена - ст. 211

Дата: 15/10/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: кмет на Община Елена
Факс: +359 61516510
Адрес: ул. „Иларион Макариополски“ №24
Адрес на възложителя: http://elena.acstre.com/
Телефон: +359 61516132
E-mail: obshtina@elena.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932991&mode=view

Възложител: Агенция „Митници”
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 2 465 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 100
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 30/09/2019  Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: в сградата на Аген-
ция „Митници” - Централно митническо упра-
вление - гр. София, ул. „Г. С. Раковски” №47, ет. 10 

Дата: 01/10/2019    Местно време: 11:00 
За контакти: Красимира Василева
Факс: +359 0298594066
Адрес: ул. „Г. С. Раковски“ №47
Адрес на възложителя: https://customs.bg/
wps/portal/agency/home
Телефон: +359 0298594411
E-mail: Krasimira.Vasileva@customs.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932481&mode=view

Възложител: Министерски съвет
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 500 000.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 150
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 07/10/2019    Местно време: 
17:30 
Отваряне на офертите: гр. София, бул. „Княз 
Александър Дондуков“ №1, Администрация на 
Министерски съвет

Дата: 08/10/2019    Местно време: 14:00 
За контакти: Б. Цветков; А. Асенов; Н. Ата-
насов; Ст. Янчев
Факс: +359 29402177
Адрес: бул. „Княз Александър Дондуков“ №1
Адрес на възложителя: www.government.bg
Телефон: +359 29402666/+359 29402021/+359 
29402248/ +359 29402757
E-mail: b.tsvetkov@government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933062&mode=view

Възложител: Икономически университет - 
Варна
Oсн. предмет: 45453100
Прогнозна стойност: 1 485 000 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 6
Срок за получаване на оферти или заявле-

ния за участие: 03/10/2019 
Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: Икономически уни-
верситет – Варна, конферентна зала 320 в 

Учебен корпус – 1, бул. „Княз Борис I“ №77, 
гр. Варна.
Дата: 04/10/2019    Местно време: 09:00 
За контакти: Владимир Новаков
Факс: +359 52643365
Адрес: бул. „Княз Борис I“ №77
Адрес на възложителя: http://www.ue-varna.bg
Телефон: +359 0882164755
E-mail: konkursi@ue-varna.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933134&mode=view

Възложител: Община Стрелча
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 121 003.51 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в месеци: 36
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 02/10/2019    Местно време: 17:30 
Отваряне на офертите: гр. Стрелча, пл. 
„Дружба“ №2, Общинска администрация, ри-
туална зала

Дата: 03/10/2019   Местно време: 13:30 
За контакти: Донка Филипова Фингарова-
Койчева
Факс: +359 35322011
Адрес: пл. „Дружба“ №2
Адрес на възложителя: www.strelcha.bg
Телефон: +359 35322020
E-mail: kmet.strelcha@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933058&mode=view

Възложител: Община Лозница
Oсн. предмет: 45233252
Прогнозна стойност: 1 108 263.15 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-
ност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 01/10/2019    Местно време: 16:30 
Отваряне на офертите: административна-
та сграда на Община Лозница, гр. Лозница, ул. 
„Васил Левски“ №6, заседателна зала

Дата: 02/10/2019   Местно време: 10:00
За контакти: Метин Мустафов - гл. специа-
лист
Факс: +359 847542403
Адрес: ул. „Васил Левски“ №6
Адрес на възложителя: www.loznitsa.bg
Телефон: +359 84752551
E-mail: obloznica@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932689&mode=view

Възложител: Община Борино
Oсн. предмет: 45233000
Прогнозна стойност: 352 755.00 лева
Краен срок за изпълнение: Крайна дата: 
02/09/2021
Срок за получаване на оферти или заявления 

за участие: 03/10/2019    Местно време: 17:00 
Отваряне на офертите: заседателна зала 
на Общинска администрация Борино с адрес 
с. Борино, ул. „Христо Ботев“ №1 - трети 

етаж
Дата: 04/10/2019    Местно време: 10:00 
За контакти: Джамал Коджебашев
Факс: +359 030422144
Адрес: ул. „Христо Ботев“ №1
Адрес на възложителя: www.borino.bg
Телефон: +359 0886152742
E-mail: obshtina_borino@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=932665&mode=view

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

Строителна компания предлага ПОД НАЕМ

кулов кран с горно въртене Potain MCT78

Дължина на стрелата - до 51 m

Височина - до 40,1 m

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

Радиоуправление и кабина 

Монтаж - посредством анкери

Разполагаме с опитен кранист

Запитване на E-mail: office@city-euro.bg
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хме на терасата и видяхме 
невероятната панорам-
на гледка да се разгръща 
пред нас, бяхме пленени и 
отново влюбени. А вътре 
пространството даваше 
възможност за идеалната 
комбинация от романтика 
и модерен дизайн“, спомня 
си Шулман. „Първоначални-
ят ни инстинкт беше, че 
това ще бъде много важно 
място в нашия живот. На-
истина виждах да отглеж-
дам децата си тук“, допъл-
ва го Ан.

За Шамшири пък приказ-
ната архитектура е идеал-
на възможност да намери 
пресечната точка, за да 
запази и развие елементи 
от интериора, обхващащи 
десетилетия. „Ние тър-
сехме калифорнийска фан-
тазия в швейцарска хижа, 

построена като ловна и за 
зимно бягство, но и с всич-
ки удобства за постоянно 
обитаване. Опитахме се 
да запазим онова, което 
прави къщата толкова 
специална, като добавихме 
нови слоеве от цвят, тек-
стура и обзавеждане от 

различни епохи, които да 
отразяват еволюцията на 
дома във времето и топлия 
щедър дух на Ани и Адам“, 
обяснява тя.

Това наслагване на пла-
стове оживява с особена 
драма в просторната му-
зикална стая, първоначално 

проектирана като зала за 
танци за млади хора от за-
обикалящата ги общност. 
Празничното простран-
ство е декорирано с пиано, 
искряща маса Yves Klein 
Monogold и уютни кът-
чета за честите гости. 
„Тази стая беше нашата 
стара фантазия - място, 
където хората, които оби-
чаме, могат да се съберат 
и приятелите ни музиканти 
могат да ни свирят. Това е 
сърцето на къщата“, казва 
Хатауей.

Същият този общест-
вен дух оживява в кухнята, 
където дълъг и просторен 
остров осигурява пер-
фектно пространство на 
гостите, които искат да 
участват в ритуалите за 

приготвяне на храна. Огро-
мната бяла печка в ретро 
стил предполага възмож-
ност домакинята да се раз-
вихри вътре, а успокояващи 
нюанси на синьо и бледозе-
лено отварят кухнята към 
зала за закуска, оформена с 
живописен тапет, поста-
вен като архитектурен 
детайл. Елементите от 
дърво върху мебелите са 
в контраст с това, което 
обшива стените, компле-
ктът модерни столове от 
смърч е на италианския ди-
зайнер Карло ди Карли. 

