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ОП НА КСБ

Общи събрания
на Областните
представителства
на КСБ
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Събитието е по повод Деня на строителя и се провежда със съдействието на Столична община
Мирослав Еленков

ИНТЕРВЮ
Инж. Делчо Гюров, Почетен
гражданин на София:

Шестата традиционна изложба, организирана
от Камарата на строителите в България (КСБ) и
вестник „Строител“ със съдействието на Столичната община, ще бъде открита на 20 октомври
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК. За
поредна година експозицията е посветена на Деня
на строителя – Димитровден. Тя е съставена от
60 пана с авторски творби на екипа на в. „Строител“ и въздушно заснети снимки с квадрокоптер
(дрон) на знакови обекти, изградени в столицата.

НДК е моят
най-труден и найобичан обект

КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГ

` стр. 6-7

Инженерна
инфраструктура;
40,7%
Сградно
строителство;
59,3%

Чрез фотосите гражданите и гостите на
София ще могат да видят как градът се променя благодарение на реализацията на различните строителни проекти и съхраняването на
културно-историческото наследство. И през
тази година 60-те пана представят редица обновени улици и булеварди, санирани детски градини и училища, столичното метро, нови сгради,
цветни мозайки, изградени или рехабилитирани
паркове и зони за отдих, храмове и други красиви
обекти в София. Изложбата ще може да се види
до 2 ноември.
` стр. 12-15

Икономически отчет за строителния
сектор – първо полугодие 2019 г.

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
Проф. Владимир
Пилософ,
председател
на Българската
педиатрична
асоциация:

Построяването
на многопрофилна
детска болница е кауза
от национално
значение
` стр. 17

BG.121357Q/U
Вестник „Строител“ е произведен в условията на
система за управление, сертифицирана от
Bureau Veritas Certification по стандарта ISO 9001.
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ɋɭɜɚɠɟɧɢɟ

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 упълномощено 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 Централно звено Регистър.

ǸȍȋȐȖȕȈȓȕȈȚȈȗȖȓȐȚȐȒȈșȓȍȌȋȡȍșȗȖȔDȋȈ
ȏȈȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍȕȈȌȐșȉȈȓȈȕșȈȔȍȎȌțȘȍȋȐȖȕȐȚȍ
Снимка Румен Добрев

Емил Христов
ɋɨɮɢɹ


ɫɟɩɬɟɦɜɪɢɝ
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26 септември
Инж. Павел Калистратов, управител на „Калистратов Груп“ ООД
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Зам.-министърът на регионалното
развитие и благоустройството Деница Николова участва във форум на тема
„Децентрализация и регионализация в
България: Уроци от международния опит
и препоръки за България“ на Организацията за икономическо сътрудничество
и развитие (ОИСР). В него се включиха
и представители на Националното сдружение на общините в Република България, областни управители и експерти от
областни администрации, както и специалисти по регионализация от Полша,
Великобритания и Португалия.
Деница Николова подчерта, че регионалната политика след 2020 г. ще

спомaга за намаляване на дисбаланса
между регионите. „В последните години
последователно коментираме темата за
необходимостта регионалната политика да бъде хоризонтално ориентирана на
територията на цялата страна“, добави
зам.-министър Николова.

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

www.kofragna-bg.com

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

 Кофраж за кръгли стени

СЕДМИЦАТА
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ǸȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖȕȈǲǹǩȐȒȔȍȚȢȚȕȈǹǶ
ǱȖȘȌȈȕȒȈǼȈȕȌȢȒȖȊȈȗȘȖȊȍȌȖȝȈȘȈȉȖȚȕȈșȘȍȡȈ
Снимки Росица Георгиева

Росица Георгиева
Ренета Николова
Председателят на УС на
КСБ инж. Или ян Терзиев и
представители на ръководството на Камарата и кметът на СО Йорданка Фандъкова проведоха работна
среща. Обсъдени бяха темите за качеството на строителството, контрола и възможностите за засилване на
саморегулирането на бранша
в тази сфера. „Полезно би
било да се засилят правомощи ята на КСБ по отношение на некоректните фирми,
които с дейността си влияят негативно върху имиджа
на целия бранш“, коментира
кметът Фандъкова. От своя
страна инж. Терзиев посочи,
че такива са исканията и нагласите и сред членовете на
Камарата. „Има етичен кодекс на професията, редът и
правилата трябва да важат
за всички“, категоричен бе
председателят на УС на Камарата. От КСБ бе поставен
и сериозният въпрос за засилване на отговорността
на всички участници в строително-инвестиционния процес – проектанти, строители
и строителен надзор. „Сега,
независимо чии са грешките
по веригата, вината винаги
се търси в строителя, а това
не е редно“, посочи инж. Тер-

ностите на всеки участник в
строително-инвестиционния
процес, да се видят пропуските и проблемите и своевременно да се предприемат
необходимите мерки. „Това е
бъдещето на индустрията“,
обобщи той. На срещата бе
коментирана и предстоящата Шеста изложба, организирана от КСБ и в. „Строител”
съ с съ дей с твието н а С О,
която се провежда по повод
Деня на строителя. 60 пана с
художествени фотографии на
реализирани обекти ще покажат как се променя София с
общите усилия на общината
и строителния бранш. Тази
година изложбата ще бъде
експонирана от 20 октомври
до 2 ноември на пешеходния
мост до НДК.

зиев. Той допълни, че от Камарата са готови да предоставят добър европейски опит
относно регламентирането
на правата, задълженията и
отговорностите в процеса.
Представителите на КСБ
и кметът на СО обсъдиха и
ползата от въвеждане на правила и стандарти за извършване на СМР и за ценообразуването на отделните видове
дейности. Изп. директор на
КСБ инж. Мирослав Мазнев
посочи, че в тази сфера Кама-

рата ще работи в тясно сътрудничество с НИСИ и УАСГ.
Инж. Любомир Качамаков
поздрави г-жа Фандъкова за
това, че отделя специално
внимание на дигитализацията. „Това е един от основните приоритети на Камарата, както и на Европейската
федерация на строителната
индустри я - FIEC“, посочи
инж. Качамаков. Той допълни,
че именно чрез дигитализацията може да се постигне
ясно дефиниране на отговор-

ǰǯǵǭǹǭǵǨǷǸǰǭǴǵǨǵǨ

ǪǶǩǳǨǹǺǵǰǺǭǫǸǨǬǶǪǭ
ǰȏȘȈȏȍȚȍǪȈȠȍȚȖȔȕȍȕȐȍ
ǹȗȖȌȍȓȍȚȍǪȈȠȐȗȘȖȉȓȍȔȐ
ǷȘȍȌșȚȈȊȍȚȍȕȐțșȗȍȝȐȚȍșȐ
ǵȐȍȡȍȕȈȗȐȠȍȔȏȈȚȧȝ

ǭȒȐȗȢȚȕȈȊȍșȚȕȐȒÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´ȒȈȕȐ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓȐȕȈȜȐȘȔȐȚȍȊȗȐșȈȕȐ
ȊǾǷǸǹȕȈșȘȍȡȈȊȐȏȕȍșȍȕȈȗȘȐȍȔȕȈ
ǶȟȈȒȊȈȑȚȍȋȘȈȜȐȒȈ
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Вицепремиерът Томислав Дончев:
ǩȢȓȋȈȘȐȧȐǸȍȗțȉȓȐȒȈǲȖȘȍȧȗȖȌȗȐșȈȝȈȌȊțșȚȘȈȕȕȐ
ȌȖȒțȔȍȕȚȐȊȖȉȓȈșȚȚȈȕȈȍȕȍȘȋȍȚȐȒȈȚȈȐȊȢȕȠȕȐȚȍȘȈȉȖȚȐ ǶșȕȖȊȕȈȚȈȕȐȏȈȌȈȟȈȍ
тиции и балансиране на
Страницата
ȌȈȔȈȒșȐȔȐȏȐȘȈȔȍȍȜȍȒȚȈ
търговията“, е заявил Бойподготви
ко Борисов и е допълнил,
Десислава Бакърджиева
че разчита съвместните ȖȚȊșȧȒȈȐȕȊȍșȚȐȞȐȧș
дейности да са насочени
В присъствието на
в постигането на реални ȍȊȘȖȗȍȑșȒȐșȘȍȌșȚȊȈ
премиера Бойко Борисов
по време на официалното му посещение в Република Корея са подписани
двустранни документи
за сътрудничество в областта на енергетиката
и на външните работи.
Меморандумът за разбирателство между министерствата на енергетиката на България и на
търговията, индустрията
и енергетиката на Корея
предвижда подпомагане
сътрудничеството в сферата на възобновяемите
енергийни източници и
енергийната ефектив-

ност. Документът между министерствата на
външните работи на двете страни е за съвместни
чествания на 30-ата годишнина от установяване
на дипломатически отношения между България и
Корея.

Преди това премиерът
Борисов е провел среща с
министър-председателя
на Корея Ли Нак-йон. „Република Корея е наш приоритетен икономически
партньор в Азия и усилията ни са насочени към привличане на корейски инвес-

ǷȘȍȌȓȈȋȈȚȗȘȖȔȍȕȐȊǯǻǺșȒȖȐȚȖȌȈșȍ
ȖȗȚȐȔȐȏȐȘȈȒȖȕȚȘȖȓȢȚȖșȢȡȍșȚȊȧȊȈȕȖȚǬǵǹǲ
Фирмите за строителен надзор няма да могат
да сключват договори за изпитвания в лаборатории на
строителя или на свързани
с него лица, когато упражняват строителен надзор
на строеж, изпълняван от
същия строител. Това предвиждат промените в Закона
за устройство на територията (ЗУТ), публикувани на
интернет страницата на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и
в Портала за обществени

консултации към Министерския съвет strategy.bg.
Становища и предложения
се приемат до 25 октомври.
От МРРБ посочват, че
целта на измененията е да
се оптимизира контролът,
който осъществява Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) върху
инвестиционния строителен процес и участниците
в него. Новите текстове
предвиждат още възможността органите на ДНСК
да извършват служебна проверка на комплексния доклад

на консултанта, въз основа
на който са одобрени инвестиционните проекти и
е издадено разрешението за
строеж.
С предложените промени се завишават и изискванията към лицата, които
кандидатстват за получаване на удостоверение за
оценяване на съответствието на инвестиционните
проекти и/или упражняване
на строителен надзор. В
законопроекта е залегнало и разширяване кръга на
участниците в строител-

резултати в сферите с
голям потенциал за взаимодействие, като високите технологии, машиностроенето, транспорта,
образованието. Борисов е
подчертал, че от взаимен
интерес са също възможностите, които корейските строителни фирми
имат за инвестиции в
областта на пътната инфраструктура в България.
Той е добавил, че те биха
могли да се включат в редица проекти у нас чрез
механизма на публичночастното партньорство.
ството, носещи административнонаказателна
отговорност за нарушения
на ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, и обособяване
на отделен състав за налагане на имуществени санкции на юридическите лица
и едноличните търговци,
респективно на глоби на физическите лица, с цел повишаване ефективността на
упражняваната дейност и
санкционните правомощия.
В с и ч к и п р е д л оже н и
текстове могат да се видят и на интернет сайта на в. „Строител“ www.
vestnikstroitel.bg.

„Основната ни задача е да максимизираме ефекта от всяка инвестиция с европейски средства. За целта
трябва да полагаме системни усилия,
за да облекчим всеки бенефициент, и
така парите да отключват възможности.“ Това е заявил вицепремиерът
Томислав Дончев при откриването на
Третото заседание на Комитета за
наблюдение на Споразумението за партньорство с Европейската комисия 2014 - 2020 г. и Годишната среща
за проследяване изпълнението на програмите.
Дончев е отбелязал, че България навлиза в зряла
фаза на изпълнение на настоящия програмен период и
във финален етап на програмиране на следващия 2021
– 2027 г. „Застъпването на двата периода е предизвикателство, но не е нещо ново за нас. Натрупаният
опит дава своите ефекти – по-добри сме отпреди,
трудностите от изминалите години вече са рутина,
но това не е достатъчно. Избираме да сме дръзки, да
направим скок и да променим нещата по-глобално“, е
добавил вицепремиерът Томислав Дончев.
Аурелио Сесилио, началник на отдел „България, Хърватска и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална
и селищна политика“ на ЕК, е коментирал напредъка
в изпълнението на Споразумението за партньорство.
Анализът е показал, че подборът на проекти е в напреднала фаза и се наблюдава сериозен прогрес в сравнение с 2017 г. От думите му е станало ясно, че за ЕК
напредъкът по програмите показва, че България е около средното ниво на изпълнение. „Настоящият момент
е важен с оглед на подготовката ни за бъдещето. България е изправена пред много предизвикателства, но
с подкрепата на ЕК ще успее да изготви ново Споразумение за партньорство и нови оперативни програми, които ще създадат предпоставки българите да
се възползват в най-голяма степен от европейските
средства през периода 2021 - 2027 г.“, е подчертал
Аурелио Сесилио.

ǹȒȓȦȟȍȕȐșȈȌȖȋȖȊȖȘȈȏȈ
ȖȚȉȦȌȎȍȚȈȕȈÄǶǷǶǹ±´
До средата на септември 2019 г. са обявени 50 процедури на обща
стойност 4,16 млрд. лв.
по Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020“
(„ОПОС 2014-2020“), което представлява 120% от
ресурса на програмата.
Това съобщи ръководителят на Управляващия орган на „ОПОС 2014 – 2020“
Валерия Калчева. С амо
през 2019 г. са обявени 14
процедури на стойност
над 611 млн. лв. Сключените договори през т.г.
са 35 бр. с инвестиции от
660,4 млн. лв. През 2019 г.
на бенефициентите по
програмата са изплатени
123,1 млн. лв.
В сектор „Води“, където са насочени наймного от средствата от
„ОПОС 2014 – 2020“, сключените договори са 34 за
1,5 млрд. лв. безвъзмездна
финансова помощ. „8 от 14
консолидирани ВиК оператора вече подписаха договори за изграждане на
водна инфраструктура.
Това са ВиК дружествата в Смолян, Враца, Русе,
Силистра, Перник, Видин,
Пловдив и Ямбол. Основните ползи са свързани с
увеличаване на ефективността при събирането,
отвеждането и пречистването на отпадни води и
с подобряване нивото на
предлаганите ВиК услуги.
„По ОПОС 2014 – 2020“ са

подписани договори за изграждане или реконструкция на 16 пречиствателни
станции за отпадни води.
В експлоатация са въведени пречиствателните
станции на Банско, Враца,
Раднево и Шумен“, съобщават още от МОСВ.
По Приоритетна ос
„Отпадъци“ са подписани
38 договора с размер на
безвъзмездната помощ
516,5 млн. лв. С тези средства се изграждат 61 инсталации за преработка
на отпадъци. Към момента осигуреният от „ОПОС
2014 – 2020“ допълнителен
капацитет за рециклиране и повторна употреба е
17 316 тона/годишно.
За опазване чистотата на атмосферния въздух
са сключени 25 договора,
за които оперативната
програма осигурява безвъзмездно 114,8 млн. лв.
Общините Бургас, Видин,
Димитровград, Монтана,
Пловдив, Смолян и Столичната община са подписа-

ли договори за изпълнение
на мерки за намаляване на
емисии на фини прахови
частици с източник отопление на твърдо битово
гориво. С изпълнението на
мерките ще се подобри качеството на атмосферния
въздух за близо 2 100 000
жители.
Със средства по ОПОС
се изгражда Национална
система за управление на
водите в реално време.
Мерките за защита при
аварийни ситуации ще обхванат 1 300 000 жители
от 8 общини по поречието
на река Искър – Столичната община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна
Малина, Сливница, Роман и
Ботевград. Към момента
със средства по програмата се укрепват над 30 хектара за опазване живота и
здравето на 22 300 жители
в свлачищните райони.
Повече за напредъка по
оперативните програми
четете в следващ брой на
в. „Строител”.
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ǬȖșȘȍȌȈȚȈȕȈȌȍȒȍȔȊȘȐȚȘȧȉȊȈȌȈȗȘȐȒȓȦȟȐ
ȘȍȔȖȕȚȢȚȕȈȚȘȐțȟȈșȚȢȒȈȕȈǨǴÄǽȍȔțș´
приоритет за нейното
развитие, за да може да
догони Южна България“,
подчерта министърът.
П ет я Авра мова и н формира и за хода на някои важни ВиК проекти
в страната. Тя заяви, че
към момента строителните дейности по стената на яз. „Студена“ са
завършени. „Тъй като за
жителите на Перник и
Батановци няма друго алтернативно захранване с
вода за питейни нужди, рехабилитацията се изпълни
от водолази под вода без
прекъсване на водоподаването към потребите-

Мирослав Еленков
„До средата на декември трябва да приключи
ремонтът и да бъде възстановено движението в
двете платна по три участъка от автомагистрала
„Хемус“. Това са виадуктите при с. Потоп и „Коренишки дол“ и дясното
платно на 6,6-километрова отсечка между Шумен
и Варна“, съобщи министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова на
парламентарен контрол.
Тя допълни, че ремонтът
на лявата тръба на тунел „Витиня“ трябва да
завърши до края на 2020 г.
Министър Аврамова информира, че е възложено
изработването на проект
за различни видове системи на съоръжението. „Към
осъществяване на предвидените дейности ще се
пристъпи след осигуряване на необходимия финансов ресурс от държавния
бюджет. В изпълнение
на европейска директива в тунела, който е над
1000 м, трябва да бъде
направена и връзка между
двете тръби – пешеходна
и пътна за пожарни авто-

мобили, което прави този
ремонт още по-сложен“,
заяви Петя Аврамова.
В отговор на въпрос за
изграждане на нови ленти
за движение в двете посоки на АМ „Тракия“ в отсечката Пловдив – София
министърът коментира,
че преди да се пристъпи
към реализацията на такава идея, следва да се направи задълбочен анализ
както от гледна точка
на възможностите, които
осигурява съществуващото трасе, така и да се
намери технически издържано решение за неговото

разширение. Резултатите
от тези действия ще обосноват финансовите параметри за осъществяването на инвестиционното
намерение. Изграждането
на нови ленти на магистралата ще изисква много средства и аргументи
в посока ефективност.
„По този въпрос трябва
да се работи, но има и други приоритети, свързани
с пътния сектор, които
ние следваме. Неслучайно
в момента основна задача е изграждането на АМ
„Хемус“, която е в Северна
България и трябва да бъде

ǨǷǰșȚȈȘȚȐȘȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȗȖȘȢȟȒȈȏȈ
ȖȉȕȖȊȧȊȈȕȍȚȖȕȈȒȔȖȚȗȢȚ,,,
Десислава Бакърджиева
Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) стартира обществена поръчка за
изпълнител на ремонта на 4,607 км от
път III-4904 (О.п. Разград – Кубрат) – жп
гара Разград – (Разград – Дянково). Третокласното трасе е с важно значение за
транзитните потоци и е основна връзка
за Северната промишлена зона на Разград. Индикативната стойност на проекта е 2 813 279,17 лв. без ДДС. Средства-

та са осигурени от бюджета на АПИ.
Началото на участъка, по който ще
се работи, започва при отклонението за
II-49 Търговище – Разград, а краят е при
кръстовището с пътя Разград – Дянково. Предвижда се рехабилитация и реконструкция на настилката, нова маркировка
и попълване на вертикалната сигнализация. Максималният срок за изпълнение на
строителните работи е 10 месеца.
Кандидатите могат да подават оферти до 24 октомври.

ǯȈȊȢȘȠȐȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈȒȐȓȖȔȍȚȘȖȊȈȚȈ
ȖȚșȍȟȒȈǪȘȈȞȈ±ȗȍȡȍȘȈǳȍȌȍȕȐȒȈ
Десислава
Бакърджиева
Завърши рехабилитацията на 17,4 км от третокласни я път III-1002
Враца – пещера Леденика.
Проектът е реализиран
по Оперативна програма
„Региони в растеж 2014
– 2020“. Той е на обща
стойност 14 121 155,70 лв.
Средствата от ЕС са
11 773 852,17 лв., националното съфинансиране е
2 077 738,62 лв., а собственият принос на Агенция
„Пътна инфраструктура“
– 269 561,91 лв.
Ре х аб и л и т и р а н и я т
участък започва от областния център и завършва при входа на пещера
Леденика. Той е с нова настилка, предпазни огради,
пътни знаци и хоризонтална маркировка. В чертите
на Враца по метода „студе-

но рециклиране“ са ремонтирани булевардите „Христо Ботев“ и „Крайречен“ и
ул. „Вратица“, съвпадащи с
трасето на път III-1002. На
места на бул. „Крайречен“
е изградена и колекторна система за дъждовна
вода. Обновен е мостът
на р. Лева при Дома на туриста във Враца.
Строително-монтажните работи са изпълнени от ДЗЗД „Пътища Северозапад 2016”, в което

са „Галчев Инженеринг”
ЕООД и „Фармвил“ ЕАД.
Стойността на договора
за СМР е 13 664 574,92 лв.
Строителният надз о р е о съ щ е с т в е н з а
202 787,57 лв. от Обединение „ТСП Консултанти“ ДЗЗД с участници
„Три - Ес“ ЕООД, „СТРОЛ
1000“ АД и „Пи Ес Консулт“
ЕООД. Авторският надзор е на „Виа План“ ЕООД,
като контрактът им е за
2935 лв.

лите. Реконструкцията
на во довземната кула
ще започне през октомври“, информира още министърът. Тя уточни, че
ниските нива на водата
в язовира са резултат
от продължителното засушаване и липсата на
валежи на територията
на водосборната област
през това лято и не са
свързани със строителномонтажните работи по
съоръжението. По думите
й причина за зачестилите
спирания на водоподаването към някои квартали
на снабдяваните от язовира населени места са

технологичното време за
отстраняване на повредите, които са се увеличили
със 150, и за напълване на
системите.
Тя припомни, че през
август ВиК ООД – Перник, е подписало договор
с Оперативна програма
„Околна среда 2014 – 2020“
на стойност 106 млн. лв.
„Близо 40 млн. лв. от тези
средства са за обекти,
с които ще се направи
подмяна на водопроводи,
и като резултат ще се
намалят и прекъсванията
на водоснабдяването в населените места“, обясни
Петя Аврамова.
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Инж. Делчо Гюров, Почетен председател на секция „Гражданско строителство“ на НКСВ,

¯¦¬ÇÎÐáÔÏÂËÔÒÕÆÇÏ
80 000 жилища съм предал за 7 години като генерален директор на „Софстрой“
Снимки в. „Строител“

Елица Илчева
Г-н Гюров, само преди дни Вие станахте
„Почетен гражданин на
София”, как се носи това
толкова престижно звание на 95?
При ятно е, сигурно
с нещо съм го заслужил,
щом и след толкова години в пенсия се сетиха за
мен. Хубавото е, че покрай това тържество в
Деня на София се върнах
назад в спомените си.
Сетих се каква мизерия
и глад бяха в детството
ми в трънското село Насалевци. Бях най-голямото от шест деца, баща
ми строител, ходеше по
градовете да работи, а аз
стоях за всичко до мама.
Изглежда съм бил умно
дете, с награда завърших
прогимназия, но нямахме
пари да продължа. 10 години работих с баща ми в
строителството и станах и отличен майстор. В
казармата ми подсказаха,
че мога да се образовам
като частен ученик. И
започнах през 1947 г., за
две години се дипломирах
с отличие, после записах
тогавашния ИСИ (сега
УАСГ). Има една много важна за мен историйка от
този период, която ми се
иска да разкажа. Когато
напреднах в следването,
на една конференция ме
направиха член на ВУЗовския комитет, обаче
понеже друг е очаквал да
го изберат, той ме обяви за английски шпионин.
Имаше разследване, при
което отишли на село,
попаднали на връстник на
баща ми и го накарали да
напише нещо за мен. Той
казал: „Аз не мога да пиша
и пари нямам да гарантирам за Делчо, но имам два
вола, вземете ги тях, защото аз по-добро момче
не познавам“.
И така ли се приключи
с Вашето шпионство?
Ами да, след университета първо ме приеха
като стажант и за кратко време ме направи ха
ръководител на строеж в
ТЕЦ „София“. Оттам, така
и не разбрах защо, но ме
изпратиха на обект в Корея, а после през 1956-а
в Димитровград, където
строихме суперфосфатния завод. Някъде там във
времето работих и като
пълномощник на Министерството на строежите в Комбината за цветни метали на Гара Искър и
в Тетевен.
След което идват и
„кремиковските” Ви години?

В Деня на София – 17 септември, инж. Делчо Гюров бе
удостоен със званието „Почетен гражданин на София”.
На Димитровден - Деня на строителя, той навършва 95
години. Името на този невероятно работоспособен човек е емблематично за строителната епопея от края на
50-те години до промяната, дошла на 10 ноември 1989 г.
„Главен“ и „генерален“ стоят пред всички заемани от него
длъжности от самото начало на трудовата му кариера. Заради трета коксова батерия в Кремиковци става
Герой на социалистическия труд, а медалите са повече,
отколкото може да окичи на ревера си. Той е дългогодишен директор на „Софстрой”. Под негово ръководство
са построени емблематичните за столицата сгради на
НДК, КНСБ, „Камбаните” и много жилищни комплекси. До
днес чете без очила Ботев и Вазов, всеки ден излиза за
вестник и сам поддържа подреден дома си.

Няма да забравя, беше
29 февруари – високосната 1960 г., когато току-що назначен за главен
инженер на обекта, получих протокол за строителството от министър
Георги Павлов. Съдържаше
само 4 точки – подаване
на вода за производство,
електрификация, изграждане на временни канцеларии и сгради за жилища
за строителите. Тогава
на мястото имаше 4 купи
слама на една поляна. И
аз бях първият назначен
на обекта. Но пък после
за работата там ме наградиха с орден „Георги
Димитров“.
Всъщност аз неведнъж, а четири пъти съм
назначаван в Кремиковци.
След като бях ръководил
строителството на първите две коксови батерии,
пред 1970-а ме върнаха за
трета. Я да пратим тоя
трънчанин да оправи работата, казал на Пенчо
Кубадински тогавашният
началник на отдел в ЦК
Марин Грашнов. Инж. Антон Антонов беше един
от опитните строители
там, но решил да напусне, защото усетил, че не
може да се справи. И Кубадински ме извика, прати
ме да огледам, а после ми
излезе с думите: „Отиваш и разгрев ли ще има
или „разстрел“, зависи
от тебе“. Аз казах, че се
надявам да не се стига
до разстрел, станах генерален директор и като
свърши хме обекта, ме
направиха Герой на труда,

макар че аз бях предложил
мой колега за званието.
Как преживяхте разрухата на комбината?
О, много ми е мъчно,
плаче ми се, като се сетя,
защото съм го почнал от
първата копка и стигнахме до най-деликатните
производства. Аз не съм
се престаравал никога в
работата, но не се жалех
и каквото правех, го правех с отворено сърце и то
ми влизаше в душата. Та
често се сещам и ме яд.

Бил сте 7 години генера лен ди р ек т ор на
„Софстрой“. Какво помните от този период?
Да, през 1975 г. станах генерален директор
на предприятието, което
правеше всички жилищни
комплекси. И там назначението дойде съвсем
изненадващо за мен и без
да съм си давал съгласие
предварително. Интересно е, че аз всичките
си високи постове съм
ги получавал, без да съм
се стремил към тях. Току

ме сюрпризираха с нещо
и не можех да отказвам.
За тези 7 години там сме
предали над 80 000 жилища. Помня една случка –
Пеко Таков, тогава член
на ЦК на БКП и на Политбюро, пратил двама свои
сътрудници да ми кажат
да го изчакам. Аз се притесних и казах на единия
от тях, който ми беше
състудент, че е редно
аз да отида, защото Таков стои много над мен
в йерархията. Те приеха,
че съм прав, и се върнаха,

обаче Пеко Таков си дойде.
И като влезе в кабинета,
от вратата ме попита
колко души ми трябват,
за да реша жилищния проблем за цяла София. Аз замълчах за момент и после
му обясних, че ние имаме
поне 3000 предадени и ненаселени жилища. Той се
учуди, направихме справка и се оказа, че даже са
5000. Това бяха построени
блокове, за които не беше
изградена инфраструктурата – нямаха вода, нямаха канал.
И отиваме на найтежкия ви обект – НДК,
нали?
Не, искам да Ви разкажа първо за вдигането
на синдикалния дом през
1975 г. При него софиянци,
а и аз, виждахме за първи път строеж, който не
расте от долу на горе, а
се запълва наобратно. Бях
още в Кремиковци, когато
дойде при мен инж. Георги

ИНТЕРВЮ
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Почетен гражданин на София:
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Кметът Йорданка Фандъкова с респект поднася грамотата на заслужилия строител

Карауланов и ме помоли да
помогна, защото обектът
бил спрян от „Софстрой“.
Имало технологични неясноти, с които не знаели как да се справят.
Направихме съвещание и
помолих, преди да приема,
да изкарам една седмица
на обекта. За пет дни поставих 24 въпроса, като
на място успях да реша
два. Например лично поех
отговорност да се работи с натрошения филц,
който можеше да заяде
при качването на бетона
с помпите.
С проф. А постолов,
п р о е к т а н т а, п р и ех м е
конструкцията, поръчана
в Германия, която беше
много сложно съоръжение.
На 26 октомври - помня
датата, защото е рожденият ми ден, започнахме
с носещото ядро. След
като то изпълзя нагоре,
на земята изляхме 20-те
етажни плочи. Още при
опита да се вдигне първата - най-горната, се
скъсаха две от носещите
тръби. Извикахме германските специалисти,
които бяха дошли уж да
дават съвети, защото
технологията и конструкцията, както казах, бяха
техни. Докато умуват, аз
предложих всеки възел да
се хване от двете страни
с кобилица. Спогледаха се
колегите, казаха си нещо
на немски, разчертаха
един бял лист и потвърдиха – съгласни сме, но
искаме писмено нареждане за това въведение към
технологията. И тая отговорност я поех.
Защо повече никога
не се построи сграда по
този способ?
Ами, не мога аз да отговоря, но това си беше
експеримент, проектантско хрумване, а после и
нови технологии се появиха.
Тогава пак Ви връщам
към НДК?

го звена, организации,
които трябваше да работят в синхрон. Около
1000 човека бяха само от
„Софстрой“. Спомням си
едно интересно съвещание с Чудомир Александров, вече първи секретар
на градския комитет, и
кмета Александър Междуречки към края на 1980 г.,
на която началникът на
обекта Никола Пеев каза,
че той вече бил провален.
Не издържах и скочих, защото нямах никакво намерение да се провалям.
И т о г ав а и н ж . П ет ъ р
Кискинов стана и в подкрепа на Пеев каза, че не
бива да се хранят надежди да се успее до конгреса, защото той строил
във Варна десет пъти
по-малка зала от тази в

справя, стига малко да ми
се помогне. Например ми
трябваха ъгли за залите,
облицовъчни пана, като
за тях реших да се качват готови, за да се печели време. Имах и други,
на вид елементарни решения, които ускоряваха
строителството. Бяхме
разграфили работата по
дни и се стоеше, докато
се свърши,

И успяхте?!
Да, обектът си стана
– на 14 март 1981 г. залата беше готова и направиха първия концерт, на
21 март „Минстрой“ се
събраха там, а на 31 март
се проведе и партийният
конгрес. Имаше създадена
организация Президиумът
да ходи да се храни в Бояна, обаче ние съвсем ги
изненадахме, като бяхме
готови и с ресторанта.
И те си оставаха в него.
А как издържаха работниците, пък и Вие
самият?
Ами те нямаха избор,
а мен ме уморява не работата, а бездействието.

На 95 години инж. Гюров е щастлив с подкрепата на синове и внуци

Какво да Ви кажа, това
е време на натрупан опит.
Но и голям, измъчен и срочен обект, който много
обичам. На 6 май 1978 г.
зам.-председателят на
МС Георги Йорданов дойде и направихме първата
копка. Да Ви кажа - хората тогава бяха някак
недоверчиви, че нещо ще
направим, камо ли - както
се говореше - сградата на
века. Започнахме кажи-речи директно с идеен проект, без да има разчертано техническо задание.
Знаеше се, че трябва да
има три подземни гаража
и система за климатизация, две подстанции, голямата Зала 1 и 8 етажа
над земята със сложни
функции. За да се ориентирам за времето, нужно
за обекта, помолих главния проектант да сметне
колко кубика ще е зидарията и той каза - към 960.
Финално излезе, че бяха
нужни 4000 кубика зидария
и огромно количество бетон. Времето за изграждане на подобни проекти
е 10 - 15 години, а ние го

С историка Стоян Жечев, също получил званието „Почетен
гражданин“ тази година

направихме за 3, защото
Тодор Живков 6 месеца
преди 12-ия конгрес беше
казал, уж на молба, че иска
там да го проведе.
Питаха ме дали е възможно, аз отговорих, че
ще опитам, и запретнах
ръкави, но никой не вярваше, че ще стане. Имаше безброй трудности
не само заради безумно
краткия срок, но и защото бяха ангажирани мно-

НДК и му трябвали шест
месеца само „да я подредим и пометем“. „Ние не
сме метачи. Строители
сме!”, отбелязах много
сухо аз. Междувременно се разбра, че Тодор
Живков е разпоредил за
конгреса да се подготви
зала „Универсиада“ и наистина там бяха похарчили сериозни средства
за подготовка. Казах на
Григор Стоичков, че ще се

При толкова енергия
в работата имахте ли
време за семейството?
Със синовете си бях
приятел от най-ранните
им години. Никога не съм
имал случай да ме ядосат,
пък и двамата станаха
инженери строители, внуците - също, макар сред
тях да има един архитект
и един художник. Но много добре ги възпитаваше
жена ми. Изключително
свестен човек, прекрасна
майка и баба. Работеше
като чиновник при военните и у дома беше предана, доколкото е възможно.
Спомням си как една вечер
си тръгвам с колеги от
работата към полунощ и
им казвам: „Какво ли ми е
приготвила Дица да хапна“. А те не вярват, че ме
чака, ама аз ги заведох у
дома, звъннах, тя отвори,
грее усмивка на лицето,
радва ни се, масата готова, чака. Тя е големият ми
късмет в живота. И това,
че имам 6 внуци и 9 правнуци. Всъщност те са
ми богатството, мислите ли, че е малко, аз - не.
Не ми трябва нищо друго.
А как продължихте
след 10 ноември?
Както и преди това,
кат о н ор м а ле н ч ов е к.
След промените ме ядоса,
отврати ме стремежът
на хората за власт.
И за пари, също така.
Властта носи пари.
Аз Ви казах, че никога не
съм имал ходатаи, баща
ми - беден зидаро-мазач,
никой не ме е бутал, ама
се справях с работата и

току се подсетеха за мен.
А после и ме награждаваха, какво да ги правя... Има
много неща в моя живот,
но никога не съм се стремил към това да имам, да
трупам. Ето и сега ми
е терсене, че съм сам в
тристаен апартамент,
а семейства с деца в по
една стая се блъскат...
Пенсионираха ме при
Андрей Луканов, след като
последно, за четвърти
път бях назначен в Кремиковци като пълномощник
на ЦК на партията и Министерския съвет, и тъкмо бяхме направили едни
чудеса, като монтирахме блуминга - машина за
пресоване на стоманени
късове с голямо напречно
сечение.
Та понеже не можех да
седя така у дома, ходех да
строя къщи на приятели.
Един познат ме нае да съм
ръководител на двама работници – е, какво да им
ръководя, работих си наравно с тях и всичко, дето
беше за изпипване, аз го
правех, но човекът остана доволен.
А как възприемате
днешна София?
Вълнува ме един въпрос - не знам дали има
столичанин, който няма
да ме подкрепи – колите
задръстиха града. Не се
вижда София, а тя е от
хубава по-хубава и наистина върви напред. Трябва и може да се направят
подземни места за паркиране. Бил съм в повече от
26 страни и в Япония ме
впечатляваха гаражите,
направени с асансьори,
които поемат колите и
ги свалят под земята, а
не като при нас - да стоят по улици и в квартали
с месеци. Аз съм си вкъщи,
не ми пречи това, но може
да е по-добре.
Гледам, че до леглото
Ви има книжки, четете
Вазов, и то без очила.
Да, и Ботев обичам,
знам ги наизуст и двамата, но пак си ги препрочитам. И градинка все още
поддържам, има м едно
местенце в Панчарево с
панелна къщичка и децата
по цяло лято ядат хубави
домати оттам. Но ми е
тъжно, че съм най-големият син на мама, а само
аз останах последен.
Добре, на финала да
Ви попитам каква е рецептата за дълголетие?
Чиста съвест, нищо
друго. Аз не съм лъгал,
не съм крал, не съм мразил. Имал съм врагове, но
ги съжалявах, и например
този, който някога ме
беше обявил за шпионин,
когато се нуждаеше от
нещо, му помогнах. Та и на
мен ми олекна заради него.
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Петър Терзиев, ОП на
КСБ – Стара Загора
На 25 септември се проведе Общо отчетно-изборно събрание на ОП на КСБ – Стара
Загора, в конферентната зала
на хотел-ресторант „Зеленият хълм“. На него присъстваха 47 членове на Областното
представителство. Гости
бяха инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ, инж.
Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас,
инж. Любомир Качамаков, член
на УС на КСБ и председател на
ОП на КСБ – София, инж. Мирослав Мазнев, изп. директор на
Камарата, инж. Виктор Шарков, първи зам.-председател на
НКСВ.
Председателят на ОП
Стара Загора инж. Петко
Балабанов направи отчет за
дейността на Областното
представителство. Той подчерта, че към момента вписаните строителни фирми в
ЦПРС са 253, като от тях 149
са членове. ОП Стара Загора
е провело обучителни курсове
по ЗБУТ, ЦПРС, пасивни сгради,
защита на личните данни, семинар за строителни техници.
Представители на местната
структура са участвали в комисиите за държавни изпити в
ПГСАГ „Л. Байер“ и ПГСД „Инж.
Н. Ранчев“. Инж. Балабанов
подчерта и активния диалог с
община Стара Загора относно
проблеми, касаещи строителните фирми в региона, и текущи задачи. „ОП на КСБ – Стара
Загора, активно работи и с регионалните структури на КАБ
и КИИП. Проведени са срещи и
с ръководството на Дирекция
„Инспекция по труда“ относно незаконните строителни
бригади“, посочи още инж. Петко Балабанов. Инж. Мандажиева отчете дейността на
Контролния съвет (КС) на ОП

получават качествено изпълнение. Инж. Мазнев информира
присъстващите, че в Закона
за обществените поръчки по
предложение на КСБ е въведено
задължение към възложителя
за изчисляване на прогнозната стойност на поръчката
към датата на решението за
нейното откриване съобразно
пазарната стойност на предстоящите за възлагане дейности.
Стара Загора.
След проведено явно гласуване бяха избрани 15 фирми,
които да излъчат делегати
за Общото събрание на КСБ
- „Ферал“ ООД, „Никон“ ЕООД,
„Монтажинженеринг“ АД,
„Строителство и монтаж“
ООД, „Инфраструктурни системи“ ЕООД, „Строителна
механизация“ АД, „Информат“
ООД, „Платеник“ ЕООД, „Лесо
инвест“ ООД, „Ел Контрол“
ЕООД, „ПСК - ЕС БИ ЕС“ АД,
„Агрострой-СП“ ООД, „Янаки
и син“ ООД, „Строник“ ЕООД,
„Теком“ ООД.
Единодушно след тайно
гласуване за председател на
ОП на КСБ – Стара Загора,
бе избран Пламен Михалев от
фирма „Лесо инвест“ ООД. Членове на Областния съвет са
Никола Нешев - „Никон“ ЕООД,
Живко Стоянов - „Монтажинженеринг“ АД, Юрий Йорданов
- „Строителство и монтаж“
ООД, Камен Пейков - „Инфраструктурни системи“ ЕООД,
Стефан Желязков - „Строителна механизация“ АД, Илиан Марков - „Техноинженеринг“
ЕООД, Тенко Панев - „Платеник“ ЕООД. В състава на КС са
Нягол Христов - „Ел Контрол“
ЕООД, Диана Мандажиева „ПСК - ЕС БИ ЕС“ АД, и Тошко
Дончев - „Агрострой-СП“ ООД.
Инж. Илиян Терзиев коментира ролята на BIM технологиите в строителството. Той
подчерта, че след 2 до 4 години

На 19 септември в залата
на Областното представителство на Камарата на строителите в България в Кюстендил (ОП на КСБ – Кюстендил)
се проведе Общо отчетно-изборно събрание. Негови гости
бяха Руен Панчев, член на УС
на КСБ и председател на СД
на „Строителна квалификация“
ЕАД, и Димитър Копаров, директор на дирекция „Организационна политика“ в КСБ.
Събранието протече по
приетия дневен ред, като негов председателстващ беше
инж. Стоян Стоилов. Инж. Светослав Борисов, председател
на ОП на КСБ – Кюстендил,

Снимка авторът

Мирослав Еленков

те ще навлязат масово в сектора и фирмите от бранша
трябва да бъдат подготвени.
Според него се очаква и нова
директива на ЕС относно BIM
технологиите в строителството. Инж. Терзиев засегна и нормативна база, като
посочи, че КСБ ще настоява
Законът за устройство на територията да бъде разделен на
две части.
Инж. Николай Николов акцентира на Националната
програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради, която вече е с
изчерпан ресурс. „До момента
по нея са обновени около 2000
обекта. Стотици заявления за
саниране на блокове очакват
финансиране по бъдеща програма“, каза той. Инж. Николов
подчерта, че към момента цената за енергийно обновяване
е 115 лв./кв. м, която е ниска, и
КСБ ще настоява тя да бъде
завишена, така че хората да

В края на събранието новоизбраният председател
инж. Михалев очерта накратко своите приоритети. „Ръководството на КСБ в момента действа много активно
и постигна редица промени
в интерес на строителните
фирми, което задължава и мен
да работя също толкова активно“, заяви инж. Михалев.
Той подчерта, че очаква обратна информация от всички
строителни фирми в областта
относно проблемите им. Новоизбраният председател на ОП
даде заявка, че негов приоритет ще е намаляване на сивия
сектор. „ОП Стара Загора ще
настоява за законодателни
промени относно нелоялни и
некоректни строителни компании“, добави той. Относно
честването на Деня на строителя инж. Михалев се ангажира от 2020 г. професионалният празник да се превърне и в
празник на града.

ǰȕȎǹȚȖȧȕǹȚȖȐȓȖȊȖȋȓȈȊȐǶǷȕȈǲǹǩ±ǲȦșȚȍȕȌȐȓ
Роза Никова, ОП на
КСБ – Кюстендил

ǰȕȎǷȍȕȒȖǹȚȖȧȕȖȊ
ȍȕȖȊȐȧȚȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓ
ȕȈǶǷȕȈǲǹǩ±ǪȈȘȕȈ

следните оперативни
н аправи от чет
въпроси: Обсъждане
за дейността на
и приемане на предструктурата за
ложения за промени в
периода 1 септемУстава на КСБ и Кодеври 2018 – 31 авкса по професионална
густ 2019 г. „През
етика на строителя“,
изминалата годипосочи инж. Борисов.
на ръководството
Той добави, че през
на ОП Кюстендил
работеше в тър- Инж. Стоян Стоилов октомври 2018 г. традиционно ОП на КСБ
сене на начини за
овладяване на проблемите на – Кюстендил, е организирало
строителния бранш, както и Деня на строителя и годишния
за повишаване на ефектив- си конкурс. В последното изността на дейността на КСБ дание са участвали 35 фирми.
като фактор в този процес. Присъдена е 1 специална наЩо се отнася до администра- града, а две от компаниите са
тивната дейност на Област- получили статуетки. „Безспоното предствителство, през рен е фактът, че този конкурс
отчетния период бяха прове- се превърна в равносметка за
дени 5 заседания на ОблС и на строителите от Кюстендил и
КС, на които бяха разгледни региона и дава възможност на
всеки да представи резултата
Снимки авторът
от труда на своя екип за изминалата година“, подчерта инж.
Светослав Борисов.
Председателят на Контролния съвет Румен Хаджийски представи доклада на КС
за отчетния период. С пълно
единодушие бяха приети отчетите за дейността на КС, за
дейността на ОблС и за плана
за приходи и разходи. Събранието гласува освобождаване
на ОблС и КС от отговорност
за отчетния период.

След направено тайно гласуване инж. Стоян Стоилов
беше избран за председател на
Областното представителство на Камарата на строителите в България в Кюстендил. Това ще е негов първи
мандат начело на местната
структура.
Общото събрание избра
и членове на Областния и на
Контролния съвет, както и
делегати на предстоящото
Общо отчетно-изборно събрание на КСБ. В състава на
ОблС влизат инж. Светослав
Борисов - „Билдинг Би“ ЕООД,
инж. Димитър Димитров - „Даними“ ЕООД, Румен Хаджийски
- „Румен Хаджийски-Комфорт“
ЕТ, Генчо Симеонов - „Алфа-4“
ЕООД, Камелия Христова „Соянит“ ООД. Членовете на
КС са Владислав Харалампиев – „Билдинг Строй“ ЕООД,
Николай Йосифов – „Булплан
Инвест“ ООД, и инж. Евгения
Динева – „Тед и Билд“ ЕООД. За
делегати на предстоящото
Общо събрание на КСБ бяха
определни фирмите „Билдинг
Би“ ЕООД, „Елсторм“ ЕООД,
„Даними“ ЕООД и „Пауталия
стил“ ЕООД
Накрая беше приет стратегическият план за работа
за следващата година.

Областното представителство на Камарата на строителите в България във Варна (ОП
на КСБ – Варна) проведе Общо отчетно-изборно
събрание. То се състоя в хотел „Черно море“ в
морската ни столица. Гост на събитието беше
Ренета Николова, прокурист и главен редактор
на в. „Строител“, ПР на КСБ.
Инж. Пенко Стоянов, управител на фирма
„Нектон 2“ ООД, бе избран за нов председател,
а досегашният – инж. Христо Димитров, който е зам.-председател на УС на КСБ, както и
Валентин Димов, член на УС на КСБ, влизат в
Контролния съвет на местната структура на
Камарата.
Бяха определени членове и на Областния съвет на ОП на КСБ – Варна, както и делегати за
годишното Общо събрание на Камарата.
Повече за съб рани е то четете в следващия брой на в. „Строител“.