„Ани и Адам имат много 
приключенско чувство за 
цвят, което от все сърце 
подкрепям“, казва Шамши-
ри, отбелязвайки разпрос-
транението на прасковени 
и други нежни тонове в 
музикалната стая, спалня-
та и дори входния вести-
бюл, където контрастът 
между цветовете отваря 
пространството, в кое-
то властва чувството за 
старина. 

И все пак за всички 
детайлни и ексцентрични 
съпоставяния на съвре-
менното и винтидж обза-
веждане Хатауей и Шулман 
настояват, че истинска-
та алхимия на дома им се 
крепи в неговите по-малко 
осезаеми ценности - ма-
щаба на стаите му, голе-
мия кръгъл етаж и негови-
те фини връзки с пейзажа 
навън. „Това е къща, която 
се разширява и свива въз 
основа на броя на хората 
тук“, обяснява Шулман.

Историческият дом е проектиран от архитектите Мирън Хънт и Елмър Грей

Винтидж медни лампиони, съчетани с модерни светлинни 

кълба от  Дебора Ерлих, висят в кухнята. Мивката е Rohl

Специално създаден розов цвят от фабриката Farrow & Ball 

обгръща главната спалня с голямо легло и килимче от цяла кожа

Диван от JF Chen се извива в хола с топъл килим и каменна камина. Осветлението е от Frank 

Gehry и Axel Einar, а фотьойлите пазят духа на предишни обитатели на сградата 

В зоната за закуска тапетът за стена е на Сюзън Хартер

На терасата с камина има двойка дивани от Janus et Cie, 

които са покрити с плетени шалтета от XIX век. Френската 

коктейлна маса е още по-стара - от XVIII век

Студиото на Шамшири 

направило цялостен 

персонализиран проект 

за облицовката с дървени 

ламперии. Турски килим от 

40-те години добавя поп 

звучене на пространството, 

а винтиджът идва от  

фотьойл, тапициран с вълна, 

и осветително тяло на Том 

Грийн

Елица Илчева

Наскоро, за да обяви, че 
чака второ дете, Ан Хатау-
ей качи в социалната мрежа 
своя черно-бяла снимка на 
фона на винтидж обзавеж-
дане, което стоеше доста 
ретро за холивудска звезда. 

Така че поне ние не до-
пускахме, че това е домът 
на носителката на „Оскар” 
Ан Хатауей и нейния съпруг 
- дизайнера на бижута Адам 
Шулман. Допреди няколко 
дни, когато Хатауей реши 
да покаже и къщата, която 
е „някъде там, в Калифор-
ния“ и има интригуваща ис-
тория. Всъщност щяхме да 
бъдем разочаровани, ако не 
беше така. 

Сградата, която звезд-

ната двойка е избрала за 
своя резиденция, е стро-
ена в стил шале още през 
1906 г., а 11 години след 
това унищожена от пожар 
и после отново възстанове-
на. Ив Сен-Лоран е прите-
жавал имота, преди режи-
сьорът Уес Андерсън да се 
премести в него и да сло-
жи собствения си почерк. 
Приказката за произхода 
съдържа също истории за 
Дейвид Бауи, който органи-
зирал новогодишно парти 
там. Така че за Хатауей и 
Шулман никак не било лесно 
да запазят духа на дома и 
да вложат собствен почерк 
в обзавеждането. За точно 
това предизвикателство 
се доверили на дизайнер-
ката Памела Шамшири от 
Лос Анджелис.

„Пам наистина се по-
топи в сградата“, казва 
Хатауей за процеса на об-
новяване на историческия 
дом, който е проектиран 
от архитектите Мирън 
Хънт и Елмър Грей, автори 
на резиденцията на Хенри и 
Арабела Хънтингтън (сега 
главна художествена га-
лерия на библиотеката в 
Хънтингтън) и други видни 
забележителности в Южна 
Калифорния. 

„Тази къща вдъхнови 
много щури творчески дис-
кусии, но Пам внесе усеща-
не за изтънченост, магия 
и забавление в целия про-
цес“, добавя Шулман. Той 
описва примамливостта 
на живописната си соб-
ственост като част от 
любовната им връзка. „В 
момента, в който се качи-
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Норвежката архите-
ктурна фирма Snohetta за-
върши новата си офис сгра-
да в Тронхейм, Норвегия, и 
тя вече е обявена за най-се-
верната енергийно положи-
телна сграда в света, тъй 
като произвежда повече 
електричество, отколко-
то изразходва. Powerhouse 
Brattorkaia е с площ от 18 000 
кв. м и се намира до приста-
нището, като се свързва с 
Централна гара Трондхайм 
чрез пешеходен мост в зад-
ната си част.

Облицована с черен 
алуминий и соларни панели, 
Powerhouse Brattorkaia про-
извежда почти три пъти 
повече електроенергия, 
отколкото консумира еже-
дневно, затова ще захранва 

съседните здания, електри-
чески автобуси, автомобили 
и лодки чрез локална микро-
мрежа.

Целта на проекта е 
тристранна – да се увеличи 
максимално количеството 
чиста енергия, произведена 
от сградата, да се сведе до 
минимум тази, необходима 

за нейното функциониране, 
и да служи като приятно 
пространство за своите 
наематели и широката об-
щественост.

Локацията е внимателно 
подбрана, за да се гаранти-
ра максимално излагане на 
слънце през целия ден и през 
всички сезони. Изкривеният 

й петоъгълен покрив и гор-
ната част на фасадата са 
облицовани с почти 3000 
кв. м слънчеви панели, стра-
тегически поставени за ге-
нериране на възможно най-
много енергия. Така тя има 
двойна функция – предста-
влява и малка електроцен-
трала в средата на града.

Освен панелите за про-
изводство тя използва и 
серия от технологии за 
радикално намаляване на 
потреблението за ежеднев-
ните си дейности. Това се 
постига чрез изолиране за 
максимална ефективност 
и инсталиране на инте-
лигентни решения за вен-

тилация, за да се намали 
нуждата от отопление, за 
рециклиране на топлина, за 
използване на морска вода 
за охлаждане и др. Услови-
ята за достъп на дневна 
светлина са оптимизирани 
в целия дизайн, а използване-
то на изкуствена се свежда 
до минимум.

Студиото SO&CO е проектирало 
супертънка офис сграда. Блокът в 
Гинза, наречен Multi-Tenant Building, е 
разположен на тесен коридор с фор-
мата на Г между две други здания в 
плътно застроен район в един от во-
дещите търговски квартали в града. 
Той съдържа пет малки работни прос-
транства и има страхотна бетонна 
фасада с идеята да се откроява на 
фона на „солидните и непривлекател-
ни“ здания, които обикновено заемат 
тези странични улици.

За да се увеличи максимално прос-
транството в рамките на тесните 
ограничения на локацията, SO&CO 
разделя офиса на два съседни обема, 
които се вписват в L-образната фор-
ма на мястото. Най-малкият, който е 
с лице към улицата, е широк едва 2,7 метра.

Тесният вход води към светло пространство в сърцето на блока, 
което свързва двете части чрез четириетажно стълбище с отворена 
конструкция. Подобно на фасадата, вътрешните облицовки на всеки 
офис се характеризират с открита бетонна конструкция. Това е за-
легнало в проекта на  SO&CO, за да формира минималистичен фон към 
вещите на всеки наемател, докато споделеното стълбище може да бъде 
използвано като общ шоурум или изложбено пространство.

Преди малко повече от година - на 14 август 2018 г., в Италия се 
случи катастрофа. Срути се пилон на моста Моранди. Оттогава стро-
ителните инженери се питат дали би било възможно да се използват 
измервания за откриване на критични промени в подобни и други стро-
ителни конструкции, преди да е твърде късно.

Сега изследователи от Nasa Jet Propulsion Laboratory (JPL) и уни-
верситета в Bath са разработили сателитна система за ранно пре-
дупреждение, която открива малки движения в мостовете. Тя ком-
бинира данни от ново поколение спътници с патентован алгоритъм. 
Автоматичната система има за цел да гарантира безопасността 
на големи инфраструктурни обекти. Въз основа на данните се из-
числява възможен риск от опасни процеси в конструкцията на сгради 
и съоръжения.

Методът е иновативен с това, че за разлика от досегашните, кои-
то през равни интервали от време наблюдават само избрани места, 
за които се смята, че са изложени на риск, позволява да се контролира 
цялата инфраструктура почти в реално време.

Досега радарните изображения можеха да бъдат създадени с точ-
ност около един сантиметър, докато новата система записва струк-
тури в милиметров диапазон. Нивото на детайлност е достатъчно, за 
да открие критични деформации рано.

Японското студио 
Nendo напълно е преобра-
зило големия търговски 
комплекс Siam Discovery 
в Банкок, Тайланд. Рекон-
струкцията обхваща как-
то интериорния, така и 
екстериорния дизайн на 
първите пет етажа, като 
вътрешното оформление 
е организирано около те-
мата „Лаборатория за 
живот”. Идеята е посе-
тителите да бъдат про-
вокирани да търсят и да 
се насладят на многообразието, 
което е вътре.

Съществуващата сграда е 
дълбока, с тясна фасада и няма 
лице, което да привлича клиен-
тите към центъра. Това е едно 

от предизвикателствата, с 
което се справят проектанти-
те. Те премахват всички стени, 
доколкото конструкцията поз-
волява, за да отворят зданието 
максимално навън. Но тъй като 

в Банкок засенчването 
е важно за климатиза-
цията на помещенията, 
е създадена двустенна 
фасада, която освен че 
спира слънчевите лъчи, 
променя изцяло външния 
вид на обекта.

Самите магазини са 
проектирани в различен 
стил, с разнообразни ма-
териали и атмосферата 
във всеки от тях е уни-
кална. На много места е 
подредено лабораторно 

оборудване  - стъкленици, колби 
и епруветки, както и диаграми на 
молекулярните структури, нукле-
отидни ДНК последователности, 
микроскопи. Все пак нали това е 
„Лаборатория за живот“!

Архитектурно бюро от Хо-
ландия представи жилищен блок 
от ново поколение в град Синт 
Михилстестел като продълже-
ние на тенденцията за ради-
кално озеленяване. Неговите 
стени се състоят от лавици с 
кашпи с растения. Инвеститор 
е компанията MVRDV, а проек-
тът, който носи названието 
Green Villa, е дело на Van Boven 
Architecten. 

Тъй като идеята от 90-те 
години за създаване на парко-
ве като оазиси в града е вече 
твърде ограничена откъм мяс-
то, студиото се стреми да 
привнесе допълнителна зелени-
на с този проект. 

Стените на трите етажа, 
мансардата и покривът ще 
представляват гигантски сак-
сии с растения. Вече е извест-
но, че ще има жасмин, бреза, 
борови дръвчета и др. 

„Дизайнът на Green Villa е 

част от наше изследване в 
сферата на проектирането на 
безфасадни сгради и радикално 
озеленени помещения“, обясня-
ва представителят на MVRVD 
Вини Маас. 

Растенията и дърветата 
помагат, за да се компенсират 
емисиите на CO

2
, да се охлажда 

градът и да се насърчава би-

оразнообразието. Тези на Green 
Villa ще служат още и като сво-
еобразна „библиотека“, като 
всяко ще е обозначено с табел-
ка с име и съпътстваща инфор-
мация. Съхранената дъждовна 
вода ще се използва за полива-
не чрез сензорно контролирана 
система, вградена в самите 
саксии.

Тя представя уникална възможност да се проучи как да се съхранява слънчевата топлина 
при неблагоприятни условия
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КНИГА НА СЕДМИЦАТА

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

„Вирджиния Улф” е 
проницателен портрет 
на една от най-забеле-
жителните писателки 
на модернизма, създаден 
от сина на Вита Саквил-
Уест, писателя Найджъл 
Никълсън. Необикновена-
та биография е дело на 
човек, който е познавал 
авторката на „Госпожа 
Далауей” и „Към фара” 
още от малък. В книгата 
са застъпени всички клю-
чови моменти, обстоя-
телства и идеи, които 
правят живота й така 
интригуващ и до днес за поколения читатели. Освен 
това биографията съдържа оценка на големите й лите-
ратурни постижения. 

Найджъл Никълсън представя разказ от първо лице, 
изпъстрен с много интимни случки и лични спомени, кои-
то не могат да се прочетат никъде другаде. Той обри-
сува Вирджиния Улф като централна фигура в небезиз-
вестния интелектуален кръг Блумсбъри, възхищава се 
на удивителната оригиналност на романите й, особено 
на „Вълните“, изказва честното си мнение за двете й 
полемични книги „Собствена стая“ и „Три гвинеи“.

Никълсън е редактор на изданието от шест тома 
писма на Вирджиния Улф. Автор е и на други биографични 
книги, сред които „Портретът на един брак“ за прочу-
тите си родители – и двамата писатели. През 2000 г. 
е удостоен със званието „Кавалер на ордена на Британ-
ската империя“ за заслуги в областта на литературата 
и за запазване на историческата памет.

Рок звездата Нийл Йънг и бандата 
му Crazy Horse завършиха новия си сту-
диен албум Colorado, чиято премиера е 
предвидена за 25 октомври. Той е пър-

вият след пожъналия успех през 2012 г. 
Psychedelic Pill, който беше 32-рият в 
дискографията на изпълнителя.

Colorado е продуциран от Йънг и 
Джон Ханлън. Той е записан основно на 
живо в студио в местността Rocky 
Mountains, Колорадо. Миксингът е пра-
вен в Shangri-La Studios в Малибу, а мас-
терингът е дело на Крис Белман. Както 
при всяко издание на Йънг, полученият 
резултат е удивителен.

Аудиото на Colorado ще бъде 

налично с високо качество на три-
странна двойна плоча в комплект със 
7-инчов бонус сингъл, на CD, както и 
за слушане във всички дигитални и 
стрийминг платформи. 7-инчовият 
бонус сингъл ще съдържа 2 трака, 
които не присъстват в албума. Това 
са Rainbow Of Colors – записан на живо 
от Нийл Йънг, който е първото пуб-
лично изпълнение на рок звездата, и 
парчето Truth Kills, студиен запис от 
Йънг и Crazy Horse. 