ǶǷȕȈǲǹǩ±ǺȢȘȋȖȊȐȡȍ
ȖȚȟȍȚȍȌȍȑȕȖșȚȚȈșȐ
Снимка авторът

Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище
Областното представителство на Камарата на строителите в България в Търговище
(ОП на КСБ – Търговище) проведе Общо годишно отчетно-изборно събрание. То се състоя
на 19 септември под председателството на
инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ
– Търговище. На събитието присъства инж.
Николай Николов, зам.-председател на УС на
КСБ и председател на ОП на КСБ – Бургас.
Като представител на ръководството на
Камарата инж. Николов разясни на присъстващите основните цели на КСБ и информира
за значимите мероприятия, по които организацията работи.
Общото събрание прие отчет за дейността на Областния съвет (ОблС), както и отчета за дейността на председателя на ОП за
периода август 2018 – септември 2019 г. След
това председателят на Контролния съвет
(КС) на ОП на КСБ – Търговище инж. Недялко
Неделчев представи доклад за проведените
заседания на ОблС и целесъобразността на
взетите на тях решения. Инж. Георги Стойчев, член на КС, направи анализ на финансовата част от дейността на Областното
представителство за предходния период.
Членовете приеха план за дейността, както
и план-сметка на ОП Търговище за 2020 г.
На събранието бе проведен избор на управляващи органи на ОП на КСБ – Търговище. За
председател на ОП бе преизбран инж. Тошко
Райчев – „Стройкомерс ТТ” ЕООД. В състава
на ОблС влизат инж. Божидар Тодоров – „Пътинженерингстрой-Т” ЕАД, инж. Емил Миланов – „Топ инженеринг” ООД, Николинка Колева
– „Антола“ АД, и Петя Петкова – „Агора“ ООД.
За членове на КС бяха определени инж. Недялко Неделчев – „БКС Търговище” ОП, инж. Георги
Стойчев – „Геострой Попово” ООД, и Таньо Танев – „Поляница“ ЕООД . На събранието бяха избрани и делегати, които ще представят ОП на
КСБ – Търговище, на Общото събрание на КСБ.

ОП НА КСБ

петък, 27 септември 2019
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ǶǷȕȈǲǹǩ±ǹȔȖȓȧȕȗȘȍȐȏȉȘȈ
ǪȓȈȌȐȔȐȘǲȍȝȈȑȖȊȏȈșȊȖȑȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓ
Снимки авторът

Недялка Маргаритова
Общото годишно отчетно-изборно събрание на
Областното представителство на Камарата на
строителите в България
(ОП на КСБ – Смолян) се
проведе на 24 септември в
залата на РИОСВ - Смолян.
Представителите на строителните фирми членове на
ОП се събраха, за да разгледат и приемат отчетните
документи за работата на
председателя и Областния
съвет (ОблС) за периода
01.09.2018 – 31.08.2019 г., да
изберат ръководни органи
на местната структура
на КСБ с тригодишен мандат – председател, ОблС и
Контролен съвет (КС), както и делегати за Общото
събрание на Камарата през
ноември в София. Специални гости на събитието
бяха инж. Илиян Терзиев,
председател на УС на КСБ,
и инж. Мирослав Мазнев,
изп. директор на Камарата, които в диалог с представителите на местните
фирми очертаха основните
направления в дейността на
ръководството на КСБ, законодателните инициативи
и срещи на организацията
с институциите. Обсъдени
бяха и проблеми от общ за
строителството характер.
Бе предложена и приета
идеята за участие на представители на областните
структури на КСБ в Управителния съвет на Камарата
в рамките на 51% от неговия състав.
С таен избор и единодушие Общото събрание
отново гласува доверие на
досегашния председател на
ОП Смолян Владимир Кехайов, който получи символичен
подарък картина за активността му като обединител на местния строителен
сектор в защита на интересите на всички фирми от
бранша в региона. „Бъдете
водач на гилдията ни и повишавайте нейния авторитет,
за да постигнем за родината
ни България просперитет“,
бе част от пожеланието
към картината с известен
сюжет от притчата за си-

Владимир Кехайов,
председател на ОП на КСБ – Смолян:

ȁȍȘȈȉȖȚȧȏȈșȢȝȘȈȕȧȊȈȕȍȕȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧȉȘȈȕȠȊȘȍȋȐȖȕȈ

лата на обединението и
сплотеността.
Като сериозно постижение на ОП Смолян беше отчетено значителното увеличение на членската маса
от 44 фирми в началото
на мандата през 2016 г. на
100 фирми към 24.09.2019 г.
Съпоставени към 105 строителни компании, регистрирани в ЦПРС от Смолянския
регион, тази висока степен
на представителност на
местната структура бе наречена от ръководството на
Камарата „модела Смолян”.
Разгледана бе и активността на ОП на КСБ – Смолян,
в областта на обученията,
организирани съвместно със
„Строителна квалификация“
ЕАД. През тях са преминали
общо 212 служители и работници от строителните
фирми към ОП на КСБ - Смолян. Към тази цифра трябва
да се добавят резултатите от модерната форма
на обучение, по която 3-ма
участници в дългосрочното
дистанционно обучение за
технически ръководители

наскоро получиха дипломи,
отново в сътрудничество
със „Строителна квалификация“ ЕАД, както и двете информационни срещи за представяне на продукцията на
общо 4 фирми производители
и вносители на строителни
продукти.
Събранието избра за
членове на Областния съвет Весела Цолова („Дюлгер“ ООД), Кремен Красин
(„Красин“ ООД), Валентин
Кюлхански („ВиК-СТРОЙ“
ЕООД) и Асен Соколов („Арт-

строй ООД“). В състава на
КС за следващия тригодишен период ще бъдат Милко
Юруков („Талант-М“ ЕООД),
Алеко Келешев („Ай Пи Зет“
ООД) и Венцислав Гиритлиев
(„Венигаз“ ЕООД). Десет са
фирмите делегати на предстоящото Общо събрание в
София съгласно принципа за
представителност спрямо
броя членове - „Ай Пи Зет“
ООД, „Артстрой“ ООД, „Викторио“ ЕООД, „ВиК-СТРОЙ“
ЕООД, „Дюлгер“ ООД, „Красин“ ООД, „Крис-МТ“ ООД,
„Ростер“ ООД, „Термо билд“
ООД, „Юнимекс“ ООД.
Като свой приоритет в
работата през следващия
дванадесетмесечен период
събранието прие специализираните обучения в областта на строителството, като бяха направени и
конкретни предложения за
теми. Бе коментирана и
одобрена финансовата рамка на дейността в синхрон с
основните функции на ОП на
КСБ – Смолян, и предвижданите инициативи.

Г-н Кехайов, изборът Ви за нов мандат като председател на ОП на КСБ – Смолян, с пълно единодушие
е недвусмислена оценка за направеното от Вас през
изминалите три години. С какво успяхте да обедините колегите си? Каква е тайната на „модела Смолян”,
както бе определен от инж. Терзиев и инж. Мазнев?
Винаги съм се стремял да защитавам интересите на
всички строителни фирми от Смолянския регион, без да
правя разлика между малки и големи. Това изискват принципите на професионалната етика и колегиалността.
За мен браншът е силен, когато сме обединени и заедно
се борим с проблемите. Много важен в моята работа е
прекият контакт и поддържането на диалог с всеки, който е готов да постави определена тема на дневен ред.
Вслушвам се в хората и се опитвам да помогна. Струва
ми се, че благодарение и на това имаме толкова висока
степен на представителност на Областното представителство на КСБ в Смолян.
Получихте изключително оригинален подарък от
колегите си – картина със сюжет, посветен на сплотеността и взаимопомощта. Пожеланията са наистина
задължаващи.
Трогнат съм от вниманието на колегите и съм благодарен за оценката. Легендата за снопа съчки е притча с
невероятен заряд и смисъл. Тя е особено валидна за нашата организация, в която всеки поотделно ще бъде много
уязвим, а заедно можем да направим много.
Какви ще бъдат приоритетите Ви през следващия
мандат?
Ще работя за съхраняването на строителния бранш в
региона. Приемам това като лична кауза, защото обезлюдяването и разрухата не трябва да бъдат част от бъдещето на Родопа планина. Разбира се, ОП на КСБ – Смолян,
ще положи сериозни усилия в посока обучителни курсове
и информационни инициативи, които вече доказаха своята полезност. Заедно със „Строителна квалификация“
ще търсим начини да предоставим на нашите членове
качествено обучение и отлични лектори.
Ще продължим и сътрудничеството си със смолянската Професионална гимназия по туризъм и строителство в подкрепа на паралелката „Строителен техник“.
Секторът се нуждае от добри специалисти, и то тук, в
пределите на нашия регион.

ǶȘȓȐȕǩȐȠȒȖȊȏȈșȚȈȊȈȕȈȟȍȓȖȕȈǶȉȓȈșȚȕȖȚȖȗȘȍȌșȚȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȊȢȊǪȐȌȐȕ
Мариана Иванова
Общото отчетно-изборно
събрание на ОП на КСБ – Видин,
се проведе на 19 септември в
Областното представителство.
На него присъстваха представители на 26 фирми от общо 29-те
членове на ОП Видин.
Досегашният председател
на ОП на КСБ – Видин, Валентин
Кръстев поздрави присъстващите и пожела ползотворна работа
на форума. В речта си той изрази
надеждата доброто сътрудничество между местната власт
и строителите от областта да
продължи.
Събранието протече по пред-

варително обявения дневен ред,
като започна с отчета на Областния съвет (ОблС) и на председателя за изминалата година.
За отчетния период в ЦПРС са
вписани три нови фирми, от които две са подали заявления за
членство в КСБ. Проведени са
обучения за „Координатор по безопасност и здраве в строителството“, „Длъжностни лица по
безопасност и здраве при работа“ и „Контрол върху качеството
на изпълнение в строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни
продукти със съществените изисквания на безопасност“. „Усилията на ръководството на ОП на

КСБ – Видин, бяха насочени основно към организационното укрепване на областната структура,
увеличаване броя на фирмите членове на Камарата, контактите
и връзките с институциите и с
кметовете на общините от област Видин“, стана ясно още от
докладите.
За председател на ОП на КСБ
във Видин през следващия тригодишен мандат събранието избра
Орлин Бишков – изп. директор на
„Водстрои“ АД. Бишков е представлявал видинските строители и през периода 2007 – 2013 г.
В състава на ОблС бяха избрани
Валентин Кръстев – управител
на „КИД плюс“ ЕООД, инж. Жоро

Василев – управител на „Универсал-Ж“ ЕООД, инж. Людмил Димитров – управител на „СМК Видин“
ЕООД, инж. Иво Иванов – управител на „ПСТ Видин“ ЕООД. Контролният съвет се състои от
трима членове и в неговия състав влизат инж. Иван Богданов
– изп. директор на „БКС - Бъдинстрой“ АД, Генади Велков – управител на „Компас-Север“ ЕООД, и
инж. Георги Георгиев – управител
на „Био хоум инжинеринг“ ООД.
Делегати на Общото събрание
на Камарата от Видин ще бъдат
Валентин Кръстев – „КИД плюс“
ЕООД, Росица Кирова – „Дунавски
Драгажен Флот Видин“ АД, и Орлин Бишков – „Водстрои“ АД.

Основните приоритети в
работата в ОП на КСБ – Видин,
и през следващия едногодишен
период ще бъдат воденето и
поддържането на професионалния регистър на строителя при
стриктно спазване на Закона
за Камарата на строителите и
Правилника за вписване и водене
на ЦПРС. Ще се полагат усилия
за разширяване на членския състав, спазване правилата на професионалната етика и борбата
със сивата икономика в сектора.
Вниманието на ръководството
ще бъде насочено и към организиране на курсове за квалификация и
преквалификация на персонала на
фирмите членове.
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Събитието бе организирано от Областните представителства на Камарата в Пловдив и Пазарджик
Снимки авторът

Георги Сотиров
В ОП на КСБ – Пловдив, се
проведе Отворен форум за
„Ролите в строителния процес – участници, отговорности и граници“. В срещата
взеха участие представители на КСБ от Областните
представителства в Пловдив и Пазарджик, от Регионалните колегии в Пловдив на
Камарата на инженерите в

инвестиционното проектиране (КИИП), на Камарата
на архитектите в България (КАБ) и от Българската
асоциация на архитектите
и инженерите-консултанти
(БААИК), РДНСК - Пловдив,
представители на общините, на ВСУ „Любен Каравелов“.
Модератори на форума
бяха Пламен Иванов – председател на ОП на КСБ – Пловдив, и инж. Евтим Янев – член
на УС на КСБ.

„Тази среща е един открит откровен опит да
си кажем проблемите и да
започнем да им търсим
решенията.
За този разговор имаме два повода – единият е
среща, която инициираха
колегите от Пазарджик с
приблизителна насоченост
за проблемите в бранша, а
вторият – една непремерена
позиция от страна на ръководството на КСБ, която от
много хора бе изтълкувана
като опит за противопоставяне на участниците в
строителния процес“ заяви във встъпителното си
слово Пламен Иванов. „Това
не е нашият начин на работа. Истината е, че имаме
проблеми. За удобство на
някои законотворци и други
отговорностите и ролите
в строителния процес бяха
размити, за да може по-лесно да се фаворизират хора,
които са удобни, а не такива, които могат да свършат
работата“, продължи той.
„Проблемите за всичко това
рефлектират върху професията и занаята, които губим.
Отговорностите стават
все повече, нуждите все посмислени, а пък отдалечаването от нормалността все
по-голямо. Нормално е да
си признаем проблемите, а
не само всеки да защитава
своята съсловна структура

и професията си. Защото
лошият пример, който даваме с тази разбитост и
разпокъсаност между нас
по всяка една концепция, се
отразява вече много прогресивно за хората след нас.
Лично мен ме притеснява
фактът, че мотивацията на
младите, които започват да
работят след нас, да носят
отговорност и да участват
пълноценно, да знаят достатъчно е все по-малка. Те
разбират, че ако познаваш
когото трябва, нещата могат да ти се случат, дори и
да не си достатъчно добър
професионалист. И тази
система на по-лекия път, на
по-малкото съпротивление е
изключително заразна. Откривам този форум с една
уговорка – колегиалният тон
е задължителен, независимо
от различните позиции, които със сигурност ще имаме“,
каза още Иванов.
Във форума взеха участие и представители на
академичната общност деканът на Строителния
факултет на ВСУ „Любен
Каравелов” доц. д-р инж. Венцислав Стоянов и предишният ректор на ВСУ доц. д-р
инж. Радан Иванов, както
и директорката на ПГ по
строителство и архитектура в Пазарджик инж. Петя
Иванова.
След встъпителните
слова на Пламен Иванов и
на инж. Евтим Янев думата
взе инж. Светлана Гюрджеклиева - зам.-председател
на УС на БААИК. „Обединяването на бранша и провеждането на такива кръгли маси
на национално и регионално
ниво са от полза за всички,
защото тогава си казваме
проблемите, намираме пресечните точки, понякога се
обединяваме, а ако имаме
различни мнения, намираме
онова нещо, което е допирна
точка за всички. Благодарение на Вашата инициатива в

лицето на Пламен Иванов по
отношение на прерогативите на Дирекцията за строителен контрол вече има
заповед за сваляне правомощията за всички строежи
втора категория – училища,
сгради и детски градини,
всички строежи трета категория, пак училища, сгради и детски градини, които
влизат в правомощията на
приемателните комисии на
местните РДНСК. Това облекчение по искане от ОП на
КСБ – Пловдив, е вече факт“.
Инж. Гюрджеклиева засегна и темата по създаването на общия продукт, който
касае обществото и който се случва от строител,
проектант и строителен
надзор. „Има вече и съдебна
практика по въпроса, с която
бих искала да Ви запозная. Досега като че ли строителят
излизаше на преден план като
виновник, ако нещо се случи
на строежа или след въвеждането му в експлоатация. В
ЗУТ са дадени съответните
правомощия на проектанта
и на строителния надзор,
които, констатирайки даден
вид некачествено СМР, имат
правата и лостовете да реагират. Ако проектантът и
строителният надзор откажат да приемат дадена СМР,
и двамата имат лостове за
въздействие. Предписанията
на проектанта, свързани с
авторското му право, са задължителни за останалите
участници в инвестиционния
процес.

Проектантът и строителният надзор носят
много сериозна отговорност
за приемането на даден
вид СМР. Усилията трябва
да се насочат към засилването на авторския надзор и
адекватното му заплащане
и срещу непосещаването на
обектите и подписването
на документите на „юнашко
доверие”.
„На този форум сме само
едно поколение от нашия
бизнес. Виждаме се по обектите повече от 20 години”,
започна своето изказване на
форума инж. Свилен Димитров - КИИП - Пловдив. „Мен
например ме интересува
как се развива младото поколение, тези, които идват
или ще дойдат след нас. При
различните срещи аз виждам
сериозни различия между моите лични възгледи и тези на
колегите от младото поколение. Има едно поколенческо

разделение“, категоричен
беше инж. Димитров. „Като
се опитваме да решаваме
проблемите в нашия бранш,
ние трябва да отчитаме и
проблемите, които има цялото общество.“
Инж. Светлана Николчева - зам.-председател на
КИИП, обърна внимание на
некомпетентността на
част от възложителите и на
бюрокрацията, което е сериозно предизвикателство
пред бранша. „Разбира се,
тук основният проблем е как
ние защитаваме позициите
си”, завърши инж. Николчева.
Главният архитект на
община „Родопи” арх. Атанас
Недевски сподели, че доверието между участниците
в инвестиционния процес
намалява. „След като възложителят, или т.нар. предприемач, плаща на проектанта
и на консултанта, повече от
сигурно е, че всеки от тях
ще се стреми да изпълнява
това, което иска този инвеститор“, заяви той и добави,
че това рефлектира и върху
качеството, което се понижава. Според него другият
голям проблем е забавянето
на проектите в общината и
че понякога за одобрението
им се прави компромис.
Инж. Саркис Гарабедян
– изп. директор на „Тирлин”
АД, член на УС на Националния клуб на строителите
ветерани и на Комисията
за воденето поддържането и ползването на ЦПРС,
потвърди някои от тезите,
изказани от колегите му на
форума. „Наблюдава се едно
разделение на младите и
старите в бранша. Младите
работят по различен начин,
техниката много се разви.
Аз се изненадах от някои изказвания, че едва ли не строителният контрол е излишна институция. Защото си
задавам въпроса, кой тогава
ще е респектиращият орган? Едно време служителите на този орган не правеха
компромиси с качеството в
строителството. Не мога
да си представя, че само
инвеститорите и строителите са достатъчни за
гарантиране на качествената работа на обекта“.
Инж. Гарабедян се спря и на
проблеми на строителите,
които идват от работата
на EVN и други структури,
свързани с крайния етап на
строителството, и посочи,
че се закъснява с полагането на захранващите кабели
и последващите процедури.
Инж. Румен Хорев – изп.
директор на „Микс Консултинг Груп“ АД, даде пример за

решаване на редица проблеми чрез използването
на договорите по FIDIC.
„При тях инженерът
подписва, той носи отговорност, там няма комисии,
няма споделена отговорност
между различните участници в строителния процес,

Инж. Евтим Янев, член на УС на КСБ:

ǷȘȖȉȓȍȔȐȚȍșȈȔȕȖȋȖȐ
ȏȈȚȖȊȈȚȢȘșȐȔȘȍȠȍȕȐȧ
Дълги години ние, строителите,
очаровани от голямото количество
средства, които се „изсипаха” от ЕС,
се занимавахме със ЗОП, смятайки, че
той пречи в нашата реализация, докато разберем, че тези пари не са били
за нас. Тогава се огледахме, направихме
анализи и установихме, че 21% от общия обем на строителната продукция
е чрез обществени поръчки, а другите
79% са от публични и частни възложители, където имаме
отношения, на които им пречи нормативната база, която
съществува в момента. Точно това разисквахме в Пазарджик с колеги от бранша, защото ние като КСБ сме активна страна в процеса. На срещата присъстваха и възложители, които са потребители на нашата дейност.
Основните теми, които дискутирахме на срещата в
Пазарджик, бяха законовата уредба на строителството,
мудността и случаите на непрофесионално отношение
на администрацията, заета основно с разрешенията за
строителство и контрола на строителните процеси, съгласувателните режими, статутът на участниците в
инвестиционния процес, правата и задълженията на отговорниците по ЗУТ, обхватът и качеството на инвестиционните проекти, изпълнението и въвеждането в експлоатация
на готовите строежи, режимите и стойността за осигуряване с електрическа енергия и вода за обектите, които
изграждаме, размерът на таксите, събирани от общинските администрации, нелоялната конкуренция от фирмите
в сивия сектор… Оказа се, че ние като представители на
различните участници в процеса в общи линии се обединяваме за онова нещо, което се нарича ред, и този ред ни
трябва на всички.
Смятам, че днес на този форум ще съумеем да стигнем
до общи изводи, да ги систематизираме и подготвим за
внасяне в Общото събрание на Камарата, което предстои
да бъде проведено в следващите месеци. Надяваме се с нашите изводи и преценки да успеем да накараме Камарата да
работи по тези въпроси, които ни касаят нас, обикновените
строители.