Емил Христов

Уникалната изложба „Тук и до края на 
света“ на български фотографи, работещи 
у нас и по света, беше открита на Моста 
на влюбените до Националния дворец на кул-
турата в София. Организатор на събитие-
то, което се провежда за девети пореден 
път, е фотографът Петър Янкулов. Жители 
и гости на столицата ще могат да се рад-

ват на красивите кадри до 29 септември. 
 „Тук и до края на света“ е проект, целящ 

развитието на нашата професия в България 
чрез лансирането на предимно млади и не-
популярни творци. Наред с тях показваме и 
снимки на вече утвърдени имена. За девет-
те години са представени общо 100 авто-

ри“, сподели пред в. „Строител“ Янку-
лов. Той подчерта, че за първи път има 
и чуждестранен участник. „Снимките 
на колегата Жалт Сабо от Унгария 
са наистина уникални и заслужаваха 
да бъдат показани. С него броят на 
гостуващите тази година е 31“, до-
пълни организаторът на събитието и 
акцентира, че има интересни фотоси, 
някои от тях са правени с дрон, а дру-
ги от лодка насред морето.

 „Определено е предизвикателство 
да организираш подобно събитие в 
центъра на София. Аз всяка година си 

казвам, че го правя за последно, но между-
временно излизат толкова хубави снимки, 
че няма как да не ги покажем. Благодаря на 
нашите партньори и спонсори. Когато ви-
диш усмихнатите лица на хората по моста, 
тогава разбираш, че си е заслужавало“, за-
върши Янкулов.

31 фотографи участват в деветата изложба

„Имението Даунтън“ е кино екранизация на най-успешната те-
левизионна продукция на Великобритания, продължаваща история-
та на аристократичното семейство Кроули. Интересен факт е, че 
действието във филма се развива през 1927 г., когато цар Борис III 
прави официална визита в Обединеното кралство и се среща с крал 
Джордж V. 

Именно кралска визита е и в основата на историята на „Имение-
то Даунтън“. По това време фамилията Кроули не живее в обичайния 
лукс заради Голямата депресия и края на Първата световна война. Но 
за посещението на техни кралски височества Джордж V и съпругата 
му всичко трябва да е по конец. Визитата им ще предизвика скан-
дали, романтични трепети и интриги, които ще поставят на карта 
бъдещето на Даунтън. 

В кинолентата се завръщат доста от актьорите в популярния 
сериал, като Маги Смит отново в ролята на Вайлет Кроули, Мишел 
Докъри като лейди Мери Кроули, Лора Кармайкъл в образа на лейди 
Едит Кроули, Елизабет Макгавърн е Кора Кроули, Хю Боневил играе 
Робърт Кроули, Алън Лийч е Том Брансън, Джим Картър – иконома Кар-
сън, и други. Към актьорския състав се присъединява Имелда Стон-
тън (поредицата за „Хари Потър“, „Господарка на злото“).

Анна Зографова

Международният кино и ТВ фести-
вал „Славянска приказка“ се проведе за 
седми пореден път в София. В събити-
ето се съревноваваха 180 филма от 
България, Украйна, Русия, Македония, 
Венецуела, САЩ, Китай, Белгия, Мон-
голия, Палестина и Сърбия. В дните на 
фестивала - 5-8 септември, в киносало-
на на Руския културно-информационен 
център столичани имаха възможност 
да гледат част от конкурсните твор-
би. Сред тях бяха филмът носител на 
няколко престижни международни награ-
ди „Белият Ягел”, ка-
захстанската лента 
„Небето на моето 
детство” на режи-
сьора Рустем Абдра-
шев и българската 
продукция „Сага за 
пропуснатите въз-

можности“ на режисьорката Ралица 
Димитрова. Акцент в програмата бе 
и документалната творба на режи-
сьора Владимир Костюк „100 години 
в изгнание“, разказващ за живота в 
емиграция на руския аристократ и 
общественик барон Едуард Алексан-
дрович фон Фалц-Фейн, живял в Бъл-
гария и Лихтенщайн. 

Показана бе и венецуелската 

кинолента „Либертадор“, посветена на 
националния герой на Венецуела - Си-
мон Боливар - латиноамерикански ре-

волюционер, генерал и политик, 
най-влиятелния и известен от 
ръководителите на войните за 
независимост на испанските ко-
лонии в Америка. 

Фестивалът завърши с офи-
циална церемония по награжда-
ване на най-добрите продукции.

Големите звезди на руската музика 
ЛЮБЭ ще изнесат два грандиозни концерта 
у нас, посветени на 30-годишния им юбилей. 
Събитията ще се състоят на 5 декември в 
Двореца на културата и спорта във Варна 
и на 7 декември в НДК в София. Артистите 
начело с легендарния вокалист Николай Рас-
торгуев ще изпълнят пред родната публи-
ка най-култовите си песни, като „Комбат”, 
„Солдат”, „Там за туманами”, „Песня о звeз-
дах”, „Позови Меня Тихо По Имени” и много 
други.

През последните три десетилетия гру-
пата заема челни позиции на руския музика-
лен небосклон. ЛЮБЭ хармонично смесват 
елементи на рок, поп, фолклорна и военна 
музика. Формацията е основана през 1989 г. 
и досега има издадени 10 студийни албума 
и множество концертни записи и сборни 
дискове.

В началото на 1989 г. ЛЮБЭ записват 
първите си песни – „Либерци“ и „Батька Мах-
но“. Същата година започват първите им 
турнета заедно с „Коледни срещи“ и Алла 

Страницата подготви Десислава Бакърджиева 

Снимки Румен Добрев

Пугачова. По съвет на Алла Борисовна 
при изпълнение на песента „Горе вдясно“ 
Расторгуев носи военна куртка, която се 
превръща в негова запазена марка през 
следващите години.

Идеята за създаването на групата е на 
продуцента и композитор Игор Матвиенко, 
който е автор на всичките им композиции. 
Дебютните му песни се появяват в края на 
80-те, а като постоянен лидер на ЛЮБЭ се 
присъединява Николай Расторгуев. На него 
принадлежи идеята за името на групата, 
което е свързано с популярното в онези 
години младежко движение Либерци.
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Ако погледнете кар-
тата на Европа, ще кон-
статирате, че много от 
столиците са се зародили 
около реки. Това важи и за 
Париж. Но френският град 
е единственият в Европа, 
а може би и в света, кой-
то е възникнал на речен 
остров. Това е Ил дьо ла 
Сите на Сена. Селището е 
основано около 250 г. пр.Хр. 
от келтското племе пари-

зии. Населеното място по-
пада под владичеството на 
римляните, които го наре-
кли Лютеция. Споменава го 
и Юлий Цезар, който дошъл 
тук с армията си през 53 г. 
пр.Хр. За да се предпазят 
от атаки на варварите, 
жителите му се местят на 
остров Сите, откъдето се 
започва и разрастването 
му по двата бряга на река-
та. 

Въвеждайки свой ред 
и администрация, римля-
ните умело интегрират 
галската аристокрация 
в системата на своята 
власт. Към 360 г. Лютеция 
се преименува на Парис по 
името на келтското пле-
ме, основало града.

Париж заема важно 
място във всички значими 
събития от френската ис-
тория. Градът е място, къ-
дето са управлявали много 
от най-известните евро-
пейски монарси, а също 
така е и арена на някои от 
най-кървавите събития в 
историята на държавата. 

Всеки се влюбва в раз-
лична част от Париж. Не-
зависимо дали го посеща-
вате заради романтиката, 
бохемските улици, Седми-
цата на модата, или за да 
се вдъхновите от духа на 
града, винаги ще има още 
един скъпоценен камък, по-
редното изумително кул-
турно съкровище, което 
ще Ви очаква зад ъгъла.

Наситеното истори-
ческо минало допринася и 
за голямото архитектурно 
богатство тук. Буквално 
на всеки ъгъл във френс-
ката столица има някоя 
забележителност. Сред 
най-големите, разбира се, 
са Айфеловата кула, Лув-
ърът, Пантеонът, Триум-

фалната арка, базиликата 
„Сакре-Кьор“, Парижката 
опера, мостът „Алексан-
дър III“. 

Айфеловата кула  е 
един от най-внушителни-
те и може би най-извест-
ният монумент в света и 
гениално инженерно тво-
рение. Била е построена 
през 1889 г. за световно-
то Парижко изложение и 
колкото и да е трудно за 
вярване, кулата не е била 
обичана от французите, 
тъй като е дело на герма-
неца Густав Айфел. Тя има 
три нива, достъпни за по-
сетители. До първите две 
се стига по стълби или с 
асансьор, а до най-висо-
кото - само с асансьор. 
324-метровата кула днес 
служи и като предавател 
на радио и телевизионни 
програми. 

Лувърът е най-посе-
щаваният музей в света и 
най-големият национален 
музей на Франция. В двора 
му се намира известна-
та и доста разнопосочно 
коментирана съвременна 
стъклена пирамида, а въ-
тре има над 30 хил. про-

изведения на изкуството, 
сред които и легендарна-
та „Мона Лиза“ на Леонар-
до да Винчи. 

Катедралата „Нотр 

Дам“ (Парижката Света 
Богоридица) е разположе-
на на остров Сите в Ла-
тинския квартал. Стро-
ителството й започва 
през 1163 г. от крал Луи IX 
и продължава 150 години. 
Фасадата на сградата е 
изключително красива, но 
за съжаление влизането в 
нея в момента е преуста-
новено заради реставри-
рането й след пожара, при 
който бе унищожена част 
от катедралата. 

Пантеонът  е  най-

известната гробница 
в страната, в която са 
останките на едни от 
най-влиятелните лично-
сти на Франция - Виктор 
Юго, Волтер, Рене Декарт, 
Александър Дюма-баща, 
Жан-Жак Русо и други. 
Сградата наподобява тази 
на първоначалния Пантеон 
в Рим, а елипсовидният ку-
пол е оказал влияние върху 
проекта на американския 
Капитолий. 

Триумфалната арка се 
намира в западния край на 
бул. „Шанз-Елизе“. Тя е по-
строена в чест на всички 
загинали по време на вой-
ните във Франция. Върху 
стените й са изписани 

имената на генералите, 
били начело на военните 
батальони, а под свода й 
стои гробът на незнайния 
воин от Първата светов-
на война. Арката е с висо-
чина 50 метра и се нами-
ра в центъра на площад, 
който събира 12 булеварда 
в една точка, сред тях и 
„Шанз-Елизе” – най-извест-
ната улица в света. Буле-
вардът започва от пло-
щад „Конкорд” и завършва 
на площад „Шарл дьо Гол”. 
Разделен е на две части. 
Долната включва парк и 

Малкия дворец, а горната 
се простира до Триумфал-
ната арка и е пълна с ма-
газини, кафенета, ресто-
ранти, хотели, луксозни 
бутици, кина и театри.

„Сакре-Кьор“ е кацна-
ла на хълма Монмартър. 
Църквата е изключител-
но красива, изградена от 
бял камък - калцит, който 
отделя бяло вещество, 
когато го вали дъжд. Хъл-
мът Монмартър е вто-
рата най-висока точка в 
Париж след Айфеловата 
кула, като и самият квар-
тал носи това име. Той е 
много посещавано и харес-
вано място от туристи-
те, пълно със заведения, 
нощни клубове, кабарета, 
ресторанти и барове.

Опера „Гарние“  е с 
внушителна външна фаса-
да, с множество статуи, 
инкрустации и релефи. 
Вътрешността й обаче е 
още по-впечатляваща. За 
нея казват, че е най-кра-
сивата сграда на оперен 
театър в света. Тя е бога-
то украсена, а на тавана 
й са изрисувани сюжети 
от различните етапи на 
музикалната история. В 
центъра на фоайето има 
паметник на Шарл Гарние 
до прозорец, от който се 
открива гледка към Лувъра.

„Александър III“, който 
е кръстен на едноименния 
руски император, е пътен 
мост над река Сена, по-
строен през 1896 - 1900 г. 
Архитектурата му е била 
много авангардна за вре-
мето си. Той е богато ук-
расен с лампи, херувими, 
нимфи и крилати коне.

Освен богатство от 
исторически и културни 
забележителности Париж 
предлага и множество 
места за отдих. Брего-
вете на река Сена са ху-
баво място за разходка. 

Тук има много приятни 
заведения, където може 
да изпиете едно кафе, 
наслаждавайки се на кра-
сива гледка. Именно това 
крайбрежие е включено 
в списъка на  ЮНЕСКО за 
световното културно на-
следство. Всяко лято в 
продължение на месец ке-
йовете на Сена се затва-
рят за превозни средства 
и се превръщат в плаж – 
посипват се пясък, поста-
вят се шезлонги и чадъри.

Посещавайки Париж, 
не съсредоточавайте 
вниманието си само вър-
ху централните му части. 
В покрайнините на града, 
както и около него също 
има много забележител-
ности. Само на 20 км в 
малкото градче Версай е 
разположен едноименният 
кралски комплекс, за чие-
то цялостно разглеждане 
може да си отделите цял 
ден. В близост до френс-
ката столица се намира 
и „Дисниленд“, който при-
влича ежегодно стотици 
хиляди туристи.

По последни данни във 
френската столица живе-
ят около 2 млн. души, но 
заедно с тези в предгра-
дията бройката достига 
внушителните 12 мили-
она.

„Сакре-Кьор“

Мостът „Александър III“

Опера „Гарние“

„Мулен руж“

Елисейският дворец

Поглед от Айфеловата кула към Елисейските полета

Снимки Емил Христов
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A working meeting was held between 
Minister Avramova and BCC's management

A new plant was opened in the town of Peshtera

ACCENTS friday, 20 september 2019

Превод Радостина Иванова

A Memorandum of Cooperation was 
signed between BCC and NCIP
Organizations will share their experience in the field of construction and management 
of industrial parks, as well as in attracting investment

A Memorandum of Cooperation 
was signed between the Bulgarian 
Construction Chamber (BCC) and 
the „National Company Industrial 
Zones“ EAD (NCIZ). The document 
was endorsed by the Chairman of 
the Management Board of BCC, 
Eng. Iliyan Terziev and Antoaneta 
Bares, Executive Director of NCIZ. 