включително ДНСК. Обаче
ако нещо се случи, тогава
този инженер отговаря финансово с имуществото си и
с всичко останало“, коментира инж. Хорев.
Оправдан интерес предизвика изказването на арх.
Петко Костадинов – председател на КАБ - Пловдив. Той
коментира недостатъчните
средства, които се отделят
за проектиране. „До 2% максимум се отделят за проектиране. Това са трохите от
инвестиционния процес. А
нека да признаем, че при добър проект и с не толкова добър строител може да стане
хубава сграда,

но и най-добрият строител не може да направи
хубава сграда при слаб
проект“,
категоричен бе Костадинов.
Валентин Кънчев, член на
УС на КСБ и ОблС на ОП на
КСБ - Пловдив, започна с известната максима, че е едно
да имаш възможност „да поръчваш музиката, а съвсем
друго е да можеш да пееш и
да свириш“. „Много често в
нашата работа се размива
отговорността. Обектите са различни, различни са
участниците в инвестиционния процес. Проблемите
са сложни, но лошият проект

води до кръпки, ремонтиране
и т.н.“
В края на дискусията,
която продължи близо два
часа, модераторът Пламен
Иванов даде думата на доц.
д-р инж. Венцислав Стоянов - декан на Строителния
факултет на ВСУ „Любен
Каравелов”: „Ако се върна назад във времето, трябва да
кажа, благодарение на знанията, които висшето училище ми даде, и това, че две
години работих със стари
опитни „вълци”, влязох здраво в професията“, започна
емоционалното си изказване
доц. Стоянов. „Тъжното е, че
драстично намалихме живите контакти на студентите със строителните обекти. Във ВСУ се опитваме да
правим подобни контакти и
добре, че наши бивши възпитаници вече ръководят
сириозни фирми и с помощта
на КСБ успяваме да сътрудничим активно с големите
строители. По този начин
нашите студенти виждат
на практика всичко онова,
което се случва в живия живот. Аз преподавам „Организация на строителството”
и не бих могъл да си позволя
да завърша лекциите си, без
поне веднъж да съм завел
студентите си на обекта,
където да могат да видят
организацията на строителната площадка“.
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И З Д АН И Е Н А К А М А РАТА Н А С Т Р О И Т Е Л И Т Е В Б ЪЛ ГА Р И Я

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

по повод Деня на строителя
2019

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

Дял от общо произведената продукция, %

Инженерна
инфраструктура;
40,7%

ЕВРОПЕЙСКА
ИКОНОМИКА

Строителна продукция на
страните членки на ЕС
По предварителни данни на Евростат за второто тримесечие на 2019 г.
строителната продукция
намалява с 1% в еврозоната, като спрямо предходното тримесечие понижението при сградното
строителство е 0,8%, а
при инженерното с 0,9%. В
ЕС 28 се наблюдава също
намаляване на строителната продукция с 1,2% в
периода април - юни 2019 г.,
като и при сградното, и
при инженерното строителство продукцията се
понижава съответно с 1%
и с 1,1%, в сравнение с предходното тримесечие.
Сред държавите членки
на ЕС, за които има данни
за нарастване на строителната продукция през
второто тримесечие на
т.г. спрямо предходното
тримесечие, са Румъния
с 15,3%, Испания с 1,4%,
следват Финландия - 0,7%,
и Белгия - 0,4%. България
намалява своя темп на
строителна продукция с
1,8%. Най-голямо забавяне
на темпа спрямо предходното тримесечие се наблюдава в Швеция (-5,3%),
Словения (-5%) и Унгария
(-3,1%).
Строителната продукция в еврозоната, отчетена за второто тримесечие
на 2019 г., се увеличава с
2% в сравнение с второто тримесечие на 2018 г.
при ръст от 2,1% на сградното строителство и
от 2,4% на инженерното.
В ЕС 28 нарастването е
с 2,2% на строителната
продукция на годишна база
при ръст от 1,9% на сградното строителство и от
4,1% на инженерното.
Сред държавите членки на ЕС, за които има данни за най-висок ръст на
строителната продукция
за второто тримесечие на
2019 г. спрямо същия период на 2018 г., са Румъния
с 30,7%, Унгария - 27,5%,
Литва - 8,9%, Словения 8,6%, и Полша - 8,1%. България отчита ръст в темпа
на растеж на строителна
продукция с 3,2%. На годишна база забавяне се наблюдава само в Словакия
(-1,0%).
СТРОИТЕЛСТВОТО
В БЪЛГАРИЯ

Обща строителна
активност
Общата строителна
активност за строителния бизнес през първото
полугодие на 2019 г. спрямо
същия период на предходната година по основни
показатели:

Сградно
строителство;
59,3%

Разходи за труд/отработени човекочаса в сектор „Строителство“
I полугодие 2014 г. – I полугодие 2019*г. (*По предварителни данни на НСИ)
I
полугодие

Брой
отработени
човекочасове

Брой отработени
човекочасове от
един нает по
трудово
правоотношение

2014 г.

109 800 744

839

638 303 374

5,81

2015 г.

110 454 016

851

671 601 236

6,08

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

2016 г.

103 949 085

833

662 649 250

6,38

2017* г.

90 309 088

816

611 543 896

6,77

2018* г.

96 962 819

831

717 415 383

7,40

2019* г.

102 501 115

841

832 585 238

8,12

Произведена продукция по сегменти:
„Сградно строителство“, ко ето в к л ю ч ва
жилищно и нежилищно
строителство, формира
произведена продукци я
за първото полугодие на
2019 г. в размер на 4141
млн. лв., или е с дял от
59,3% от общата в сектора за разглеждания период.
Спрямо същия период на
2018 г. произведената продукция в сградното строителство нараства с 21,1%.
В „Инженерна инфраструктура“ произведената продукция за първото
полугодие на 2019 г. възлиза на 2837 млн. лв. и е с
дял от 40,7% от общата в
строителството. В сравнение със същите месеци
на 2018 г. произведената
продукция в инженерната
инфраструктура нараства
с 10%.

Годишен темп
Видове
сгради

I полугодие 2019 г.

I полуг. 2019 г./
I полуг. 2018 г.
Разрешителни
за строеж

Разрешителни
за строеж
/брой/

РЗП,
м²

Разрешителни
за строеж
/брой/

РЗП,
м²

3 504 990

5 214

3 389 858

Общо сгради

4 996

Жилищни сгради

2 638

Жилища

14 425

1 839 654

16 288

2 111 374

РЗП,
м²

брой

%

%

218

4,4 %

-3,3 %

200

7,6 %

1 863

12,9 %

2 838

14,8 %

Административни
сгради

58

67 451

59

129 545

1

1,7 %

92,1 %

Други сгради

2 300

1 597 885

2 317

1 148 939

17

0,7 %

-28,1 %

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
14 425

2 638

16 288

2 838

Жилищни сгради

Жилища

2 300

59

58

Административни
сгради

I полугодие 2018 г.

Произведена продукция
в строителството
По предварителни данни произведената продукция в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие
на 2019 г. е на обща стойност 6978 млн. лв., като
спрямо същия период на
2018 г. се увеличава с 16,3%.

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради
I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г. (По данни на НСИ)
I полугодие 2018 г.

✓Строителната продукция – 6978 млн. лв.,
ръст от 16,3%;
– „Сградното строителство“ – 4141 млн. лв.,
ръст от 21,1%;
– „Инженерно строителство“ – 2837 млн. лв.,
ръст от 10%;
✓Обявени обществени поръчки – 1120 бр. на
стойност 3356 млн. лв.,
спад от 0,5% на броя и
ръст от 8,6% на стойността;
✓Сключени договори –
1209 бр. на стойност 1785
млн. лв., ръст от 31,3% на
броя и ръст от 106,1% на
стойността.

2 317

Разходи за труд/
отработени човекочаса

Други сгради

Общо отработените
човекочаса в строителството за първото полугодие на 2019 г. са 102,5 млн.,

I полугодие 2019 г.

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв.
I полугодие 2008 г. – I полугодие 2019*г. (*По предварителни данни на НСИ)
8 727

I полугодие

8 787

6 978

6 179

5 639

5 418 5 353 5 413 5 064 5 785

2 880
2 548

3 148

2 798

2 538 2 555

3 060
2 353

6 210

2 965 3 159
2 099

2 626

5 400

5 998

4 416

3 107
3 103

2 314

2 999

2 102

2 401

3 420

4 141

2 578 2 837

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018*г. 2019*г.
Строителство-общо

Сградно

Инженерно

като спрямо същия период
на предходната година те
се увеличават с 5,7%. В
сектор „Строителство“
отработените човекочаса
от един нает по трудово
правоотношение за първото полугодие на 2019 г.
са 841, при 831 за същия
период на 2018 г. Това показва, че на годишна база
отработените човекочаса
се увеличават с 1,2%.
Разходите на работодателя за труд за първото шестмесечие на 2019 г.
възлизат на 832,6 млн. лв.,
като на годишна база
предварителните данни
показват увеличаването
им с 16,1%. Разходите на
работодателя за труд за
един отработен човекочас
от наетите по трудово
правоотношение за първото полугодие на 2019 г. са
средно 8,12 лв. при 7,40 лв.
за същия период на 2018 г.,
което показва, че на годишна база се повишават
с 9,7%.

Издадени разрешителни за
строеж на нови сгради
Издадените разрешителни за строеж на нови
сгради през първото полугодие на 2019 г. са за 2838
жилищни сгради с 16 288
жилища в тях, с 2 111 374
кв. м разгъната застроена
площ (РЗП). Спрямо същия
период на 2018 г. издадените разрешителни за
строеж на жилищни сгради нарастват със 7,6%,
жилищата в тях - с 12,9%,
както и РЗП - с 14,8%.
За административни сгради са издадени 59
разрешителни за строеж
с 129 545 кв. м РЗП, които
спрямо първото полугодие на 2018 г. нарастват
с 1,7% при увеличение на
РЗП с 92,1%. За други сгради - 2317 разрешителни за
строеж с 1 148 939 кв. м
РЗП, като спрямо шестмесечието на предходната година издадените
разрешителни за строеж
нарастват с 0,7%, докато
тяхната РЗП намалява с
28,1%.

Издадени разрешителни за
строеж на нови сгради по
области
За първото полугодие
на 2019 г. най-голям брой
разрешителни за строеж
на нови сгради са издадени
в областите:
Жилищни сгради
Пловдив – 483 разрешителни за жилищни сгради с
2668 жилища в тях;
София (столица) – 450
разрешителни за жилищни сгради с 6552 жилища
в тях;
Варна – 252 разрешителни за жилищни сгради
с 1450 жилища в тях;
Бургас – 243 разрешителни за жилищни сгради
с 1065 жилища в тях;
София – 229 разрешителни за жилищни сгради
с 454 жилища в тях.
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Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

Жилищни сгради
Области

Жилища

Административни сгради

I полуг.
2018

I полуг.
2019

разлика

I полуг.
2018

I полуг.
2019

разлика

2 638
181
214
241
46
0
26
32
51
68
26
34
0
137
60
35
399
28
49
26
68
12
214
421
108
18
62
48
25

2 838
166
243
252
50
0
26
20
52
81
30
43
7
140
76
35
483
21
41
31
58
11
229
450
137
21
62
44
20

200
-15
29
11
4
0
0
-12
1
13
4
9
7
3
16
0
84
-7
-8
5
-10
-1
15
29
29
3
0
-4
-5

14 425
445
1 239
1 400
323
0
108
34
82
649
28
35
0
216
94
102
2 674
29
188
27
107
13
240
5 505
485
106
123
137
27

16 288
237
1 065
1 450
231
0
32
21
138
936
35
44
7
288
170
132
2 668
33
197
34
142
13
454
6 552
819
124
154
234
68

1 863
-208
-174
50
-92
0
-76
-13
56
287
7
9
7
72
76
30
-6
4
9
7
35
0
214
1 047
334
18
31
97
41

Общо за страната
Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Перник
Плевен
Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София
София (столица)
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

Започнато строителство на нови сгради
I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019 г. (По данни на НСИ)

I полуг.
2018

I полуг.
2019

58
4
4

59
6

Други сгради

разлика

I полуг.
2018

I полуг.
2019

разлика

2 300
163
162
142
91
8
54
29
76
13
46
39
35
121
54
48
266
45
88
47
44
75
122
87
198
23
76
95
53

2 317
147
103
111
59
11
37
28
55
47
63
49
22
155
44
51
240
61
80
45
63
51
129
92
340
21
87
68
58

17
-16
-59
-31
-32
3
-17
-1
-21
34
17
10
-13
34
-10
3
-26
16
-8
-2
19
-24
7
5
142
-2
11
-27
5

1
2
-4
4

4

3

-3

13

-13

3

8

5

3
11

8

-3
-3

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според
вида на конструкцията. I полугодие 2010 г. – I полугодие 2019*г.
(По данни на НСИ)

10 352 10 131

28

2019* г.
2018 г.

1 851

1 191
43

Жилищни сгради

Жилища

2012 г.

Започнато строителство на нови сгради /брой/
I полугодие 2010 г. – I полугодие 2019 г. (По данни на НСИ)

2011 г.

3 698
3 381

7000

3 085

5000

2 191

2 390

2 340
2 075

4000
3000

0

1 920
1 851

1 247

2000
1000

2 416

1 982

877
67

1 191

1 316

1 390

1 437

1 065

1 064

1 087

973

872

1 020

1 061

942

62

37

46

54

45

37

1 737

41

2 074

1 191

1 266

43

41

I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Административни

А д ми нис т ра т ив ни
сгради
София (столица) – 8
разрешителни за строеж;
Пловдив – 8 разрешителни за строеж;
Благоевград – 6 разрешителни за строеж;
Варна – 4 разрешител-

Други

Жилищни

ни за строеж.

Започнато строителство
на нови сгради
За първото полугодие на 2019 г. е започнато строителството
на 3381 нови сгради с

24

Общо сгради

2 443 690 кв. м РЗП, като
от тях 2074 са жилищни
с 10 131 жилища в тях и
1 351 387 кв. м разгъната
застроена площ. В сравнение с първото полугодие на
2018 г. започнатото строителство на нови жилищни
сгради се увеличава с 12%,

767

277

725

270

853

267

819

3
239
13
9

885

174

1 208

3
10
31
16

1 114
Други

6000
2 496

2010 г.

35

7
18

2013 г.

790

261

17
30

2014 г.

Други сгради

I полугодие 2019 г.

8000

9

2015 г.

41

Административни
сгради

I полугодие 2018 г.

1 266

863

233

8
23

2016 г.

2 074

979

232

8
15

2017 г.

I полугодие

247

13
39

броят на жилищата в тях
намалява с 2,1%, а разгънатата им застроена площ
се повишава с 4,9%.
За същия период е започнато строителството
на 41 административни
сгради с 60 694 кв. м РЗП,
като спрямо полугодието
на предходната година се
регистрира спад от 4,7%,
а разгънатата им застроена площ се увеличава с
24,5%.
За преиода януари - юни
2019 г. е започнато строителството и на 1266 други сгради с 1 031 609 кв. м
РЗП, като спрямо същия
период на предходната година строителството при
тях се увеличава с 6,3%, а
разгънатата застроена
площ с 5,9%.

Тухлени

Стоманобетонни

Панелни

Започнато строителство
на нови сгради по области

Бургас – 4 сгради;
Варна – 4 сгради.

Най-активни през първото полугодие на 2019 г.
при започнатото строителството на нови сгради
са областите:
Жилищни сгради
София (столица) – 382
жилищни сгради с 3861 жилища в тях;
Пловдив – 308 жилищни
сгради с 674 жилища в тях;
Варна – 231 жилищни
сгради с 1227 жилища в
тях;
Бургас – 197 жилищни
сгради с 1019 жилища в
тях;
А д ми нис т ра т ив ни
сгради
София (столица) – 8
сгради;

Въведени в експлоатация
новопостроени жилищни
сгради и жилища
За първото полугодие на 2019 г. въведените в експлоатация новопостроени жилищни
сгради са 1267 с 4703 жилища в тях с общо РЗП
410 254 кв. м, като жилищната площ, вкл. кухни над
4 кв. м, е 293 821 кв. м, а
спомагателната площ е
116 433 кв. м. Спрямо същия период на 2018 г. въведените в експлоатация
новопостроени жилищни
сгради нарастват с 10,9%,
` стр. 14
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Средна месечна работна
заплата на наетите по
трудово и служебно правоотношение

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и
служебно правоотношение

Общо за икономиката:
Средната месечна работна заплата по предварителни данни за първото полугодие на 2019 г.
е 1234 лв., спрямо същия
период на 2018 г. нараства
със 133 лв., или 12,1%.
За сектор „Строителство“:
Средната месечна ра-

За строителния сектор
наетите лица по трудово и
служебно правоотношение
по предварителни данни
към края на юни 2019 г. са
131,5 хил. бр., или 5,6% дял
от общо наетите за страната. На годишна база данните показват ръст от
почти 5 хил. бр., или 3,9%.

Въведени в експлоатация новопостроени
жилищни сгради според вида на сградата
I полугодие 2011 г. – I полугодие 2019*г.
*По предварителни данни на НСИ
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Общо

1 394

1 161

1 107

1 160

1 054

1 060

1 046

1 142

1 267

Къщи

966

805

779

783

749

758

755

871

949

Жилищни
блокове/
кооперации

272

176

196

198

146

175

165

154

199

Сгради от
смесен тип

32

63

55

66

47

42

40

45

54

Общежития

4

1

3

8

2

3

-

-

3

116

115

74

92

109

78

85

69

59

4

1

-

13

1

4

1

3

3

I полугодие

Вили
Сгради за
колективно
домакинство

2017г.

2018 г.

2019*г.

1 106
851
719

564
619

9
23
56
43

11

16
34
59

62

121
3
13
40
74
19
8
101
135
114

139
130
65
61
68
46

71
86

234

255

360

390
215

45
34
17
18
31
6

76

101

3
21
32
16
38

200

125
77

237

400

0

I полугодие 2018 г.

I полугодие 2019* г.

200

123

160
140

Жилищни сгради

140

180

180

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради по области
I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019*г. *По предварителни данни на НСИ
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120

14

9
12

27

63
33

4

12

23
26

28
7
5

3
7

10
15
24

32

37

47

51
47
54

46

8
3

15
18

22

40

20
24
17
18

34
46

60
20

62
61

80

62

78

100

3
10
6

Безработните в отрасъл „Строителство“
за първото полугодие на
2019 г. са 13,6 хил., или
8,9% от общо регистрираните безработни. Спрямо
същия пероид на предходната година се наблюдава
намаляване на безработните в сектора с 22,3% при
тогава отчетени 17,5 хил.
безработни лица.

600

3

Безработни лица – общо и в
строителството

Жилища

34

Разходите за придобиване на ДМА за първото
полугодие на 2019 г. по
предварителни данни общо
за всички икономически
сектори на страната възлизат на 8567 млн. лв. За
отрасъл „Строителство“
разходите за придобиване
на дълготрайни материални активи са 446 млн. лв.,
или дял от 5,2% от общо
отчетените за разглеждания период. Предварителните данни показват, че
разходите за придобиване
на ДМА в отрасъл „Строителство“ за първото полугодие на 2019 г. намаляват
с 34,7% спрямо същия период на 2018 г.

800

57

Разходи за придобиване на
дълготрайни материални
активи (ДМА)

1000

183

Най-голям брой въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради
за първото полугодие на
2019 г. регистрират областите:
Жилищни сгради и жилища
Варна – 183 жилищни сгради с 1106 жилища в тях, РЗП - общо
83 669 кв. м;
Бургас – 141 жилищни сгради със 719 жилища в тях, РЗП - общо
52 823 кв. м;
Пловдив – 140 жилищни
сгради с 619 жилища в тях,
РЗП - общо 54 666 кв. м;
София – 123 жилищни сгради със 135 жилища в тях, РЗП - общо
17 823 кв. м.

1200

630

Въведени в експлоатация
жилищни сгради и жилища
по области

Въведени в експлоатация новопостроени жилища по области
I полугодие 2018 г. – I полугодие 2019*г. *По предварителни данни на НСИ
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Заетите лица в икономиката за първото полугодие на 2019 г. са 3538,3 хил.
бр., като спрямо същия период на 2018 г. заетостта
нараства с 0,2%.
Заетите в отрасъл
„Строителство“ за първо
полугодие на 2019 г.:
✓ З а е т и т е ли ц а с а
190,1 хил. бр., ръст от 5,9%
на годишна база;
✓Н а е т и т е ли ц а с а
153,2 хил. бр., ръст от 6,9%
на годишна база;
✓Самонаетите лица са
36,9 хил. бр., ръст от 1,9%
на годишна база.
(Заети лица - включват
наетите и самонаетите
лица, ангажирани в дадена
производствена дейност,
попадаща в производствените граници на системата.
Наети лица - лицата,
работещи за дадена институционална единица
резидент и получавайки
възнаграждение за вложения труд. В наетите лица
се включват наетите работещи по трудов, граждански или работещи без
договор.
Самонаети лица - лицата, които са еднолични
собственици или съсобственици на некорпорирани предприятия, в които те
работят.)

8

а жилищата в тях съответно с 23,1% при увеличение на общото РЗП с 15,6%.

139
141
155

Заети, наети и самонаети
лица

5
11

` от стр. 13

0

I полугодие 2018 г.

ботна заплата по предварителни данни за първото полугодие на 2019 г. е
947 лв., спрямо същия период на 2018 г. нараства с
93 лв., или 10,9%.
ИНВЕСТИЦИОННА
АКТИВНОСТ

Поток на преки чуждестранни инвенстиции в
България
В отрасъл „Строителство“
Преките чуждестранни
инвестиции за първото полугодие на 2019 г. в отрасъл „Строителство“ възлизат на 20,5 млн. евро, като
спрямо първите шест месеца на 2018 г. нарастват
с 54,5 млн. евро.
КАМАРА НА
СТРОИТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ

I полугодие 2019* г.

от които 5531 регистрирани български юридически лица и 56 чуждестранни фирми. Заличени
са 393 фирми от Регистъра по неизпълнение на
процедурата чл. 20, ал. 2
от ЗКС.
Разпределение на строителите по критерии:
✓„Персонал“ (на база
2017 г.)

– 67 големи компании
(над 250 човека), дял от
1,2%;
– 701 средни фирми (от
50 до 249 човека), дял от
12,7%;
– 4763 малки (до 49 човека), дял от 86,1%.
✓„Нетни приходи
от продажби“ (на база
2017 г.)
– 7 големи компании

(над 97,5 млн. лв. и/или
стойност на активите
над 97,5 млн. лв.), дял от
0,1%;
– 93 средни фирми (до
97,5 млн. лв. и/или стойн о с т н а ак т иви те д о
97,5 млн. лв.), дял от 1,7%;
– 5 4 31 ма л к и ( д о
19,5 млн. лв. и/или стойн о с т н а ак т иви те д о
19,5 млн. лв.), дял от 98,2%.

Средна месечна работна заплата на наетите по трудово и
служебно правоотношение
I полугодие 2010 г. – I полугодие 2019*г. *По предварителни данни на НСИ
Средна годишна работна заплата, лв.
1 234

633

546

684

724

763

571

596

631

809

676

869

719

930

735

1 023

769

1 101

854

947

Централен професионален
регистър на строителите
(ЦПРС)
Регистрираните строителни компании в ЦПРС
към 12.09.2019 г. са 5587,

I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг. I полуг.
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015*г. 2016*г. 2017*г. 2018*г. 2019*г.
Строителство

Общо за икономиката
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КСБ – АНАЛИЗИ И МОНИТОРИНГ

петък, 27 септември 2019

ÓÇÌÔÐÒxÑÜÒÄÐÑÐÍÕÅÐÆÊÇÅ
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение
юни 2010 г. – юни 2019*г.
(среден списъчен брой в края на месеца)

Безработни лица в строителството.
I полугодие 2009 г. – I полугодие 2019 г. По данни на НСИ

70

60,3

*По предварителни данни на НСИ
60
2 405,6

2 389,4

2 358,0

2 365,9

2 385,0

2 392,0

2 412,3

2 340,7

2 354,4

2 351,4

54,0

50,8

I полугодие

50,5
43,9

50

42,2
35,1

40
30

26,6
22,5

17,5
174,4
юни
2010 г.

154,4

142,6

135,7

141,0

юни
2011 г.

юни
2012 г.

юни
2013 г.

юни
2014 г.

Строителство

139,0
юни
2015*г.

131,0

120,1

126,5

юни
2016*г.

юни
2017*г.

юни
2018*г.

131,5

20

юни
2019*г.

10

Общо за икономиката

0

Заети, наети и самонаети лица – строителство, хил. бр.
I полугодие 2010 г. – I полугодие 2019*г.

I полугодие

I полугодие
195,2

178,8

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Безработни лица - Строителство, хил.