By signing this agreement the 
two parties formally demonstrated 
their will to collaborate and came 
together on the concept to create 
conditions for active development 
of the investment potential in Bul-
garia. The memorandum aims also 
to achieve intensive communication 
between the BCC and the NCIZ, as 
well exchange of experience and 
good practices in order to develop 

common positions.
Trifon Trifonov, Head of „Market-

ing and Investment“ Department at 
NCIZ, and the Executive Director of 
BCC Eng. Miroslav Maznev also at-
tended the signing the document.

„It is my pleasure for the first 
time to welcome you here today. 
The sustainable economic and 
social development requires inter-
action between local authorities, 
state-owned companies and Branch 
associations, and that is why I wel-
come the signing of this memoran-
dum“, said Eng. Iliyan Terziev. 

He added also that the Cham-
ber is actively working with all rep-
resentatives of the executive, leg-
islative and local authorities on the 
topics related to the Construction 

sector. „Our representatives par-
ticipate in numerous committees 

monitoring the Operational Pro-
grammes, as well as many expert 

councils and working groups“, said 
the Chairman of the Management 
Board of the BCC. 

Antoaneta Bares underlined the 
advantages of state-owned indus-
trial zones, which attract Bulgarian 
and foreign businesses with their 
excellent locations and road infra-
structure built. She emphasized that 
he partnership between the BCC 
and the NCIZ could be expanded 
with other organizations, when the 
circumstances so require, and with 
the agreement of both parties. The 
BCC and the NCIZ will share experi-
ence in industrial parks' construc-
tion and management, as well as 
in attracting investments, improving 
the infrastructure and the economic 
environment.

The Minister of Regional De-
velopment and Public Works Petya 
Avramova held a working meeting 
with the management of the Bulgar-
ian Construction Chamber.

The extension of the warranty 
periods for the construction works, 
their quality and the work of the 
commissions involved in the recep-
tion procedure were discussed. 
Construction products' conformity 
assessment was also discussed 
during the meeting.

The participants in the meeting 
commented on the need to increase 
the responsibility borne by each of 
the participants in the construction 
and investment process – design-
ers, builders and construction su-
pervision.

The Spatial Development Act 
was discussed as well. It became 
clear during the meeting that some 
amendments to it, related to the ac-

tivity of the supervisory companies, 
are to be published for public dis-
cussion.

A possibility of the Building Re-
search Institute – NISI EOOD and 
the Bulgarian Construction Cham-
ber and the University of National 

and World Economy to working 
jointly was also discussed, and that 
is why part in the meeting took also 
the new Manager of this state com-
pany – Maya Koseva.

Specific work on the topics dis-
cussed lies ahead.

„New factories are being opened 
every day. That is why, despite re-
cession in Europe, we maintain more 
than 3 % growth in the economy“. 
This was stated by the Prime Min-
ister Boyko Borissov in Peshtera, 
during the official opening of the 
new fermentation plant of „Biovet“ 
AD. The total investment amounts to 
EUR 150 Million, and it was realized 
for a period of less than 2 years. The 
contractor for construction works is 
Glavbolgarstroy Holding AD and the 
subcontractor is „Strimona Stroy“ 
EOOD.

The ceremony was also at-
tended by the Minister of Finance 
– Vladislav Goranov, the Minister of 
Economy – Emil Karanikolov and the 
Minister of Environment and Water 
Neno Dimov, the Chairman of the 
Supervisory Board of „Biovet“ Kiril 
Domuschiev, who is also the Chair-
man of the Board of Directors of 
KRIB (CEIBG), and by the Execu-
tive Director of the company Angel 
Zhelyazkov. The contractors were 
represented by Eng. Simeon Peshov, 
President of Glavbolgarstroy Hold-
ing AD, also Honorary Chairman of 

the Bulgarian Construction Cham-
ber (BCC), Eng. Kamen Peshov, 
Chairman of the Supervisory Board 
of Glavbolgarstroy Holding AD and 
Chairman of the Supervisory Board 
of GBS – Infrastructure Construction 
AD, and Eng. Kalin Peshov, Chair-
man of the Management Board of 
Glavbolgarstroy Holding AD and 
Deputy Chairman of the Manage-
ment Board of BCC.

Prime Minister Borissov empha-
sized the fact that the plant is high-
tech and BGN 40 Million of the in-
vestment is intended for ecology and 
the treatment plant, which is made in 
the most modern way. „By building 
roads, bridges, buildings and eve-
rything else we support those mu-
nicipalities, where finding investors 
is difficult“, Boyko Borissov added.

„I am glad that after a year and 
a half of hard work performed by 
builders, designers, architects, our 
colleagues from „Biovet“, we were 
able to get to today and officially to 
present  the biggest investment we 
have made so far“, commented Kiril 
Domuschiev. He added that the plant 
is very complex one and that cur-
rently it is the largest installation of 
this type in an European country.

Maya Koseva, Manager of the 
Building Research Institute (NISI):

NISI and BCC together could 
initiate a broad public discussion 
on the quality of construction

Mrs. Koseva, you recently took 

over the management of the Build-

ing Research Institute (NISI). Tell 

us more about the Institute's ac-

tivities? What are the top priorities 

determined by you?

Yes, that's right. I have recently 
taken over the management of the 
Building Research Institute, and 
I should admit that it was neither 
easy nor an impulsive decision.

I knew that I was going to have a 
serious and thorough job related to 
prioritizing and planning the overall 
activity, and in respect to implemen-
tation of decision for incorporation 
of the Research Institute of Building 
Materials (RIBM) into the Building 
Research Institute (NISI) – to un-
dertake quite unpopular measures 
aimed to organize and establish a 
single enterprise – financially sound 
and economically competitive.

In close relation and with the 
strong support of the MRDPW man-
agement, we outlined a realistic me-
dium-term program, in which we set 
out specific measures for improving 
the work and increasing the techni-
cal capabilities of the Institute in the 
new contemporary conditions.

Where do you see the place 

and role of „Stroitel“ Newspaper in 

promoting those NISI's researches 

and activities, that will benefit the 

industry? Our subscribers are all 

construction companies enrolled 

in CPRC.

As an edition of the BCC, Stroit-
el“ Newspaper has a key role both in 
informing and promoting the positive 
examples in the construction indus-
try and in the search for solutions 
to problems.

I have been following the edition 
for a short time and I can state that 
the rubrics and interviews, as well 
as the news and novelties in the in-
dustry are extremely useful and are 
being interpreted understandably, 
analytically and correctly.

Stemming from the possibilities 
of the newspaper to influence, as 
well as from its role in forming public 
opinion in case of a social issue, I 

would suggest to collaborate on a 
current topic that had become criti-
cal item – the repairs.

Our society is sensitive in re-
spect to poor quality construction 
works and frequent repairs. The „re-
pair of repair“ expression become 
broadly used.

And here, together with the NISI 
team, I would like to initiate a broad 
public discussion focused on the 
quality of construction in our coun-
try, by trying to involve and provoke 
the public to take part in it. I do 
not think the right thing is to blas-
pheme the construction companies. 
An integral working system for real 
control over the entire construction 
process should be developed, and, 
in particular in respect to the issu-
ance of certificates and BTAs, as 
well as of results of testing of build-
ing materials, construction products 
and goods. Let it be clear where 
and how, in which laboratories and 
by what methods the appropriate 
tests have been carried out, and 
whose are the signatures verifying 
the relevant protocol or certificate. 
To have personalized responsibility 
of each participant in the entire con-
struction cycle – from elaboration of 
design, following the procurement 
procedure for contracting of works, 
through the use of construction 
products, construction works and 
approval of completed project. Only 
then will we have a clear concept 
and complete transparency of the 
entire construction cycle and over-
all personal responsibility of each 
of us.
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Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Вторият кръг на Българска строителна футбол-
на лига (БСФЛ) се проведе в Деня на София. Жребият 
отреди да се изиграят няколко дербита между дебю-
танти и доайени в лигата. Така добре познатите „Пайп 
Систем“ и „Джи Пи Груп“ се изправиха един срещу друг. 
MVP в мача за пореден път стана Денис Борисов, който 
вкара 3 от четирите гола за „Пайпа“, четвъртият беше 
дело на Ивайло Стойчев. За „Джи Пи Груп“ точен мерник 
показаха Александър Пенев и Ивайло Йовов и оформиха 
крайното 4:2 за „Пайп Систем“. 

Дебютантите „Щрабаг“ и „Бигла 3“ премериха сили. 
„Бигла 3“ се оказа по-добрият на терена. През първата 
част двата тима не си отбелязаха гол, но през втора-
та „лястовиците“ взеха нещата в свои ръце и прове-
доха наказателна акция с цели 6 попадения в противни-
ковата врата. Александър Господинов вкара хеттрик, 
Никола Глушков – 2 гола, а Ивайло Петков отбеляза един.

Най-интригуващ мач изиграха селекциите на „Стро-
ителен техникум Христо Ботев“ и „Джи Ди Инвест 
Груп“. До петдесетата минута резултатът беше 1:1, 
след попадения на Михаил Димов (СТХБ) и Димитър 
Иванов („Джи Ди Груп“). В добавеното време се разигра 
истинска драма. Стилян Йоцов (СТХБ) даде преднина 
за своя отбор, а с последвалия удар от центъра Кирил 
Йорданов („Джи Ди Груп“) възстанови паритета в ре-
зултата. Но решителната дума имаше отново Стилян 
Йоцов, който буквално с последния съдийски сигнал ре-
ализира за 3:2 и с това донесе първа победа за „строи-
телния техникум”.

След множество пропуски пред противниковата 
врата през първата част и реализирани два гола през 
втората „Главболгарстрой“ чрез Георги Политов и Ми-
рослав Филипов съумяха да пречупят тима на „Теразид“ 
и се поздравиха с втора победа.

Изненадващо „Инфра Холдинг“, който почти винаги 
е губил от „Монтаж Строителни Конструкции“, успя 
да надвие МСК с 9:2. Головете за победителя вкараха 
Георги Асенов (4), Иво Велчев (2), Валентин Маринов (2) 
и Иво Маджаров. За „монтажниците“ точни бяха Алек-
сандър Генов и Тодор Талков.

Най-резултатният мач този кръг изиграха селек-
циите на „Виваком“ и „Технопанел“, в който бяха от-
белязани цели 12 попадения, като 11 от тях бяха във 
вратата на „Технопанел“ и само едно в мрежата на 
„Виваком“. За „телекома” се разписаха Костадин Три-
фонов (3), Виктор Сираков (3), Илия Николов (2) и по 
веднъж Станой Бранков, Любослав Стойчев и Антон 
Христов. Почетното попадение за „Технопанел“ беше 
дело на Мариан Ангелов.

Футбол

„Атлетико“ показа характер срещу „Ювентус“

Страницата 
подготви 
Теодор Николов

Отборът на „Пари Сен 
Жермен“ спечели с убеди-
телното 3:0 като дома-
кин на „Реал“ (Мадрид) в 
сблъсъка от група „А” на 
Шампионската лига. Герой 
за френския тим се оказа 
бившият футболист на 
„белите” Анхел ди Мария, 
който се отчете с два гола 
(14’, 33’) в стотния си мач 
в турнира. Точка на спора 
сложи Мюние в добавеното 
време, когато се разписа 

след комбинация с другия 
бек на парижани - Бернат. 
За наставника на гостите 
Зинедин Зидан това бе пър-
ви мач в състезанието от 
финала в Киев миналия юни, 
когато мадридчани надвиха 

настоящия шам-
пион „Ливърпул“ с 
3:1.

В друг любо-
питен сблъсък 
от надпревара-
та отборите на 
„Атлетико“ (Мад-
рид) и „Ювентус“ 
изпълниха голов 
спектакъл в дер-
бито от група 

„D“. Мачът в испанската 
столица завърши при 2:2. 
„Дюшекчиите“ доминираха 
до почивката, но не успяха 
да вземат преднина. Така 
още в началото на втора-
та част Хуан Куадрадо ги 

наказа и откри резултата 
за „Юве“ с красив гол в 48-
ата минута, а Блес Ма-
тюиди удвои преднината 
на италианците в 65-ата 
след удар с глава, намерил 
ювелирно центриране на 
Алекс Сандро от фланга. 

„Атлетико“ обаче не се 
предаде и се върна в мача 
в 70-ата минута с попа-
дение на Стефан Савич. 
Черногорецът се разписа 
с глава, след като топка-
та бе продължена към него 
от Хименес. Драмата оба-
че тепърва предстоеше. 
В 90-ата минута Трипиър 
центрира от корнер, а ре-

зервата Ектор Ерера с гла-
ва хвърли в екстаз публика-
та на Wanda Metropolitano. 
Мексиканецът се позицио-
нира най-добре и донесе 
точката на „Атлетико“. 
Домакините обаче може-
ха и да се разминат с нея, 
ако Кристиано Роналдо бе 
стрелял малко по-точно в 
добавеното време при по-
редната скоростна атака 
на „Ювентус“.

В следващия кръг на 1 
октомври „Атлетико“ ще 
гостува на „Локомотив“ 
(Москва), а „Юве“ ще е до-
макин на „Байер“ (Леверку-
зен).

Главният архитект 
на Столичната община 
Здравко Здравков изда-
де виза за проектиране 
на основен ремонт и ре-
конструкция на стадион 
„Българска армия“ на дру-
жество „Сердика спортни 
имоти“ ЕАД. Това обяви в 
Народното събрание ми-
нистърът на младежта и 
спорта Красен Кралев. 

Издадената виза не 
допуска намалени разстоя-
ния към съседни имоти или 
сгради, включително през 
улица. Тя, както и самият 
инвестиционен проект 
трябва да бъдат съгласу-
вани с Министерството 
на културата по реда на 
чл. 83 и чл. 84, тъй като 
стадион „Българска армия“ 
попада в обхвата на охра-

нителна зона на резерва-
та „Борисова градина“.