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, млн. лв.
I полугодие 2018*г. – I полугодие 2019*г. *По предварителни данни на НСИ

*По предварителни данни на НСИ
225,2

13,6

171,2

170,3

174,3

169,8

179,5

168,8

190,1

Общо, млн. лв.
Строителство, млн. лв.

2018*г.

2019*г.

8 437

8 567

Темп,%
1,5 %

683

446

- 34,7 %

198,1
170,9

155,5

146,6

143,6

144,2

138,3

135,7

143,3

27,1

24,3

23,3

24,7

26,7

30,1

31,6

33,1

36,2

36,9

2010 г.

2011 г.

2013*г.

2014*г.

2015*г.

2016*г.

2017*г.

2018*г.

2019*г.

153,2

Преки чуждестранни инвестиции в България – общо и в
строителството, млн. €. I полугодие 2014 г. – I полугодие 2019 г.
По предварителни данни на БНБ/ към 19.08.2019 г.

2012*г.

Самонаети лица

Наети лица

I полугодие

Заети лица

2014

2015

2016

2017

2018

2019

ОБЩО, млн.€

457,0

1 314,9

966,4

677,7

152,6

457,0

Строителство,
млн.€

118,1

57,2

5,0

105,9

-34,0

20,5

Изпълнение на оперативни програми По данни на ИСУН (стойностите са в лв.) към 11.09.2019 г.
Оперативна
програма

Бюджет на програмата

Договорени средства

РИС

Получени траншове от ЕК

ОПТТИ

Финансиране от Финансиране от
Общо към
% на
Общо към
% на
Общо
ЕС
НФ
11.09.2019
изпълнение*
11.09.2019
изпълнение*
3 691 799 790.72 3 138 029 816.24
553 769 974.48 3 079 275 925.31
83.41 1 305 369 811.60
35.36

ОПОС

3 462 564 946.01 2 943 180 196.61

519 384 749.40 2 352 949 242.80

67.95

672 135 819.03

19.41

576 630 440.03

19.59

ОПРР

3 018 201 866.00 2 565 471 584.00

452 730 282.00 2 644 822 136.59

87.63 1 423 886 646.96

47.18

748 223 568.17

29.17

ОПИК

2 584 169 900.97 2 196 544 412.89

387 625 488.08 2 009 298 911.65

77.75 1 133 293 148.10

43.86

961 197 181.63

43.76

ОПНОИР

1 271 383 550.02 1 080 676 013.71

190 707 536.31

73.39

389 166 842.60

30.61

238 539 000.84

22.07

ОПРЧР

2 136 251 557.00 1 835 869 785.00

300 381 772.00 1 778 588 721.41

46.76

933 036 875.03

Общо към
% на
11.09.2019
изпълнение*
991 526 272.37
31.60

83.26 1 050 821 863.67

49.19

858 406 515.94

400 794 140.70

61.33

147 931 801.30

22.64

132 258 826.05

23.81

199 494 660.00
199 494 660.00
0.00 199 494 660.00
ОПИМСП
Общо КФ,
17 017 416 444.21 14 514 784 115.96 2 502 632 328.25 13 398 260 613.49
ЕФРР и
ЕСФ:
222 071 249.13
172 243 341.03
49 827 908.10 133 597 353.91
ПМДР
ПРСР (за
мерки по чл.
5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 049 613 198.57
9б, т. 2 от
ЗПЗП)
Общо
23 208 593 974.57 19 525 714 377.05 3 682 879 597.52 16 581 471 165.97
ЕСИФ:
41 161 348.54
35 595 246.31
5 566 102.23
21 939 958.13
ФУМИ

100.00

199 494 660.00

100.00

199 494 660.00

100.00

78.73 6 322 100 593.26

37.15 4 706 276 465.03

32.42

60.16

27 159 019.24

12.23

23 429 850.01

13.60

51.09 1 262 787 920.73

21.16

728 406 314.93

15.05

71.45 7 612 047 533.23

32.80 5 458 112 629.97

27.95

ФВС
Общо
фондове
МВР:
ОПХ
ОБЩО:

ОПДУ

653 550 173.49

555 517 647.51

98 032 525.98

53.30

7 838 103.20

19.04

9 734 990.16

27.35

187 286 555.32

142 303 857.44

44 982 697.88

217 661 919.35

116.22

106 528 228.86

56.88

43 916 534.34

30.86

228 447 903.86

177 899 103.75

50 548 800.11

239 601 877.48

104.88

114 366 332.06

50.06

53 651 524.50

30.16

241 177 458.00

205 000 838.00

36 176 620.00

237 811 278.23

98.60

167 476 725.16

69.44

136 587 340.49

66.63

33.34 5 648 351 494.96

28.37

23 678 219 336.33 19 908 614 318.70 3 769 605 017.63 17 058 884 321.68
Забележка: * - % от общия бюджет на програмата
Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN

72.04 7 893 890 590.45

Съкращения: БФП - Безвъзмездна финансова помощ; ЕС - Европейски съюз; ЕСФ - Европейски социален фонд; ЕСИФ - Европейски структурни и инвестиционни фондове; ЕФРР
- Европейски фонд за регионално развитие; КФ - Koхезионен фонд; НФ - Национално финансиране; ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“; ОПИК - Оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“; ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“; ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“; ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“; ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“;
ОПИМСП - Оперативна програма „Инициатива за малки и средни предприятия“; ОПХ - Оперативна програма „Храни“; ПМДР – Програма за морско дело и рибарство; ПРСР – Програма
за развитие на селските райони; ФУМИ – Фонд „Убежище миграция и интеграция“; ФВС – Фонд „Вътрешна сигурност; РИС - Реално изплатени средства
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ХАЙД ПАРК

петък, 27 септември 2019

Антон Георгиев, управител на „Полюс ТМ“ ЕООД:

Д ПАР

К

ǵțȎȕȈȍȚȈȒȈȊȈșȐșȚȍȔȈȏȈ
ȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȖȖȉȘȈȏȖȊȈȕȐȍ
ȗȘȐȒȖȧȚȖȖȚțȟȐȓȐȡȈȚȈȌȈ
ȐȏȓȐȏȈȚȋȖȚȖȊȐșȗȍȞȐȈȓȐșȚȐ

ХАЙ

Това, което съществува в момента, е неработеща формула
„Полюс ТМ” ЕООД е компания, която се занимава с промишлена климатизация, вентилация и отопление. Фирмата е вписана в ЦПРС
и е член на Камарата на строителите (КСБ).
Компанията дава възможност на ученици да про-

Реших да се възползвам от възможността,
която предоставя изданието на Камарата вестник „Строител“ в новата
си рубрика „Хайд парк“, за
да споделя впечатленията си относно системата за професионално
образование у нас и несъвършенствата, които
констатирах от личен
опит. Считам, че темата
е важна и може да провокира дискусия сред колегите, защото трябва да
се търси решение на все
по-засилващия се проблем
с липса на кадри в бранша, с който се сблъскваме всички.
Според мен трябва
да се върне системата в
образованието отпреди
години, когато от училищата излизаха „готови“
специалисти. Тогава те
се обучаваха в профилирани паралелки, знаеха
какво ще работят, след
като завършат, и какво
ги очаква. Абитуриентите познаваха дейността,
която им предстои да извършват. Това обучение
се случваше в средните
професионално-технически училища, които съществуваха преди 1989 г.
Учебните заведения имаха бази за осъществяване
на практика. Стажовете
се провеждаха реално и

ведат задължителния за обучението си стаж
в нейната база. Антон Георгиев, управител на
фирмата, споделя своето мнение за предизвикателствата, с които се среща в работата си
с учениците.

на участващите в тях
се пишеха отсъствия и
оценки, като учениците
трябваше да се научат
на занаят.
Сега нещата са различни и според мен това,
което съществува, е неработеща формула. Ще
дам конкретен пример.
„Полюс ТМ“ ЕООД предоставя възможност възпитаниците на една от
гимназиите в гр. Плевен
да стажуват при нас. Намеренията са добри, но за
съжаление реалността е
съвсем различна. Първо,
когато децата дойдат
във фирмата, те не са

дори и това не
проработи. Нямам обяснение
защо нещата се
развиват така.
М оже б и в
семейната среда се създават
погрешни нагласи. Много от
децата казват –
ще отида да уча
висше образование, каквото и
да е, където и да
е, само и само
да минат още
пет години, преди д а з апо ч н а
работа. Системата на дуалното образование,
която се опитваме да прилагаме в България,
не е измислена в нашата
страна и доказано работи, но в Европа тя се
реализира по съвсем друг
начин. Там има няколко
типа училища. Има такива заведени я, които
подготвят занаятчии.
Там децата се обучават
на определени професии и
след това постъпват на
работа. Затова и на Запад е по-лесно с набавянето на кадрите. А у нас,
например в Плевен, има
паралелка „Хладилна, вентилационна и климатична
техника“. Училището разпределя обучаващите се
в нея къде да изкарат за-

тези стажове е пълна
нула.
Вече минаха 10 години, през които завършиха
4 - 5 випуска, и няма нито
един ученик, който да е
останал да работи при
нас. Имало е случаи единдвама да дойдат за през
лятото, но това е било
за определени месеци.
Учениците от своя страна не са задължени, след
като завършат училище,
да постъпят на работа.
Нито един работодател
не би се съгласил със системата на дуалното обучение, която се прилага в
страната, въпреки че се
рекламира и се опитват
да ни убедят колко е добра.
Ние като работодатели, при които учениците
постъпват за определено
време, сме длъжни обаче
да даваме заплата. Младежите от своя страна
би трябвало да извършват някакъв труд. Те обаче не са заинтересовани.
Провеждали са се срещи
между работодатели и
Министерството на образованието и науката.
Колегите казват – как
да предоставя на стажуващите възможност да
боравят със скъпа техника, с различни машини,
като те нямат никакъв

лена сума, а работодателите трябва да ги държат по 3 месеца. После се
разделяме и никога повече
няма да се видим. Аз поне
не съм запознат има ли
и какъв е ангажиментът
на Министерството на
образованието и науката спрямо работодателите, които дават възможност за провеждане
на стажове при тях. От
страна на училищата е
ясно - те трябва да ни
изпратят определен брой
деца, които да започнат
стаж срещу заплащане.
Хубаво, н о тъ р с е н и я т
резултат не се получава.
Ако от образователната
и н с т и туци я при мерн о
дойде един стругар, който е запознат с начина на
работа на машините, информиран е за мерките за

мотивирани да научат
нещо ново. Идват, защото е задължение и трябва да мине времето. Опитвал съм с определени
ученици - такива, които
имат интерес, да се занимаваме допълнително, но

дължителния стаж. Една
част отиват в сервиз за
хладилници, а друга група
постъпват в нашия цех,
където се произвеждат
въздуховоди и вентилационно оборудване. За
съжаление, ефектът от

интерес да се научат как
се работи, не се притесняват дали ще повредят
поверената им техника,
тъй като не носят никаква отговорност. Те знаят, че в края на месеца
ще получат една опреде-

безопасност, ние може да
му имаме доверие. Но идват хора, които не разбират от абсолютно нищо,
никога не са се докосвали
до машини, а трябва да
започнат да изпълняват
определена работа.

Преди години, например в техникумите по
машиностроене, имаше
стругове, заваръчни маски, бормашини и всички
необходими инструменти.
Тогава учениците всеки ден имаха по два часа
практика и бяха запознати с работата. В нашата
фирма имахме хора, които
да обучават децата, които са на стаж, но дори и
те не издържаха и казаха, че си губят времето.
Учителите от своя страна са поставени между
чука и наковалнята. Те се
опитват да не „сърдят“
децата, защото знаете,
че парите „вървят с ученика“. Те са хората, които
правят опити да балансират между претенциите
на ученика и това как
да го научат на нещо. В
нашата фирма дава ме
възможност за провеждане на стажове, може би
вече 10 години. Откривам
учебните години. Обещавам, че след провеждане
на стажовете веднага
ще започнат работа. Но
ефектът към момента
е нула. Дори и хора, които са завършили висше
техническо образование,
ги каня да работят - но
и това не се случва. Работниците са на възраст
над 40 години, а младите
не идват. Мисля, че това
е основният проблем пред
бранша сега.
Надявам се да провокирам и други колеги да
споделят опита си на
с тран и ци те н а н а ш и я
вестник и като Камара
заедно да търсим решения.
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Проф. Владимир Пилософ, председател на Българската педиатрична асоциация:

ǷȖșȚȘȖȧȊȈȕȍȚȖȕȈȔȕȖȋȖȗȘȖȜȐȓȕȈȌȍȚșȒȈ
ȉȖȓȕȐȞȈȍȒȈțȏȈȖȚȕȈȞȐȖȕȈȓȕȖȏȕȈȟȍȕȐȍ
Всеки ден е рисков за децата, особено в сложните случаи
Снимки в. „Строител“

граждане на детска болница
в София. Тя бе адресирана
до всички държавни институции с призив да направят
необходимото за вземане
на решение за построяване
на болницата и тя да стане факт в близките няколко години. Допълнително
написах писмо до МЗ, като
по това време министър
на здравеопазването беше
г-жа Десислава Атанасова.
Тя реагира и ръководството
на МЗ взе решение предложението да се постави на
обсъждане и от Министерския съвет. Тогава първото правителство на Бойко
Борисов подаде оставка и
проблемът с новата болница отново „увисна”. Между
другото, УС на БПА подновяваше искането за нова
болница пред всяко ново
правителство. Тези действия постигнаха целта си в
две насоки. В обществото
се заговори за болницата,
появиха се много съобщения
в медиите. И естествено
възникна въпросът - в България има огромен брой болници, защо ни е още една?
Да де, но такава няма. Защо
няма? И тук - в прав текст
ще Ви кажа. Педиатрията
не е интересна, тя не носи
големи печалби. Какво да
вземеш от децата?

Ренета Николова
Проф. Пилософ, разкажете как се роди идеята
за болницата? И какво се
случи през годините?
Започвам с това, че на
всички е известно, че няма
европейска столица, а и
световна, в която да няма
голяма специализирана университетска педиатрична
болница. Това е нормално
нещо. Това означава на
едно място да са събрани
лекарите от всички специалности, които работят с
деца. Полезно е, първо, за
пациентите, второ, е много важно за самите лекари и
специалистите по здравни
грижи (т.е. медицинските
сестри), защото работейки заедно в колектив, в
една сграда, общуването
помежду им е по-лесно и съответно консултативните
и всякакви други дейности
около пациента, които са
свързани с неговото здраве.
По този начин значително
се облекчава и обучението
на студентите и специализантите. В подобна обстановка преподавателите са
в състояние да представят
цялостния процес на болестта, която има даден човек.
Тъй като сте в. „Строител“
и се занимавате с по-специфична тематика, представете си, че Вие имате
специалисти по материалите, по арматурата, по конструкциите, но тези хора
нямат възможност да работят заедно. Тогава какво
се получава – вероятно няма
да се взимат винаги правилните решения. Точно това
става у нас в София, тъй
като такава голяма болница няма.
А исторически нещата
стоят по следния начин. В
двора на Александровска
болница в София е открита
през 1926 г. първата детска клиника в страната, а
първата катедра по педиатрия е основана през 1920 г.
Идеята да се построи нова
модерна детска болница се
появява около 1970 г. След

натиск от страна на педиатричната общност е
изработен проект и първата копка е е направена през
1979 г. от Тодор Живков,
тогава председател на
Държавния съвет на място
близо до историческата
сграда. Налага се част от
нея да се събори. Някъде
преди избухването на демокрацията през 1989 г. е
направен грубият строеж
на сградата, която в момента можете да видите,
тези два корпуса, които аз
на шега наричам „етажерката“. Строителството
е спряно и конструкцията

стои на открито от този
период. За съжаление там
дори загина едно дете.
Междувременно се родиха нови идеи за детска
болница в София. В периода
1989 г. – 1992 г., когато министър на здравеопазването беше доц. Петър Бояджиев, се решава бившата
Профсъюзна школа на Горнобански път да се преустрои
в детска болница. Купена е
дограма, апаратура, извършени са строителни дейности (в напреднала фаза),
назначени са служители.
Сградата на бъдещата
болницата бе собственост

на Столичната община,
като се предвиждаше да е
с 400 легла, но след обсъждане бяха намалени до 220.
Не знам поради каква причина, но този проект също
бе изоставен. В периода
2002 – 2003 г., когато министър на здравеопазването е доц. Божидар Финков,
се появява още един проект
– да се построи нова сграда
на мястото на сегашната
Специализирана болница
за детски болести „Проф.
Иван Митев”. В нея обаче
не са предвидени отделения по детска хирургия, т.е.
проектът не отговаряще
на идеята всичко от А до Я
да е на едно място. Тогава
се надигна вой. В резултат
и този проект бе спрян поради това, че в него „миришело на корупция“. Разбира
се, това бяха комични ситуации. Аз дори участвах като
експерт в провеждащото се
следствие, където търсеха
мнението ми. За каква корупция може да става реч,
като за този проект не е
похарчен нито лев ?
Когато станах председател на Българската педиатрична асоциация, през
декември 2012 г. Управителният съвет на асоциацията
изготви декларация, в която
остро се постави въпроса
за необходимостта от из-

Това звучи ужасно.
Казвам го съвсем отговорно. Затова ние от Асоциацията се постарахме да
ангажираме и неправителствени организации, включително Националната мрежа за децата /тя обединява
над 150 неправителствени
организации/. Разбрахме, че
трябва да получим поддръжка от тези, които най-много се нуждаят. Бе основан
Инициативен комитет за
изграждане на Университетска многопрофилна педиатрична болница „Детски
здравен парк“, който проведе среща с настоящия
министър на здравеопазването Кирил Ананиев в края
на миналата година. Той
ни обеща, че ще се задвижи въпросът. И удържа на
обещанието си. Министър
Ананиев пое ангажимент
Инициативният комитет
да бъде държан в течение
по развитието на темата.
Нашето основно искане е да
бъдем информирани какво се
случва - какво ще се строи,
как ще се строи, като се
надяваме и нашата визия
за бъдещата болница като
структура - каква трябва
да бъде, да се вземе под
внимание.
Вие, като разбрахте,
че вече се обявява търгът за изграждане на
болницата, обнадеждихте ли се, че най-накрая
нещо ще се случи?

Разбира се, че се обнадеждихме, но умерено. Видяхте, имаше обжалване през
КЗК. Добре е, че Комисията
вече се произнесе и остави
без уважение жалбата. И се
надявам сега работата да
продължи.
Идеята на проекта е да
се възложи на инженеринг.
От една страна, за да се
спести време, а от друга –
този, който ще изпълнява
обекта, да носи отговорност за целия процес на реализацията от проектирането до завършването...
Това е разумно според
мен. Идеалното би било, ако
изпълнителят, проектантите и другите участници се
сетят да се допитат и до
медиците. Създаването на
една такава нова структура е свързано с преструктуриране на детското здравеопазване в София и региона.
Затова е важно и мнението
на професионалистите.
Какво бихте искали да
кажете сега на институциите, от които зависи
изграждането на болницата?
Както споделих - за нас
е важно да има такава болница. Искаме този проект
да бъде докаран до край.
Няма прости неща, ще има
трудности. Но такава болница, в която да са събрани
медицинските специалисти, е нужна. Хората сега
не си дават сметка колко е
затруднено обгрижването
на болните деца, особено
тези със сложни медицински проблеми. Представете
си как едно дете се ражда,
има сложен проблем и първият колега, който го прегледа, казва, че се съмнява
за нещо сърдечно. Детето
е родено например в Майчин
дом или „Света Анна”. При
сърдечен проблем сега се
праща в Национална кардиологична болница, която
е на другия край на града.
Отива там, прави се консултацията, вижда се, че
това не е за тях, пращат
го в „Пирогов”. В „Пирогов”
може нещо друго да бъде
открито и пак да се наложи
транспортиране. Ако всички специалисти са събрани
на едно място и могат да
говорят помежду си, да се
консултират - тогава нещата стоят по друг начин.
Така може да се проследи
пациентът. В сегашната
ситуация има риск. Всеки ден е рисков за децата,
особено в сложните случаи.
Затова отново ще апелирам да се мобилизират
всички усилия и България
както всички европейски
страни да има специализирана детска болница, и то
във възможно най-кратките
срокове.
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°ÃÍÂÓÔ±ÇÒÏÊÌxÊÌÐÏÐÎÊÙÇÓÌÐÔÐ
Георги Сотиров

Област Перник се намира в Западна
България. Тя включва общините Брезник,
Земен, Ковачевци, Радомир и Трън, а административен и икономически център
е град Перник. В този регион на България
планините са 17 и те ограждат като венец трите котловини – Знеполе, Граово и
Мраката.

Древните пътища, които минавали
през територията на днешната област,
я пресичали в четирите посоки и късноантичните и ранносредновековни крепости, охраняващи целия регион, са над 75.
Като прибавим и крепостите на север и
североизток от София, те стават над
100. Много първи неща в българската история са се случвали именно тук. В Перник светва първата електрическа круш-

ка с монтирането на минната сепарация
и нужната за нея електрическа станция
през 1895 г., построена е първата ТЕЦ
(1918 г.) и е изработен първият градоустройствен план (1926 г.). И още - 1931 г.
е произведено за пръв път стъкло, 1924 г.
отваря първият машиностроителен завод, а 1934 г. – брикетна фабрика, и разбира се, първият металургичен комбинат
през 1948 г.

Сега Пернишка област е силно развит
икономически регион не само заради производствените си мощности. Вторият
фактор е благоприятната близост до
столицата, а третият – това са хората,
едно силно, работно, грамотно и със самочувствие население, което продължава
да утвърждава областта си в различните
направления на икономиката, културата,
образованието и традициите на България.

Ирена Соколова, областен управител на Перник:

ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȐȚȍȜȐȘȔȐ
ȐȏȋȘȈȎȌȈȚȐȗȘȖȔȍȕȧȚ
ȚȍȘȐȚȖȘȐȧȚȈȕȐ
Засегнатите от земетресението никога няма
да забравят, че именно строителите първи се
притекоха в помощ на хората
Г-жо Соколова, територията на Пернишка област
обхваща шест общини, разположени в интересна във всяко
отношение географска област
– планини, равнини, гранични
зони. За управлението на всичко това се предполага солиден
административен капацитет.
Област Перник е интересна както в географски, така и
в културен и исторически план.
Работата ми като областен
управител изисква уменията на
мениджър, познаване на територията, административните
структури, икономическите су-

бекти. Обичам професията си,
защото тя е свързана с общуване с хора. Това стои в основата на постиженията, които
отчитаме в създаването на
добър климат за привличането
на инвестиции, в разширяването
на кръга от връзки, контакти и
възможности за промотиране на
региона и предимствата, с които той разполага.
Привличането на нови инвеститори е ключово, но не помалко важна е и дейността ни в
посока подпомагане развитието
на вече съществуващия местен
бизнес. Предимството е, че по-

Сградата на областната администрация

знавам голяма част от мениджърските екипи на фирмите,
опериращи в областта. Полагам
усилия да работим в партньорство, така че да подобряваме
бизнес климата и да решаваме
проблемите, свързани с взаимодействието на мениджърите и
управителите на компании с администрацията като цяло. Особено внимание отделям за това
да чувам нуждите на компаниите и да изисквам администрацията да е отзивчива към тях.
Доброто геостратегическо положение и отличните Ви
транспортни връзки са удобен
логистичен мост между Европа и Азия, а в близко време след завършването на третия
лъч на столичното метро - и
между Перник и София. Разкажете повече за областната
стратегия за пътната инфраструктура.
За миналата година по програмата за текущ ремонт и
поддържане на Агенция „Пътна
инфраструктура“ в областта са
вложени почти 3 млн. лв. Обновени са над 45 км настилка на
редица републикански участъци.
В областната стратегия в
частта пътна инфраструктура е залегнал междуселищният
транспорт в региона. Свързващият населените места с град
Перник е с нисък интензитет,
а транспортната инфраструктура се нуждае от сериозни
инвестиции за реновиране и
осъвременяване на трасетата.
От друга страна, кръстопътното значение на областта
и близостта до столицата в
комбинация с автомагистрала
„Люлин“, изграждащата се АМ
„Струма“ и плановете за карго
летище край с. Кондофрей са
отлична предпоставка за развитие на интермодален транспорт и капитализиране на възможностите.
Важно стопанско значение
имат също така жп линиите

Ирена Соколова е магистър по социална психология от Югозападния
университет „Неофит Рилски“ и магистър по икономика от
Университета за национално и световно стопанство. Тя е народен
представител в 41-вото, 42-рото и 43-тото Народно събрание, като
е била зам.-председател на парламентарната Комисия по културата
и медиите и член на комисииите по образованието и науката и по
вероизповеданията и правата на човека.
В периода 2014 - 2015 г. и от 2017 г. до момента е областен управител
на Перник. Наградена е с отличието „Областен управител на годината”.
Член е на Българската асоциация по психотерапия и на Асоциацията на
клиничните психолози в България.

София – Перник – Благоевград –
Петрич и София – Перник – Гюешево, и др.
Ще допълня, че територията извън областния център е
със съхранена околна среда и
красива природа в близост до
границата с Република Сърбия и
респективно – с бърз достъп до
Паневропейската транспортна
мрежа и Централна Европа. Налице са обективни предпоставки за деконцентриране на съвременни производства, особено в
сферата на информационните и
комуникационните технологии,
които не изискват определена
локация, за да създават конкурентна продукция и формират
висок брутен вътрешен продукт.
Областта продължава традициите си в добива на полезни
изкопаеми – въглища, варовици, доломит, риолит, кварц.
Освен икономика и заетост
това е свързано и с опазването на околната среда.

Грижата за природата е
тема, която е важна и актуална за жителите на област Перник. Територията на шестте
ни общини е с чиста и съхранена околна среда. Основната
ни задача е управлението на
териториалното развитие да
се осъществява по начин, който да запази и капитализира
огромното богатство, което
имаме. В рамките на тази цел
са формулирани четири основни
приоритета, които отразяват
както уникалните дадености
на региона ни, така и политиката на Европейския съюз в тази
толкова чувствителна сфера.
Работим отдавна за решаването на съществуващи проблеми в
базова и скъпо струваща инфраструктура, каквато е ВиК, тази,
свързана с обработката на отпадъците, както и енергийната
ефективност като цялостна
концепция на развитието ни.
Икономическата дейност в
областта е изключително раз-
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нообразна. Сред ключовите
отрасли е строителството,
което бих искал да коментирате, като ще е любопитно да
се върнем назад във времето,
когато регионът пострада от
голямото земетресение.
Земетресението отпреди
седем години беше сериозно.
Въпреки материалните щети и
трудностите, пред които бяхме
изправени, смятам, че основните проблеми са преодолени.
Средствата, отпуснати от
Междуведомствената комисия
за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет,
бяха вложени в няколко направления. За неотложни аварийно-възстановителни работи,
подпомагане за възстановяване
на пострадалия сграден фонд
– частна и общинска собственост, както и за заплащане на
оценители и конструктори, изготвили проектите и количествено-стойностните сметки.
Ще припомня, че през 2012 г.
бяха отпуснати 7 220 000 лв., в
2013 г. – 15 190 000 лв., съответно 2014 г. - около 3 000 000 лв.,
2015 г. - 76 000 лв., 2016 г. 388 290 лв. Най-много пари ни
бяха осигурени през 2013 г., защото именно тогава постъпиха проектите за конструктивно
укрепване на най-тежко пострадалите сгради на територията Центърът на областния град
на град Перник.
Лично за себе си в този пе- зирането на ВиК системите и
риод направих равносметка, съоръженията, за минералниче в подредения си живот сме те извори?
В процес сме на изгpaжсвикнали да контролираме почти всичко около себе си - вре- дaнeтo на цялocтнa нoвa и
мето, температурата, хората, мoдepнa BиK инфpacтpyктypa
обкръжението. Подчинили сме в oбщинитe Пepник и Paдoприродата и света като цяло миp c peкoнcтpyкция нa пpeна желанията си. Това, което ни чиcтвaтeлнaта cтaнция зa
показа земетресението, е, че oтпaдни вoди (ПCOB) край
реално нямаме никаква власт и Бaтaнoвци.
Максималният срок за изпълприродата може да прави с нас,
каквото тя е предвидила. В тази нение на проекта е 54 месеца,
връзка ще кажа, че е добре е да като 49 от тях са за физическото осъществяване на дейживеем природосъобразно.
По отношение на строител- ностите. Общо инвестицията
ните фирми - те изграждат и е близо 105 млн. лв. От Операпроменят областта. Граждани- тивна програма „Околна среда
те, засегнатите от земетресе- 2014 – 2020“ се осигурява безнието никога няма да забравят, възмездна финансова помощ в
че именно строителните ком- размер на 78,6 млн. лв. И в Перпании първи се притекоха в по- ник, и в Радомир е предвидено
мощ както на хората, така и в извършване на реконструкция на
ремонта на общинските сгради. водопроводната мрежа, както
и разширение и реконструкция
Какви проекти се изпълня- на канализационната. Включени
ват за развитието и модерни- са и инвестиции за обновяване

и реконструкция на ВиК системите и съоръженията в останалите общини, които не попадат
в обхвата на водния цикъл. Сумите са съответно за Брезник
- 44 301 лв., за Земен - 16 435 лв.,
за Ковачевци - 5400 лв., и за Трън
- 34 541 лв.
По отношение на минералните извори - такива има в 63
села от региона. Освен тях всеизвестни са лековитите води в
Брезник, с. Рударци и с. Банкя
(Трънско), както и аязмото в
пет манастира. Минералната
вода при с. Рударци би могла
да се използва за балнеопрофилактични цели, но за жалост
това не се е случило досега.
Минералната желязна вода край
гр. Брезник е с много нисък дебит, което не позволява да бъде
бутилирана.
През изминалата година Общинският съвет на Трън отдаде
на концесия извора в с. Банкя (с
дебит около 50 л/сек и темпера-

Реновираната Професионална гимназия по техника и строителство „Арх. Йордан Миланов“

тура 20 - 21 градуса). Плановете са там да бъде изградено бутилиращо предприятие с пълен
цикъл на производство. Общата
стойност на инвестиционната
програма, която концесионерът трябва да изпълни за целия
срок на договора, възлиза на
3 131 989 лв., от които за първите 5 години – 1 885 400 лв.
Започна новата учебна година. Каква е базата за децата?
Детските градини и училищата на територията на
об ласт та посрещнаха първия
учебен ден с изцяло нова материално-техническа база и
подобрена образователна инфраструктура. Има нови кабинети, кътове за обучение, зони
за спортуване и уреди за игра.
Много от сградите на образователните институции са с
подменени покриви и санитарни
възли.
Наред с това искам да отбележа, че на проведена преди
няколко седмици Областна комисия по безопасност на движението по пътищата общините
от региона докладваха предприетите мерки за осигуряване на
придвижването на подрастващите в градска среда и в интензивен трафик. В тази връзка в
близост до пешеходни пътеки
при учебните заведения в община Перник бяха монтирани 3D
детски фигури, поставена беше
и светеща маркировка.
Разкажете за бусинската
керамика и развитието на
туристическия продукт в областта. Строят ли се къщи за
гости, семейни хотели, заведения за хранене и т.н.?
В момента по „Програмата
за развитие на селските райони
2014 – 2020“ се реализират проектите за възстановяване на
манастири и църковни храмове.
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Общата им стойност възлиза
на 25 млн. евро.
В област Перник са запазени
всички обичаи и традиции, които
има нашият християнски род.
Заедно с тях успешно съчетаваме съвременния начин на живот с усещането, че връзката
с корените ни дава най-добрата
ежедневна същност. Всички ние
имаме нужда да чувстваме миналото в себе си. Десетки са
религиозните и културните обители, които дават възможност
на жителите да се свързват със
своето минало и своите корени
и така да черпят основание за
бъдещето си. Точно затова много от храмовете в областта са
обект на реновиране. Общо на
наша територия манастирите са 50, а църквите са 128. За
последните четири години възстановихме 10 манастира, в които служат монаси и монахини и
две църкви.
Това, което направихме за
изминалото време като архитектура и инфраструктура,
дава своите покълнали семена.
Чрез множеството манастири и
църкви, оформящи региона като
ново Светогорие, все повече
хора могат да се възползват
от откроилите се възможности за културен и поклоннически
туризъм и едновременно с това
да опознават красотите на областта, в която живеят и която
сякаш е била непозната за тях.
Бусинската керамика, характерна за община Трън, заедно с
едноименния музей се утвърди
като притегателно място за
посещения. Срещаме трудности
относно това да има продължител на тази традиция в лицето
на майстор-грънчар, който да
бъде целогодишно на място и да
изработва характерните глинени съдове и предмети, както и
да предава този занаят на младото поколение…
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șȐșȚȍȔȈȏȈțȗȘȈȊȓȍȕȐȍȕȈȖȚȗȈȌȢȞȐȚȍȒȘȈȑǩȓȈȋȖȍȊȋȘȈȌ
17 млн. лв. от ПУДООС са вложени в съоръжението, което ще обслужва 5 общини
Страницата
подготви
Елица Илчева

Лентата прерязаха министър Бисер Петков и кметът инж.
Дилян Млъзев

Първият в град Елена Център за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждания вече работи. Специален гост на церемонията по откриването
бе министърът на труда и социалната политика Бисер
Петков. В сградата живеят седем деца, а капацитетът
е 10 места. Социалното заведение ще се издържа от
държавния бюджет и е отворено за малчугани, лишени
от родителска грижа.
Проектът е финансиран от Програмата за развитие
на селските райони и е на стойност около 320 000 лв.
Зданието е с разгъната площ от 312 кв. м, като са обособени пет спални, стая за персонала, дневна, перално
помещение, санитарни възли, коридор, преддверие, склад,
килер и голям двор.
„Процесът на деинституционализация на деца се
осъществява от 2010 г. и вече е на финалната права.
Крайният срок е до 2021 г. Към момента около 500 са
обитателите на медико-социални домове. Когато стартирахме извеждането, имаше 7500 деца. Броят на закритите институции е 114, като сега функционират само
23“, информира социалният министър.

ǹȈȕȐȘȈȚȒȔȍȚșȚȊȖȚȖȊǭȓȐȕ
ǷȍȓȐȕȗȖÄǲȘȈșȐȊȈǩȢȓȋȈȘȐȧ´

Министърът на околн ат а с р е д а и в о ди т е
Нено Димов преряза лично лентата на новата
регионална система за
управление на отпадъците за област Благоевград. Новото съоръжение е в землището на
с. Бучино и ще обслужва
Благоевград, както и съседните общини Симитли, Рила, Кочериново и
Бобошево.
„По проекта са отпуснати над 17 млн. лв.
от Предпри ятието за
управление на дейности по опазване на околната среда (ПУДООС) и
допълнителни средства
от Министерството на
финансите“, подчерта
м и н и с т ъ р Д и м ов. Той
благодари за положените усили я по реализацията му. „С амо преди
няколко месеца всичко
изглеждаше пред провал.
Но кметовете на населените места, които ще
се възползват от придобивката, положиха изключително много усили я,
бяха гъвкави и упорити.
Трябва да отбележим и
помощта на експертите
от ПУДООС“, посочи още
министърът. Той отбеляза, че сложността на изпълнението идва оттам,
че успоредно с изграждането на новия обект се
рекултивира и старото
сметище. И това е добър
пример и за бъдеще.
Нено Димов подчер-

та, че вече са изградени всички 53 регионални
системи за управление
на отпадъците в България, като само за Дупница проектът е още в
процес на реализаци я.
„Това ни даде възможност
в края на 2018 г. да отчетем затваряне на 113
стари общински депа, за
които страната беше
осъдена да плаща санкции от ЕС. Усилията ни
имат не само ясен икономически ефект, но осигуряват и по-здравословна
околна среда“, каза още
министър Димов.
„Днес може би е решен
един от най-сериозните
проблеми в Пиринско. Ако
не бяхме реализирали депото, общините ни щяха
да фалират. Санкциите

са 3 - 4 пъти повече от
това, което плащахме до
момента на други депа“,
отбеляза кметът Атанас Камбитов.
Министър Димов и
градоначалникът направиха и първата копка на
изграждането на допълнителна инфраструктура - инсталация за предварително третиране
на битови отпадъци и
компостираща система за разделно събиран
биоразградим или зелен
боклук. Общият размер
на инвестицията по проекта е близо 12 млн. лв.,
от които финансирането
по Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020“
е близо 9 млн. лв. Целта
е намаляване на депонираните количества чрез

осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране при
смесено събиране. От успешното изпълнение на
дейностите ще се възползват 98 хил. жители.
„При капацитет от
177 хил. тона на новата
система, ако 25 хил. тона
минават през сепариращата или компостиращата
инсталация, животът на
това депо ще се увеличи
двойно и тройно, а и ще се
добива компост и гориво,
които може да се използват отново, т.е. ще има
принос за кръговата икономика“, каза министърът.
Той посочи, че европейската политика си поставя
за цел след 10 - 15 години
да се депонират не повече
от 10% от отпадъците.

ПЛОВДИВ

ǖǿǻǿǮǬǾǰǶǬǳǬǮǾǺǼǴǯǼǱǭǱǹǶǬǹǬǷ
Сградата на община Елин Пелин ще бъде обновена
със средства по проекта „Красива България”. Съфинансирането е заложено в местния бюджет за 2019 г., а
стойността на целия проект е над 360 000 лв. Това е
първият сериозен ремонт на зданието от години, като
последните козметични дейности са извършени през
2006 - 2007 г.
Сега са включени няколко основни мерки, които засягат помещения, както и ключови елементи, като главен
вход, преддверия, зали, покрив и фасади. Предвидена е и
цялостна промяна на ритуалната зала, която е в изключително лошо състояние – с компрометирана дървена
ламперия по стените, почти неизползваеми прозорци,
разрушена подова настилка.

12 декара ще купи община Пловдив за
изграждането на втори гребен канал.
Това става възможно, след като Общинският съвет разреши придобиването на
терена от спортен комплекс „Отдих и
култура”. Отделените бюджетни средства са малко над 1,3 млн. лв. без ДДС.
Плащането ще стане в две финансови години. До края на 2019 г. ще бъдат внесени
677 000 лв., а до 28 февруари 2020 г. - и
остатъкът от сумата.
Съоръжението е необходимо за строителството на дублиращ канал, с който
на Гребната база вече ще може да се провеждат световни първенства и за мъже,
и за жени. 28 съветници са подкрепили
предложението, 10 са били против.

ȔȓȕȓȊȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȐȊ
ȍȕȍȘȋȐȑȕȈȍȜȍȒȚȐȊȕȖșȚȊǹȊȐȡȖȊ ǩȖȚȈȕȐȟȍșȒȈȚȈȋȘȈȌȐȕȈȡȍȉȢȌȍȖȉȕȖȊȍȕȈ
В Свищов официално финализираха дейностите за
внедряване на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на града.
Церемонията се проведе пред входа на обновения блок
„Радецки“ на ул. „Ген. Киселов“.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.
От общата стойност 754 827 лева - 341 603 лв. са безвъзмездни от ЕФРР и 413 224 лв. са национално финансиране.

С първа копка стартира проектът по обновяването на Ботаническата градина в Пловдив. През
1946 г. тя е предоставена на Аграрния университет, но от 1990 г. е
изоставена. Идеята за възстановяването й е от 2015 г., като община
Пловдив е подпомогнала финансово
инициативата.
Предвижда се място за административна сграда, малка оранже-

рия, алеи, кът за церемонии и открити учебни
зали. Има идея за обособяване на английска, българска и японска градина,
поставяне на къщички
за птички, катерички,
хранилки. 1350 м е дълга оградата, която ще
обикаля площта от 113
декара. Цената за нейното изграждане е 250 000
лева.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 27 септември 2019
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Снимки авторът

Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ - Сливен
В рамките на икономическия форум „Бъдещето на Европа – заетост,
растеж и инвестиране –
заедно можем повече“ община Сливен събра представители на различни
институции от Бидгошч
(Полша) и Ниш (Сърбия).
Ф ору м ъ т б е ч ас т о т
международна среща за
побратимяване на трите
града по проект „Обединена Европа – сигурност, солидарност и стабилност
за всички“ по програма
„Европа за гражданите”.
На него бяха представени
възможностите за инвестиции в Сливен и региона,
както и в Бидгошч и Ниш,
като представителите
на българския, полския и
сръбския бизнес обмениха
добри практики.
Домакин на събитието
бе кметът на Сливен Стефан Радев, който в приветствието си към участниците посочи, че мотото
на срещата „Заедно можем
повече“ важи в пълна сила
за икономическото развитие на всички региони.
„Нашият стремеж е, как-

то да покажем гостоприемството на Сливен, така
и да възстановим трайно
връзките с Бидгошч. Полша е сред най-бързо развиващите се държави от Източния блок след голямата
вълна на присъединяване
към ЕС. Убеден съм, че
можем да използваме добрите практики от това,
което са постигнали те
до момента. Надявам се
да създадем трайни контакти и с Ниш – един от
най-динамично развиващите се градове в Сърбия,
от който също можем да
почерпим опит като как
се привличат големи компании“, каза Радев.
Й о а н н а З а т ай - Ро с,
пълномощник на кмета на

Бидгошч, подчерта, че чрез
срещата се ускорява международно сътрудничество между трите града.
„Бях в Сливен преди 7
години. Виждам, че градът
се развива позитивно - с
по-голяма индустрия, сградите изглеждат по-добре,
площадките са по-хубави и
чисти. Поздравявам и Бидгошч. Полша е един пример
за развитие и спазване на
европейските ценности“,
сподели Александър Милевич, директор на Регионална търговска камара
- Ниш.
По време на форума
кметът Стефан Радев
представи идеята за създаване на икономическа
зона между Сливен и Ям-

ǸȍȒȖȕșȚȘțȐȘȈȚșȖȜȐȑșȒȈȚȈȋȈȘȈǲȈȏȐȟȍȕȍ
Започва рехабилитацията на гаров
комплекс Казичене, която е част от мащабен проект, включващ още жп обектите Подуяне и Искър. Финансирането е
със средства от Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“. Трите гари са разположени на жп линията София – Пловдив,
която е една от най-натоварените в
страната.
В рамките на проекта на Казичене
ще се направи пълна реконструкция на
цялата инфраструктура и помощните
технологични сгради и съоръжения чрез
внедряването на нови енергоефективни
и високотехнологични модерни инсталации. Предвижда се изпълнение на мерки за
повишаване енергийната ефективност
на обществените пространства, въвеждане на модерни интелигентни системи
за отопление, климатизация, осветле-

ние, информация и други. Изпълнител е
ДЗЗД „Казичене Билд 2018“, състоящо се
от фирмите „Билдинг Комфорт“ ЕООД,
„Трейс – София“ ЕАД, „Термо Консулт София“ ЕООД. Стойността на договора е
1 115 653 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 12 месеца. Строителният надзор ще се осъществи от „ИКюИ Контрол“
ООД за 185 600 лв. без ДДС.

ǶȉȧȊȐȝȈȗȖȉȍȌȐȚȍȓȊȒȖȕȒțȘșȈȏȈȒȐȕȖ
внесените пет предложения,
ÄǲȖșȔȖș´ȊǷȓȖȊȌȐȊ оценявало
като на второ място е класирало „ПроПловдивското архитектурно бюро
„Тектоника Б“ е победител в конкурса за
изработване на идеен проект за ремонта на емблематичното кино „Космос“ за
128 000 лв. Жури с председател главния
архитект на Пловдив Юлиана Петрова е

джект Витае“ ЕООД, а на трето – Обединение АГД.
Победилите ще получат парични награди - съответно от 10 000, 6000 и 4000 лв.,
като община Пловдив се ангажира да продължи работа с „Тектоника Б“.

ǬȈȌȖȝȈșȚȈȘȚȕȈȌȊȈȖȉȍȒȚȈȊǵȍșȍȉȢȘ
Кметът на Несебър Николай Димитров
даде старт на изграждането на два обекта
на територията на общината. Първият е
велоалея, свързваща селищно образувание
„Чолакова чешма“ с кк Слънчев бряг. То ще
бъде двупосочно с двустранно разположени
ленти за пешеходци и обща дължина малко
над 2 км. Проектът най-после тръгва след
продължителни процедури по безвъзмездно
прехвърляне на терени, частна държавна
собственост, в полза на община Несебър.
В момента местната администрация е
в процес на съгласуване на техническия проект за втория етап от „Чолакова чешма“ до

с. Кошарица, като крайната цел е да се направи връзка между Слънчев бряг и селото.
Старт бе даден и на разширяване на съществуващо трасе между основния транспортен разпределител на Слънчев бряг и
първокласния път I-9 при разклона за с. Кошарица и реконструкция на съществуващо
светофарно кръстовище, като ще се изгради и тротоар. Автомобилното трасе ще се
разшири, като ширините на пътните платна
ще са по 7 м във всяка посока. Общата дължина на отсечката е приблизително 200 м.

Страницата подготви Елица Илчева

бол. Според него близостта на двата града дава
сериозна перспектива за
развитието й. „Истината
е, че инвеститорите от
който и да е сектор не се
интересуват от административните граници на
общини и области, а от
това какво може съвместно да им предложи пазарът“, подчерта Радев. Той
припомни, че министърът
на регионалното развитие и благоустройството
Петя Аврамова е приела
идеята за създаването
на икономическа зона и е
поела ангажимент пътят
между Ямбол и Сливен да
бъде разширен и да стане

четирилентов.
По проекта за индустриален парк се работи
усилено от две години.
Градоначалникът посочи,
че за реализацията му се
предвижда създаването
на общинско дружество,
което да развива територията на бившето летище
Бършен. „Община Сливен е
изработила и вече влезе
в сила подробен устройствен план за 2500 декара
урбанизирана територия.
Различни по размер и конфигурации терени ще могат да се предоставят
на инвеститори. Искаме
да привлечем държавата
като съакционер и със

средствата да изградим
цялата необходима инфраструктура. Идеята е парцелите да бъдат готови за
строителство, ако даден
инвеститор прояви интерес”, информира още Стефан Радев.
Изп. директор на „Фонд
за органите на местното
самоуправление в България
– ФЛАГ“ Надя Данкинова
посочи, че регионът има
невероятен потенциал и
вярва в неговото икономическото развитие
В рамките на събитието беше представен
и бизнес каталогът „Инвестиционна дестинация
Сливен и Ямбол“.