„На следващия етап 
е необходимо да бъде из-
готвен подробен инвес-
тиционен проект и план в 
какъв обем може да бъде 
извършен ремонтът и 
реконструкцията на ста-
дион „Българска армия“. 

Инвеститорът вече може 
да започне изготвянето 
на този проект след по-
лучаването на визата“, 
обяви Кралев. Спортният 
министър обясни, че меж-
дувременно ММС и ПФК 
„ЦСКА-София” са започна-
ли работа по учредяване на 
съвместното търговско 

дружество. 
„Впоследствие тряб-

ва да бъдат предста-
вени ясни и неоспорими 
гаранции от страна на 
инвеститора, че може 
да осигури необходимите 
средства за осъществя-
ване на проекта“, завърши 
Красен Кралев. 

По отношение на ста-
дион „Българска армия“ 
министърът припомни, че 
ММС има последователна 
политика и само в рамките 
на две седмици след пред-
ставянето на писмо за 
инвестиционни намерения 
от страна на ПФК „ЦСКА-
София“ ЕАД ведомството 
е задействало процедура-
та за издаване на виза и 
клубът може да пристъпи 
към проектиране.

В центъра на кампуса на Национална спортна академия 
„Васил Левски“ бе открита нова тенис база. Ректорът проф. 
Пенчо Гешев, кметът на район „Студентски“ Димитър Дилчев 
и доц. Цветанка Захариева, ръководител на сектор „Тенис“ в 
НСА, прерязаха лентата на обекта.

Базата разполага с 4 корта с изкуствена настилка, ос-
ветление и трибуни за зрители. До месеци се очаква два от 
кортовете да бъдат покрити с конструкция тип балон, за да 
се ползват целогодишно.

Демонстративна игра по време на откриването напра-
виха родните 
тенис таланти 
Дария Радулова, 
Ралица Алексан-
дрова, Денис 
Тодорова, Хрис-
то Валеов, Ва-
сил Димитров 
и Никола Кере-
медчиев.

Българският на-
ционален отбор по 
волейбол ще играе 
срещу Словения на 
1/8-финалите на Евро-
пейското първенство. 
Това стана ясно, след 
като словенците пад-

наха в последния си мач от Група „С” от настоящия европей-
ски шампион Русия с 0:3 гейма.

Така Словения завърши на второ място в своята група 
с 3 победи, 2 загуби и 9 точки и на 1/8-финалите трябва да 
срещне третия от Група „А”, който е България.

Мачът между двата тима ще се изиграе на 21 септем-
ври в зала „Дворана Център Стожице“ в Любляна. Същия ден 
е и другият 1/8-финал в словенската столица между „Сбор-
ная“ и Гърция, която остана 4-та в Група „А”. Победителите 
от двете срещи ще трябва да се изправят един срещу друг 
на 1/4-финал.

Во
ле

йб
ол
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В следващия брой очаквайте
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е проектиран да служи на 
приключенците, любопит-
ните умове, хората, които 
се стремят към велики 
дела. Затова е интелиген-
тен, готов за всякакви пре-
пятствия и гарантиращ 
безопасност. 

Силуетът е невъзмож-
но да бъде объркан, а в съ-
щото време, както споме-
нахме, е изцяло различен. 
Изглежда як и е як, но е ин-
женерно изработен да въл-
нува. Defender притежава 
всеизвестно име, безкрай-
ни възможности и мигнове-
но разпознаваем дизайн, а и 
може да бъде персонализи-
ран да отговаря на нужди-
те на собственика си.

Новият модел старти-
ра с дълга база 110, след 
което ще излезе и къса 
– 90, и най-накрая през 
2020 г. ще се разпрос-
транят и практичните 
пътнически модели. Всич-
ки те ще се предлагат с 
традиционни бензинови и 
дизелови мотори, но ще 
има и плъг-ин вариант. На-

личните агрегати са 4-ци-
линдрови дизели и бензини, 
както и V6 бензин. Всички 
те работят с 8-степенна 
предавателна кутия. Най-
мощната версия има 394 
к.с. благодарение на мека 
хибридна система.

Defender 110 има мяс-
то за до седем пътници. 
Ако третият ред седалки 
се сгъне, багажният обем 
е 1070 литра и нараства 
до почти 2400 литра при 
2-местна конфигурация на 
кабината.

Тъй като, както вече ка-
захме, новият Defender ще 
е символът на свободата 
и приключенията през XXI 
век, като в същото време 
остава верен на традиция-
та на 71-годишното наслед-
ство, дизайнерите са над-
градили добре познатия ни 
класически модел. Най-ем-
блематичните особености, 
като алпийските прозорци 
в тавана и резервната 
гума отзад, са били запазе-
ни, а от своя страна стой-
ката е по-повдигната. 

Елица Илчева

С помощта на пионерски 
иновации вече десетилетия 
наред Land Rover печели спе-
циално място в сърцата на 
откриватели, изследовате-
ли, хуманитарни организа-
ции и приключенци. Доказал 
се е в най-тежките условия 
на планетата, а новият 
Defender е единственият 
модел, който може да до-
пълни династията на Land 
Rover с недосегаемия лукс 
в семейството на Range 
Rover и безкрайните въз-
можности на функционал-
ната серия Discovery. 

Чакан отдавна, Land 
Rover Defender направи своя 
дебют по време на изложе-
нието във Франкфурт. Ма-
шината е за първи път от 
десетилетия изцяло нова и 
ще се продава почти нався-
къде по света. 

Една от най-големите 
промени освен визуална-
та е преминаването от 
рама шаси на самоносеща 
конструкция. Монококът 
използва алуминиеви спла-
ви и е бил тестван над 62 
хил. пъти при изминати над 
1,2 млн. км.

Е м б л е м а т и ч н и я т 
Defender в същността си 
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СУДОКУ

За начинаещи

За напреднали

Отговори от предишния брой

Лесно Трудно

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

всяко тройно квадратче да съдържа цифрите от 1 до 9.

Виц  Бисери от кухнята

Телефонен разговор  
в трамвая: 
- Не мога. Извънземен съм... 
Всички се обръщат. 
- Като се прибера утре  
в Земен, ще се видим. 

През изминалото 
денонощие по този 
пъп движението бе 

много натоварено

Забавен кадър
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          6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

Обем  до 2500 знака + 1 снимка
Цена 60 лв.

          7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

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

Цена за 1 година 125 лв. 

           9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

  

50За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова

                           0884 20 22 57 – Калоян Станчев

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

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
%

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

          1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

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

          2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

              РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

          3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ, 

          ПОЗДРАВ

Максимален обем 1/2 страница 500 лв.

          4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см  50 лв. 

          5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА  

          (www.vestnikstroitel.bg)

Размер  298х55 пиксела
Цена 150 лв./месец

Четете първи последните новини!

Най-актуалното 

в строителния 

бранш – на сайта 

на в. „Строител“

www.vestnikstroitel.bg