ǼȖȓȒȓȖȘȕȐȠȍȊȐȞȐțȒȘȈșȐȝȈțȓȐȟȕȐȒȈșȍȚȐ
ȕȈǿǭǯ
„ЧЕЗ Разпределение
България” предостави 30
свои електроразпределителни касети в центъра на столицата за
изпълнение на проекта
Art4Diplomacy, който обединява фолклорни мотиви от България и 30
държави с дипломатически мисии в страната. Идеята за реализацията на проекта е
на художничката Петя Илиева, която е популярна с картините си с български шевици.
„Включихме се с удоволствие в инициативата. Опитът ни досега показва, че рисунките не само съхраняват съоръженията
в естетически вид много по-дълго време,
като ги предпазват от облепване и друга

външна намеса, но и допринасяме за подобряване на градската среда. Отворени сме
да се включим и в др. подобни инициативи“,
коментира Виктор Станчев, главен оперативен директор на „ЧЕЗ Разпределение
България”.
Досега - в рамките на различни проекти, са реализирани подобни инициативи в
Благоевград, Враца, Перник, както и по централните софийски улици.

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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Нова експозиция на 6 хил. кв. м допълва
разказа за древната история на столицата
на VI в.

Росица Георгиева
Най-новият музей, представящ историята на антична Сердика, отвори
врати на 17 септември в
София. Археологическата експозиция се намира в
пространството под бул.
„Мария Луиза”. Разположена
на площ от 6 хил. кв. м, заедно с Ларгото тя обособява
обект, презентиращ миналото на столицата върху 15
хил. кв. м.
Целият комплекс представя останки от инсули (жилищни квартали) и
включва експонати от класическата Римска епоха,
но най-вече от периода V
- VI в. сл.Хр. Две раннохристиянски базилики, терми
и пет сгради с жилищни и
производствено-търговски
функции са ситуирани по
протежението на 6 улици
около главната на древния
град, части от които също
могат да бъдат разгледани.
При проучване на дял от
територията на обекта
са разкрити дървени конструкции на сграда, които
са датирани към края на I и
началото на II век сл.Хр. На
базата на начина на извършване на строителството
при откритите находки се
предполага, че

Част от древна Сердика може да се види на подземното ниво
на бул. „Мария Луиза”

което е свързвало Източната и Западната порта. Ширината е 6,40 м, а проучената дължина е 60 м.
В изследваната настилка са открити много
фрагменти, които са били
част от детайли от сгради, съществували в по-ра-

нен етап от развитието
на града.

Един от акцентите в
комплекса е зданието
„Феликс”.
Датировката му е във
времевия период между IV

Експонирана е абсидата на базиликата в древния град

От нея е експонирана
апсидата на раннохристиянския храм, разположена на
кръстовището на Декуманус 1 и Кардо 1. Нейният диаметър е 10 м. В сградата
могат да се обособят два
строителни периода. Единият обхваща началото на

Мозайката „Феликс”, която може да бъде видяна

Дворът на сграда „Феликс” свидетелства за силно земетресение в Сердика

Сердика е възникнала
като пост и станция по
главния военен път
от Сингидунум (дн. Белград) към Бизантион (дн.
Истанбул) в средата на I в.
сл.Хр.
Един от обектите, който може да бъде разгледан,
е улицата Кардо 1. Трасето
й е разположено западно от
главната. Проучена е дължина от 60 м, които се определят към периода края на
III - началото на IV в. сл.Хр.
В по-късен етап от развитието на града (V - VI в.)
върху нея са изградени стени на видимо малки помещения, в които са открити и
експонирани фрагменти от
оловен водопровод. Друга
част от древна Сердика,
която е представена, е ул.
Декуманус 1. Тя е разположена северно от главната.
Проучена е дължина на трасето от 40 м и ширина 6 м.
Датирана е към втората
половина на V или VI в. сл.Хр.
При пресичането й с Кардо
1 са открити и представени останки от водопровод,
изграден от глинени и оловни тръби. Отрязък от една
друга от основните улици
на Сердика - Декуманус
Максимус, също е част от
експозицията. Това е трасе,

На територията на
комплекса е разположена
и най-голямата базилика,
откривана в древния
град.

Обекти, открити при археологическите разкопки

Фрагменти от водопроводната инсталация на Сердика

- VI в. Поради значителните размери на сградата и
нейното местоположение
може да се предполага, че е
принадлежала на висш магистрат. Тя е върху площ
от над 650 кв. м, а помещенията й са подредени около вътрешен двор. Едно от
тях е оформено като приемна зала с мозаечен под,
от който са експонирани
около 52 кв. м. Мозайката
е изградена от пана, като
в централното е изобразено въртящо се колело, обхванато от венец и четири съда, украсени с лозови
листа и грозде. В колелото
е изписано „Феликс”, което
според изследователите
показва името на собственика на сградата или
е пожелание за щастлива
съдба. Настилката от каменни плочи на вътрешния
двор е запазена в оригиналния си вид. При силно
земетресение, случило се
през VI в. сл.Хр., част от
декорацията е разрушена и
е паднала в двора, където
е и днес.
Друг интересен акцент
е жилището на Леонтий.
Също голяма сграда - около
600 кв. м, която се състои
от няколко помещения - и
тук организирани около вътрешен двор. Учените я отнасят към периода между
последната четвърт на IV и
края на VI в. При извършване
на разкопките са открити
оловни пластини, на които
се разчита името Леонтий. Това дава възможност
постройката да се идентифицира като жилище на
архиепископа на Сердика в
последните десетилетия

IV до средата на V в., а вторият – втората половина на
V до края на VI в. Представената апсида е част от
църковната сграда, където
се е провел Сердикийският
събор от 343 г. сл.Хр.
Тази хипотеза се базира
на факта, че това е единственото място, известно
на научните среди до момента, където биха могли да се
съберат всички участници
в събитието - над 600 епископи. В Сердика трябвало да
бъдат обсъдени актуални
догматични и религиозни
въпроси от духовниците на
цялата Римска империя. Делегатите обаче не постигат съгласие и така

тук се случва първото
разделение в Християнската църква.
Източните епископи заседават в императорската
резиденция, а западните в
базиликата, абсидата на която може да бъде разгледана в
подземната експозиция.
Изложбата е допълнена с експонати, получени
в Столичната община от
Националния археологически институт с музей към
БАН. Например може бъде
видян декрет на градското
събрание на тогавашната
община, с който се съобщава, че е изградена нова ВиК
инфраструктура.
Археологическите проучвания на обекта са осъществени в периода 2010
– 2012 г. във връзка с реконструкцията на централната градска част на София и
изграждането на втората
линия на метрото.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ
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£ÂÎÃÕÌÓÄÜÅÍÇÒÐÆÏÊÄÍÂÌÏÂ
ÉÂÕÓÔÐËÙÊÄÂÂÒ×ÊÔÇÌÔÕÒÂ
Японецът Кенго Кума обяви на London Design Festival 2019, че е създал материала на бъдещето
Страницата подготви
Елица Илчева
Бамбукови и въглеродни влакна могат да се използват заедно за изграждане на устойчива
на земетресение архитектура,
казва японският архитект Кенго
Кума, чийто бамбуков пръстен
(Bamboo Ring) бе представен
от V&A на London Design Festival
2019. Инсталацията показва
как двата материала могат да
бъдат сплетени заедно, за да
създадат изключително здрави
самоносещи структури. По време на стартиращо събитие в

Лондон Кума е декларирал пред
журналисти, че виждат „матери-

ала на бъдещето”.
„И двата компонета са много

леки, но дървото не е достатъчно устойчиво при земетресение.

ǛǺǶǬǳǮǬǾǹǬǻǼǱǰȆǶǬǻǺǢǱǹǾǼǬǷǬǾǬǹǬ
*RRJOHǮǖǬǷǴȀǺǼǹǴȋ
Серия от фотографии показва
напредъка по изграждане на новата
централа на Google в Калифорния,
проектирана от Bjarke Ingels - BIG
и базираното в Лондон Heatherwick
Studio. Въздушните изображения
дават представа за покривните
конструкции на кампуса – едната,
на най-голямата сграда, е с почти
готов навес, наподобяващ палатка,
докато другите две са в процес на
строителство.
Първоначалните планове на
G oogle бяха представени през
2015 г. и след като идеите им бяха
изправени пред трудности с градо-

устройствения съвет, BIG и
Heatherwick Studio преработиха проектите в началото на
2016 г.
Централата ще се разгърне на площ от 18,6 акра
и ще разполага с двуетажна
офис сграда с 595 000 кв. м.
Основните здания представляват леки конструкции,
които могат да се движат
безпроблемно, за да осигурят нови
продуктови зони.
Те се отличават с разнообразни
открити пространства, създаващи подходяща и за семействата на

,$7%:ȗȘȍȌșȚȈȊȐȐȌȍȧȚȈșȐȏȈ
ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȒȖȕȞȍȘȚȕȈȏȈȓȈȕȈ
ǳȐȚȊȈ

В очакване на официалните резултати на международния
конкурс Tautos Namai, който има за цел да намери най-добрите
решения за Националната концертна зала в Литва, групата
архитекти от Близкия изток IATBW (International Architecture
Team for Better World) представи своето проектно предложение. Голямото предизвикателство в състезанието е било
обектът да е съобразен с градските и природните условия.
Концепцията на творбата на IATBW е повлияна от идеята за многообразието - съществуването на стар градски
център на Вилнюс заедно със съвременния, който генерира
литовско настояще и бъдеще. Тези принципи са в основата
на концептуалния дизайн с платформа, която обхваща съответно два обема за голямата концертна зала и малката многофункционална зала.
Двете са ясно разпознаваеми и идентичността им е недвусмислено подчертана, а интериорният дизайн е решен с
класически елементи, с луксозни седалки и дървена облицовка
за вътрешните стени.

работещите в компанията среда,
и примамлив дизайн с много колоездачни пътеки и възможности за
търговия на дребно като ресторанти и др.

ǷȓȖȡȈȌȐȚȍȘȈșȈȒȢȔșȋȘȈȌȈȚȈ
&U\VWDOȊǺȖȘȖȕȚȖ

Базираното в Торонто студио за архитектура Hariri
Pontarini Architects (HPA) завърши реконструкциите на проектираната от полския арх. Даниел Либескинд като допълнение към историческо здание от 1914 г. сграда Crystal.
Последната промяна включва добавяне на тераса и площад към обекта, наречени Helga and Mike Schmidt Performance
Terrace и The Reed Family Plaza. Проектът е реализиран в
сътрудничество с ROM (The Royal Ontario Museum) – галерия
за изкуство, световна култура и история в Канада. Пространствата, обособени от HPA, създават оживен уличен
пейзаж около входа, осигуряват гостоприемно място за сядане, релакс и отдих на открито.
Терасата, издигната откъм ул. „Блур“ и сгушена под западната страна на зданието, осигурява защитена зона за
изпълнения на открито и се свързва с околния пейзаж.

Комбинирайки го с тези въглеродни влакна, можем да създадем нов
вид здравина”, казва той.
Кума е създал Bamboo Ring в
сътрудничество между собствената му лаборатория в университета в Токио и Ejiri Construction
Engineering.
Инсталацията приема формата на гигантска поничка, която
се повдига от едната страна, за
да създаде арка. Bamboo Ring е
една от няколкото от този раздел, изложени на V&A по време на
London Design Festival, който се
провежда през третата седмица
на септември.

ǰȕȖȊȈȚȐȊȕȈȚȍȝȕȖȓȖȋȐȧȌȘȈșȚȐȟȕȖ
ȕȈȔȈȓȧȊȈȊȘȍȌȕȐȚȍȍȔȐșȐȐȗȘȐ
ȗȘȖȐȏȊȖȌșȚȊȖȕȈȞȐȔȍȕȚ

Циментът остава основният строителен материал,
като за една година в световен мащаб се произвеждат от
три до четири милиарда тона. Количеството ще продължава
да расте, защото до 2060 г. броят на новите сгради трябва да се удвои. Днес за всеки килограм произведен цимент
се отделя около един литър въглероден диоксид (CO2). Това
е провокирало учени от Масачузетския технологичен институт (MIT) да обявят в статия, публикувана в списание
PNAS, създаването на нова технология. Тя по думите им, ще
намали емисиите на CO2 драстично и ще генерира полезни
странични продукти.
Най-често срещаният материал в строителството се
получава от натрошен варовик, калциниран с пясък и глина.
В процеса на изпичане с въглища въглеродният диоксид се
отделя по два начина – като продукт от изгарянето на твърдото гориво и от газовете, които варовикът отделя при
нагряване, а емисиите са в приблизително равен обем. Инженерите от MIT предлагат да се заменят изкопаемите горива
с чиста възобновяема енергия и да не се нагрява варовикът,
а да се използва електролизатор, който разгражда молекулите на водата до кислород и водород. Единият електрод
разтваря прахообразния варовик в киселина, отделяйки чист
CO2, а другият помага за утаяване на калциев хидроксид или
вар. Така от варта се получава калциев силикат. Въглеродният диоксид под формата на чист концентриран поток пък
лесно се отделя и улавя за по-нататъшното производство
на ценни продукти като течно гориво или за приготвяне на
газирани напитки и сух лед. Основното предимство е, че не
се освобождава в околната среда.

ǩȈșȍȑȕȖȚȕȖȊȖȗȖȒȖȓȍȕȐȍȍȗȖșȚȘȖȍȕȊǭȌȔȢȕȚȢȕ
Може ли басейнът да е с
чиста вода, която не мирише на химия и да не люти на
очите? Да, и го доказва откритият в края на лятото
в канадския град Едмънтън.
Borden Park е изграден
на мястото на съществуващ от 50-те години на миналия век басейн и е проектиран с няколко процеса на

естествена филтрация, при
които се използва комбинация от камък, чакъл, пясък и
растителност.
В новото водно езеро
има място за 400 души. В
допълнение към основната
зона за плуване има и детска, а в непосредствена близост в голяма съвременна
сграда се помещават събле-

кални, открити и затворени
бани. Има също така и пясъчен плаж, зона за пикник,
волейболно игрище и изложбено пространство.
От самото начало проектът е мащабно начинание, което изисквало найнапред инфраструктурата
на стария обект да бъде
напълно „изкормена“. За да

създадат изцяло естествен
водоем, който е безопасен
за плувците, архитектите трябвало да работят в
рамките на ултрастрогите
правила на Канада за обществените места за плуване. Предизвикателството
да се изключат химикалите
от употреба изисквало създаването на балансирана

екосистема, където растителност, микроорганизми
и хранителни вещества са
интегрирани по начин, който образува „жива вода“, и
за целта бил привлечен цял
екип от биолози. Тя сега се
филтрира по два начина: с
помощта на биологично-

механична система и през
изградените влажни зони и
чакълен филтър, напълнен
със зоопланктон. Тези системи позволяват дезинфекция без химически агенти,
а водата се почиства напълно естествено, докато
циркулира.
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ǪȒȘȢȋȓȐȧșȊȧȚȕȈǳțȐȌȎȐǲȖȓȈȕȐ
Портфолиото му включва над 4000 идеи, най-известният му продукт е фотоапаратът Canon T90
консултант, а най-голямото
доказателство за високия
му професионален престиж
е фактът, че дори от НАСА
са го търсили за съвети.
Освен това е проектирал в
Япония и е живял повече от
двадесет години в Китай.
Е, докрай запазва адреса си
в Карлсруе - място, което
не пропуска да посети всяка година. В Китай участва в три големи проекта
за авто- и електромобили.
През 80-те става медийна
звезда, която

Елица Илчева
Модел за подражание,
идол на поколения млади
последователи, мускулест
революционер, гениален
егоист, блестящ футурист... Така в света на
дизайна описват Луиджи
Колани, който си отиде от
света на 16 септември,
малко след като навърши
91 години.
Неговите вълнуващи
футуристични модели на
коли с извити крила, мебели, наподобяващи делфини,
съдове, очила, камери, телевизори, тоалетни, кухни... отдавна са включени
в учебниците. Всичките
му проекти са обединени
от крилатата му мисъл:
„Моят свят е кръгъл”.
Повече от 50 години в
професията, в младостта
си той мечтае да строи

Автомобилът Abarth Alfa Romeo 1300 Berlinetta, 1959

със силните си и груби
думи към околните
често поставя себе си в
ужасно положение.
Интересно е, че при автомобилите на германеца
всичко е подчинено на аеродинамиката. Например
още през 1991 г. на базата
Citroen 2CV проектира мо-

Луиджи Колани, 1953

Родстер Colani L’Aiglon, 1976

Известната касичка за пари Drumbo, разработена за Dresdner Bank

Кресла и шезлонги Tv-Relax, Kusch+Co, 1969

Canon T90 – най-ергономичната
рефлексна камера

самолети и обича да повтаря: „Летящите ми крила
- това е бъдещето!“
Луиджи е роден на 2
август 1928 г. в Берлин в
швейцарско-полско семейство. Изучава скулптура и
живопис в тамошния университет за изкуства, а
също така и аеродинамика
в Парижкото политехническо училище. Работил е в
Европа, Америка и Азия.

Портфолиото на дизайнера футурист включва
около 4000 идеи,
повечето от които не
са пуснати в серийно производство заради крайно
оригиналната си визия. В
годините си сътрудничи
с компаниите Alfa Romeo,
Lancia, Volkswagen, BMW, за
които проектира спортни
коли. Създава концептуални автомобили за Porsche,
Mazda, Mercedes-Benz,

Ferrari, Ford. През 70-те ръководи експерименталния
дизайн за ThyssenKrupp,
Boeing, Rosenthal, Rockwell
International, Villeroy & Boch.
Още през 1963 г. обаче за немската Dresdner
Bank разработва дизайна
на известната касичка за
пари във формата на слон
Drumbo, която все още е
популярна като сувенир.
Любимият му материал от
тогава и до края му остава

Макет на Human City, разработен за Шанхай

пластмасата.

Неговият Canon
T90 се счита за найергономичната рефлексна камера
и връх в продуктовата
му палитра.
Формите на всички
предмети, които създава,
са екстравагантни, като
понякога това ги прави не
съвсем практични. Затова
много от тях - по думите
на Колани около 70 процента, така и си остават на
бюрото, без да бъдат вкарани в производство. На
пределните вече 90 години
обаче творецът има глобални планове, които нарича „Големите ми проекти“.
Сред тях са концептуална
идея за музей във Венеция
и за Human City, която смятал да продаде на Китай.
Колани дълги години работи и като изследовател и

дел, който за времето си
поставя световен рекорд
по минимален разход на
гориво – едва 1,7 л/100 км.
Дизайнерът тогава, а и
след това твърди, че външният вид на транспортните средства е несъвършен,
а шефовете на компаниите
производители са консервативни. „Вижте камионите – те са квадратни
и трябва да изтласкват
пред себе си огромно количество въздух“, казва
германецът. „Те нямат аеродинамика, но тъпата индустрия така и не разбра
това. Похарчени са милиарди литри гориво, вместо
да приемат моите идеи. И
по този начин въздухът на
Земята щеше да бъде почист. Ако дам плановете
си на китайците, Porsche,
Mercedes, Audi и BMW биха
могли да бъдат затворени!“, допълва Колани.
Със своите причудливи концепции той, макар и
скандален, успява да впечатли целия свят и почитателите му са категорични, че повече от много
други легендарни дизайнери

умее да превръща в изкуство всичко, до което
се докосне.
Относно работата си
Луиджи не обичал да слуша
никого. Не е ясно колко гениални идеи са останали
в главата му. Когато на
90-ия му рожден ден журналист го пита какво мисли
за смъртта, Луиджи отговаря: „Идвам от семейство, в което всички доживяват до 100. Защо трябва
да мисля за смъртта, след
като има толкова много
въпроси в живота, които
остават без отговор?”

Прототип на Castrol New RS, 1978

Dream Car 1

Lada Gorbi, 1987

Кемперът EleMMent Palazzo, Marchi Mobile, 2011
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ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
3Наименование: Модернизация на TП Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждане и включването им в
система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и гаранционно поддържане и сервизно обследване за период от 10 г.
Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 7 667 786.00 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 153
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/11/2019 Местно време:
16:45
Отваряне на офертите: ДП Национална
компания „Железопътна инфраструктура” ,

гр. София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“
№110, партер, заседателна зала
Дата: 12/11/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Александър Вецков
Факс: +359 02931-0663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114А
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 02932-3396
E-mail: d.slavcheva@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933574&mode=view

Дължина на стрелата - до 51 m
Височина - до 40,1 m
Товароносимост: до 20 m - 5 t, на 51 m - 1 t
Радиоуправление и кабина
Монтаж - посредством анкери
Разполагаме с опитен кранист

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

3Наименование: Извършване на СМР за нуждите на извънболничните структури на сп. помощ на територията на Северен Централен
район за планиране в изпълнение на Проект „Подкрепа за развитие на
системата за СМП” по ОПРР

Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура”
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 3 509 074.80 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 18
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 07/11/2019 Местно време:
16:45
Отваряне на офертите: ДП Национална
компания „Железопътна инфраструктура”, гр.

София, 1233, бул. „Княгиня Мария Луиза“ №110,
партер, заседателна зала
Дата: 08/11/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Александър Вецков
Факс: +359 02931-0663
Адрес: бул. „Княгиня Мария Луиза“ №114А
Адрес на възложителя: www.rail-infra.bg
Телефон: +359 02932-3396
E-mail: d.slavcheva@rail-infra.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933577&mode=view

3Наименование: Изпълнение на инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) на въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради на територията на град Смолян
Възложител: Община Смолян
Oсн. предмет: 45200000
Прогнозна стойност: 2 994 834.24 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 300
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11/10/2019 Местно време:
17:00
Отваряне на офертите: зала 343 на третия етаж на административната сграда на
Община Смолян, находяща се в гр. Смолян на

бул. „България“ №12
Дата: 14/10/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Милена Хаджиева - ст. юрисконсулт в дирекция ПНО в Община Смолян
Факс: +359 30162426
Адрес: бул. „България“ №12
Адрес на възложителя: www.smolyan.bg
Телефон: +359 30167610
E-mail: obshtina_smolyan@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=934483&mode=view

3Наименование: Избор на изпълнител за извършване на строителство на обект: Основен ремонт на път III-4904/О.п. Разград - Кубрат/
- жп гара Разград-/Разград - Дянково/ от км. 0+000 до км. 4+607 с дължина 4,607 км
Възложител: АПИ - Областно пътно управление Разград
Oсн. предмет: 45233120
Прогнозна стойност: 2 813 279.17 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 10
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 24/10/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: административна
сграда на ОПУ Разград, гр. Разград, ул. „Княз

Дондуков“ №3, II етаж, заседателна зала
Дата: 25/10/2019 Местно време: 10:00
За контакти: Диана Йорданова
Факс: +359 84662696
Адрес: ул. „Княз Дондуков“ №3
Адрес на възложителя: www.api.government.bg
Телефон: +359 84661919
E-mail: opu_razgrad@api.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933787&mode=view

3Наименование: Ремонтно-възстановителни работи на улици в
Община Горна Оряховица по обособени позиции...
Възложител: Община Горна Оряховица
Oсн. предмет: 45000000

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ
До
Янко Янев - РКСВ Добрич – 70 г.
Георги Йорданов – РКСВ Бургас – 70 г.
Георги Гочев – РКСВ Златоград – 75 г.
Любен Дренски - РКСВ Самоков – 75 г.
Иван Златев - РКСВ Варна – 70 д.
Стефан Манов - РКСВ Монтана – 80 г.
Петър Попов - РКСВ Пловдив – 70 г.
Марин Танков - Учредител – 85 г.
Иван Кръстев - РКСВ Добрич – 85 г.
Ненко Нанов – секция „Транспортно
строителство” - 80 г.
Венцеслав Йончев – РКСВ Самоков – 80 г.
Донка Берова - РКСВ Разград – 70 г.

Дата: 22/10/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Биляна Къшева
Факс: +359 29301-451
Адрес: пл. „Света Неделя“ №5
А др е с на в ъ з ложи т ел я : h t t p s : / / w w w .
mh.government.bg/
Телефон: +359 29301-466
E-mail: bkasheva@mh.government.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=934544&mode=view

3Наименование: Модернизация и надграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA в участъка Дупница – Кулата,
част от V жп линия
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Строителна компания предлага ПОД НАЕМ
кулов кран с горно въртене Potain MCT78

Н КС В

Възложител: Министерство на здравеопазването
Oсн. предмет: 45215120
Прогнозна стойност: 5 180 408.55 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в месеци: 24
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 21/10/2019 Местно време: 17:30
Отваряне на офертите: гр. София, пл. „Света Неделя“ №5

Ñòðîèòåë

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

ност в дни: 365
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 09/10/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: в сградата на Община Горна Оряховица, зала 114
Дата: 10/10/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Йоана Петкова - младши експерт обществени поръчки и програми

Инж. Тодор Топалски,
Председател на УС на НКСВ

Факс: +359 61860203
Адрес: пл. „Георги Измирлиев“ №5
Адрес на възложителя: h t t p : / / w w w . g oryahovica.org/
Телефон: +359 61860874
E-mail: go_op_104@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933558&mode=view

3Наименование: Строителство на обект: Ремонт и подмяна на
съществуващ водопровод в с. Бяла река, Общ. Сухиндол
Възложител: Община Сухиндол
Oсн. предмет: 45231300
Прогнозна стойност: 1 372 145.28 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 200
Срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09/10/2019 Местно време:
17:30
Отваряне на офертите: заседателната
зала на Общиски съвет на Общ. Сухиндол,

Адрес: гр. Сухиндол, ул. „Росица“ №106
Дата: 10/10/2019 Местно време: 11:00
За контакти: Пламен Димитров Чернев кмет на Община Сухиндол
Адрес: ул. „Росица“ №106
Адрес на възложителя: www.suhindol.bg
Телефон: +359 61362912
E-mail: obsuhindol@abv.bg
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933834&mode=view

3Наименование: Благоустройство и паркоустройство на площадно
пространство около културен дом гр. Ахтопол, находящ се в УПИ III-100,
кв. 24, идентичен с ПИ 00878.501.100 по КК на гр. Ахтопол, Община Царево
Възложител: Община Царево
Oсн. предмет: 45000000
Прогнозна стойност: 1 091 666.67 лева
Краен срок за изпълнение: Продължителност в дни: 120
Срок за получаване на оферти или заявления
за участие: 07/10/2019 Местно време: 17:00
Отваряне на офертите: в административната сграда на Община Царево - фронт-офис,
находяща се на ул. „Хан Аспарух“ №36, гр. Ца-

рево, в кабинета на Отдел „Правен“
Дата: 08/10/2019 Местно време: 10:00
За контакти: инж. Златинка Кирякова
Факс: +359 59052003
Адрес: ул. „Хан Аспарух“ №36
Адрес на възложителя: www.tsarevo.org
Телефон: +359 59055051
E-mail: otdelpraven@gmail.com
http://www.aop.bg/ng/form.php?class=F02_2014
&id=933593&mode=view

Прогнозна стойност: 680 002.34 лева
Краен срок за изпълнение: Продължител-

Още на: http://vestnikstroitel.bg/category/public_orders/
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На сцената ще се качат 17 от най-изявените класически музиканти
Страницата
подготви
Десислава
Бакърджиева
Един от най-известните класически оркестри
в света Vienna Mozart
Orchestra ще зарадва българската публика на 22
декември. Виртуозите
идват у нас по повод 25ия рожден ден на Classic
FM радио. Грандиозният
концерт ще се състои в
зала 1 на НДК, като на
сцената ще се качат 17
от най-изявените класически музиканти.
Както подсказва име-

то Vienna Mozart, съставът на оркестъра се е

посветил изцяло на произведенията на великия

Волфганг Амадеус Моцарт. Репертоарът варира
от всички негови симфонии през голямо разнообразие от инструментални концерти (за цигулка,
пиано и духови) до арии и
дуети от най-известните опери на Моцарт. Макар да е роден в Залцбург,
Волфганг Амадеус намира
своя дом във Виена, където живее и твори ключовите си произведения и
ненадминати в световен
мащаб шедьоври. Всички
оркестранти се стремят
да запазят музикалната
традиция и културното
н асле д с тво н а Вие н а.

.251ȐȏȌȈȌȖȝȈȌȢȓȋȖȖȟȈȒȊȈȕȐȧ
ȕȖȊȈȓȉțȔ7KH1RWKLQJ
Н ю мет ъ л г ру пат а
KORN издадоха дългоочаквания нов албум The Nothing.
Той включва по-рано излезлите сингли Can You Hear
Me, Cold и You’ll Never Find

Ето защо Vienna Mozart
Orchestra се е посветил
на популяризирането на
симфоничната камерна
музика от Виенския класически период.
Oще от създаването си през 1986 г. Vienna
Mozart Orchestra радва
публиката по цял свят.
Концертите на оркестъра се отличават не само
с високото ниво на професионализъм и музикално
майсторство, но и с автентичните исторически костюми и перуки, богатата програма, както
и ентусиазма на всички
оркестранти. Благодаре-

ние на това любителите
на класическата музика
се потапят в незабравимо преживяване.
Билетите за събитието са в продажба онлайн
и в мрежата на Евентим.

КНИГА НА СЕДМИЦАТА

Me, последният от които в
момента е в топ 10 на класацията Mainstream Rock
Songs на Billboard.
The Nothing продължава мисията на KORN да

изследват скритите кътчета и грубите реалности
на живота в разкъсана
тъмнина. В него изпълненията на музикантите са
дълбоки и силни, провокиращи тяхната винаги присъстваща ярост, но също
така чувствата на загуба
и изолация.
От формирането си
KORN са продали 40 милиона албума по целия цвят,
спечелили са 2 награди
„Грами“, правили са световни турнета безброй пъти,
поставили са много рекор-

ди, които вероятно няма
да бъдат надминати. Вокалистът Джонатан Дейвис, китаристите Джеймс
Шафър и Брайън Уелч, басистът Реджиналд Арвизу
и барабанистът Рей Лузиър
продължават да изпитват
границите на рок, алтернатив и метал жанрове. Те
представляват нов архетип и радикална иновация,
тяхната способност да
преминават през жанровете кара всякакви граници
да изглеждат нерелевантни за тях.

ФИЛМ НА СЕДМИЦАТА

ÅǖȆǸǳǮǱǳǰǴǾǱ´
Фантастичната драма „Към
звездите“ на режисьора Джеймс
Грей разказва за астронавта Рой
Макбрайд, в образа на който се въплъщава Брад Пит. Рой пътува до
границите на Слънчевата система, за да намери своя баща Клифърд
Макбрайд (Томи Лий Джоунс). Клифърд е изчезнал по време на мисия
преди 30 години и е възможно да има
връзка със странен катаклизъм, заплашващ оцеляването на Земята.
Пътешествието на Рой разкрива
тайни, които поставят на изпитание природата на човешкото съществуване и мястото на хората
във Вселената.
Освен Брад Пит и Томи Лий Джоунс в кино лентата участват още
Лив Тайлър, Доналд Съдърланд, Рут
Нига, Джон Ортис и Рави Капур.

Джеймс Грей казва, че е създал
най-реалистичното пътуване в Космоса, и допълва, че в „Към звездите“
разглежда темата за мъжествеността и дали тя се изразява в
това да си силен и да не показваш

слабост, или да си искрен.
Наскоро на кинофестивала във
Венеция Брад Пит разкри, че ролята
му на астронавт, която играе във
филма, е най-трудната в кариерата
му до момента.

„Сезонът на бурите“ на Анджей Сапковски не е
предистория, нито продължение на фентъзи поредицата „Вещерът“, а напълно самостоятелен роман,
в който Гералт от Ривия се впуска на приключение.
Гералт, един от последните вещери, е смъртоносен мутант, създаден с алхимия и магия. Въпреки че
работи като наемник, неговото призвание е да убива не хора, а свръхестествени чудовища, от които
треперят дори армиите на кралете. Надарен с нечовешка бързина и сила, той унищожава злите твари
с помощта на магически знаци, вълшебни еликсири
и гордостта на всеки вещер – два специални меча.
Единствени по рода си остриета, които Гералт пази
като зениците на очите си. Въпреки това някой ги
открадва с хитрост...
В района на Погорие, по западната граница на
Темерия, се появява ново чудовище. Страшилище,
погубило десетки души, срещу което и войниците, и
магьосниците са безсилни. Някои вярват, че това е
упир, а други – призован от чужди измерения демон.
Каквато и да е истината, създанието трябва да
бъде спряно. Единственият подходящ за тази задача
е Гералт, стига да си върне мечовете…
За пореден път Анджей Сапковски смесва елементи от полската история, скандинавския фолклор и славянската митология и създава вълшебен
средновековен свят, който едновременно ужасява,
разсмива и очарова.
Сапковски е полски писател, носител на множество литературни отличия, сред които на Европейското общество за научна фантастика, „Дейвид
Гемел“ и „Световна награда за фентъзи за цялостен
принос“. Книгите му са преведени на 19 езика, като
най-известни сред тях са романите и сборниците
от фентъзи цикъла „Вещерът“. Те стават бестселъри на „Ню Йорк Таймс“ и са екранизирани, превърнати са в комикси и успешни видео игри, а в момента
Netflix подготвят нов тв сериал, като проектът е
поверен на Томаш Багински, режисьор на номинирания за „Оскар” анимационен филм „Катедралата“. В
ролята на Гералт влиза Хенри Кавил („Супермен“).

МАРШРУТИ
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Мирослав Еленков
Лондон е един от основните бизнес, политически и културни центрове в
света.
Столицата на Обединеното кралство е разположена в югоизточната
част на основния остров
на бреговете на р. Темза.
Населението му наброява
над 7,5 млн. души, което го
прави най-многолюдният
град в Европа. Това е може
би най-кралският град в
света, който притежава
невероятен брой безценни
исторически и културни
забележителности, свързани със славното минало
на империята. Сградите
на Парламента и Биг Бен,
Бъкингамският дворец,
Лондонската кула и Тауър
Бридж, Уестминстърското абатство, музеите с
класическо и съвременно
изкуство, кралските паркове и градини, червените
двуетажни автобуси, река
Темза - всички те формират уникалната атмосфера на британската столица.
Напълно да се разгледа
тя е може би невъзможно,
тъй като броят на атрак-

гласен официално за дворец през 1837 г., когато
встъпила в длъжност кралица Виктория. Последните основни структурни
изменения били направени
в края на XIX и началото на
XX век. Размерите на двореца са 108 на 120 м, с височина 24 м. Общата площ
на етажите е 77 000 кв. м.
В Бъкингам има картинна

телно постижение.

Уестминстърското
абатство
е построено през
960 г. като бенедиктински
манастир, а днес е един
от най-важните пазители
на британската история,
който можете да посетите по време на своята
Бъкингамският дворец и площадът пред него

Биг Бен преди реставрацията

Уестминстърското абатство

циите в нея е наистина
рекорден. Лондон с неговите емблематични забележителности е несъмнено
и една от удивителните
туристически дестинации.

Бъкингамският дворец
е официалната резиденция на британските
монарси. В миналото бил
известен като къщата
Бъкингам, тъй като основната сграда, която оформя
вътрешността на днешния дворец, всъщност е
била голяма градска къща
на дука на Бъкингам. Построена през 1703 г., през
XIX век тя е била разширена от архитектите Джон
Наш и Едуард Блор, които
оформили три подобни на
крила здания около централния двор.
Бъкингам бил провъз-

Снимки в. „Строител“

галерия, съдържаща творби на Рембранд, Ван Дайк,
Рубенс и Вермеер. В задната част се намира подобната на парк кралска градина и именно в нея всяко
лято кралицата организира своите традиционни
партита. През 1828 г. е
направено и изкуствено
езеро, което за времето
си било истинско строиТауър Бридж

екскурзия в Лондон.
Всяка година милиони
туристи посещават тази
700-годишна сграда. Тук са
проведени всички коронации, сватби и погребения
на кралските семейства
от 1066 г. насам. Огледайте се за трона за коронации, изработен през
1301 г., който ще Ви удиви
с неочаквано обикновения

си вид. В Уестминстърското абатство са погребани
много известни личности
от историята на Великобритания. В Ъгъла на
поетите вечен покой са
открили Джефри Чосър,
Чарлз Дикенс, Томас Харди,
Ръдиард Киплинг. Мемориални плочи имат Шекспир,
Джейн Остин, Емили Бронте и много други.
Интересна е историята на Дикенс например,
който е искал да бъде погребан в родния си град,
но междувременно е станал толкова популярен, че
противно на изразената
воля в завещанието му го
положили в Уестминстърското абатство. Освен с
древния орган и стола за
коронации абатството ще
Ви впечатли и с цялостната си архитектура. Имайте предвид, че обикновено
е отворено за посетители
до обяд (с изключение на
сряда, когато можете да
влезете до 18 часа), разбира се, ако не сте улучили
ден, в който се провежда
някое от важните за града
събития.
Вътре всеки получава
аудио гид (на 11 езика),
благодарение на който
за около час се запознава
с историята и тайните
на обителта, която е и в
Списъка на световното
наследство на ЮНЕСКО.

Тауър Бридж
е една от първите
спирки на туристите в
Лондон. Това не е особено
изненадващо – освен символ на британската столица Тауър Бридж е инженерно чудо за времето си.

че. Няколко десетилетия
по-късно обаче пешеходното ниво отново е отворено, този път като атракция за туристите. Тук е
разположена експозиция, в
която можете да научите
всичко за устройството и
историята на съоръжението, както и да надникнете
в парното отделение, където двигателите са запазени в автентичен вид.

Биг Бен
Реставрацията на Биг Бен
трябва да завърши през 2021 г.

Решението да бъде
построен нов мост над
Темза е взето през 1876 г.,
когато трафикът по останалите мостове става
прекалено натоварен и
преминаването от единия
на другия бряг отнема часове. Конструирането му
започва през 1886 г. и отнема общо 8 години. Официалното откриване е на
30 юни 1894 г. от принца
на Уелс - бъдещия крал
Едуард VII, и неговата съпруга – Александра от Дания. Общата дължина на
моста е 244 м, а кулите
му са високи по 65 м.
Двете части на съоръжението се вдигат, за да
могат отдолу да минават
малки кораби, плаващи по
Темза. В началото е използван механизъм, задвижван от пара, а по-късно
е внедрена модерна хидравлична система. За да
бъде стабилна конструкцията от 11 000 тона желязо, във водата са потопени здрави основи.
През 1910 г. пешеходната част на второто ниво
е затворена, тъй като се
оказва, че хората не я използват и предпочитат да
прекосяват моста покрай
автомобилния трафик и
дори да изчакват мостът
да се спусне, в случай че
под него преминава кораб-

е един от най-разпознаваемите символи на
Великобритания. Часовниковата кула е част от архитектурния комплекс на
Уестминстърския дворец.
Биг Бен всъщност е името на най-голямата камбана, свързана с часовников
механизъм, която тежи
13 т. Кулата е построена през 1858 г. На върха
и в основата на всеки от
четирите циферблата
на часовника има надпис
на латински, който гласи
„Боже, пази нашата кралица Виктория I“. И тук всяка
година се стичат безброй
туристи от цял свят, за
да видят готическия архитектурен шедьовър.
През 2012 г. постройката е преименувана на
„Кулата на Елизабет“ по
случай 60-годишния юбилей
от управлението на кралица Елизабет II. Миналата
година тържествено беше
отбелязана и 160-годишнината от построяването
й. В момента специалисти обновяват четирите
часовника, боядисват металните части и почистват камъните.
Всеизвестен факт е,
че движението в Лондон се
извършва от лявата страна на платното. По-малко
известно е обаче, че има
една улица в града, която
е с дясно движение. Името
й е Savoy Court и води към
едноименния хотел.
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The event is on the occasion of the Day of the Builder
and is organized with the support of Sofia Municipality

The sixth traditional exhibition, organized by the
B u lg a r i a n C o n st ru c t i o n
Chamber (BCC) and „Stroitel“ Newspaper with the
support of Sofia Municipality, will be opened on 20th
October on the pedestrian
bridge over Bulgaria Blvd.
next to the National Palace
of Culture. For another year,
the exposition is dedicated
to Dimitrovden – the Day
of Builder. It comprises 60

panels, whose authors are
members of the team of
„Stroitel“ Newspaper. These
are aerial photographs of remarkable sights of our capital, taken with a quadcopter
(drone).
Looking through the photos, citizens and guests of
Sofia will have the chance to
see how the city is changing
as result of the implementation of various construction
projects and thanks to pres-

ervation of the cultural and
historical heritage. This year
again, the 60 panels represent a number of renewed
streets and boulevards, rehabilitated kindergartens
and schools, the metro, new
buildings, colourful mosaics, newly built or renovated
parks and recreation areas,
temples and other beautiful
sights in Sofia. The exhibition will be opened until 2nd
November.

A meeting was held between the management
of BCC and SM Mayor Yordanka Fandakova
Chairman of the MB of
BCC Eng. Iliyan Terziev together with representatives
of the management of the
Chamber held a working
meeting with the Mayor of
Sofia Municipality Yordanka
Fandakova. The topics discussed covered the quality of
construction, control and the
possibilities to strengthen the
self-regulation of the branch.
„It would be of benefit to support BCC by increasing its
rights in respect to the indecorous actions of companies,
that have a negative impact
on the image of the whole
industry“, said Mayor Fandakova. On his part, Eng. Terziev
pointed out that this coincides
with the will and expectations
of members of the Chamber.
„There is a code of ethics for
this profession, the rules and
regulations must apply to
everyone“, this was explicitly
stated by the Chairman of the
Chamber's MB. Another serious issue that was raised by
the BCC’s representatives, related to increasing the respon-

sibility of all participants in the
construction and investment
process – designers, builders
and construction supervisors.
„Current situation is that regardless of whose exactly are
the mistakes along the chain,
the blame is put on the builder, which is not correct“, said
Eng. Terziev. He added that
the Chamber is ready to provide information about good
European experience in regulating the rights, obligations
and responsibilities within the
entire process.
The representatives of the

BCC and the Mayor of the SM
discussed, as well, the advantage of introducing rules and
standards in respect to the
performance of construction
and repair works and the pricing of different types of activities. Executive Director of
BCC Eng. Miroslav Maznev
stated that in this area the
Chamber will work in close
cooperation with NISI and
UACG.
Eng. Lyubomir Kachamakov congratulated Ms. Fandakova for the special attention
given by her to digitalization.

„This is one of the main priorities of the Chamber, as
well as of the European Construction Industry Federation –
FIEC,“ said Eng. Kachamakov.
He added that digitalization is
a tool to precisely define the
responsibilities of each participant in the construction and
investment process, to identify
the gaps and problems and to
duly undertake the necessary
measures. „This is the future
of the industry“, he summarized. During the meeting was
discussed the forthcoming
Sixth Exhibition, organized by
BCC and „Stroitel“ Newspaper
with the support of the SM,
traditionally held on the occasion of the Day of the Builder.
60 panels with art photography images of completed
works projects will show how
Sofia is changing with the
common efforts of the municipality and the construction
sector. The exhibition this year
will be held from 20th October until 2nd November, on
the pedestrian bridge next to
the National Palace of Culture.

Prof. Vladimir Pilossoff, Chairman of the Bulgarian Pediatric Association:

The building of a multidisciplinary children's
hospital is a cause of national importance
Prof. Pilossoff, would
you tell us how emerged
the idea about the hospital?
And what happened during
the past years?
I would start by saying
that everyone knows the
fact, that there is no European capital, neither a world
capital, which does not have
a large specialized pediatric
hospital. This is a normal
thing. The concept is that
doctors from all specialties working with children
are brought together in one
place. It is beneficial, firstly,
for the patients, secondly,
it is very important for the
doctors themselves and the
healthcare professionals
(ie nurses), because when
working together in a team,

in one building, communication between them is easier,
as well as - respectively
– the consultative and any
other activities related to the
patient’s health. Additionally
- this approach significantly
facilitates the training of
students and post-graduate
students, as under such conditions lecturers are enabled
to illustrate the overall process of a person's disease.
A reciprocal situation in your
case, as representatives of
„Stroitel“ Newspaper, dealing with more specific topics,
would be that specialists in
materials, fittings, structures
are available, but there is no
possibility for these people
to work together. In a result
- probably the right decisions

will not always be reached.
This is exactly what is happening in our case here in
Sofia, as such large hospital
does not exist yet.
From chronological point
of view the situation is as
follows. The first pediatric
hospital in our country had
been opened in 1926 in the
yard of Alexandrovska Hospital in Sofia, and the first
department of Pediatrics
was founded in 1920. The
idea to build a new modern
children’s hospital emerged
around 1970. The efforts and
pressure exercised by the
pediatric community resulted
in elaboration of design and
the first sod was made in
1979 by Todor Zhivkov, at that
time - Chairman of the State

Council, on a location near
the historic building. Part
of it has to be demolished.
Sometime before the outcrop
of democracy in 1989, was
made the load-bearing structure of the building, what you
can see now are these two
buildings, which I jokingly
refer to as „the shelf“. Since
this period the construction
works has been halted and
the structure remained in the
open air.

Eng. Delcho Gyurov,
Honorary Citizen of Sofia:

NPC is my hardest and
most beloved project

Mr. Gyurov, just a few days ago you became an Honorary Citizen of Sofia, what is the feeling to get such a prestigious title at 95?
It is nice, I probably deserved it for something, if they remembered about me after so many years in retirement. The
good thing is that along this celebration on the annual Day of
Sofia I went back to my memories. I remembered the poverty
and hunger I had in my childhood in the village of Nasalevtsi
in the area of Tran town. I was the eldest of six children, my
father was a builder, he went to work in the cities, and I used
to help my mom in everything. It seems I had been a smart kid,
graduating high school with an award, but we didn't have the
money to continue my education. For 10 years I worked with
my father in construction and became an excellent mastermason. During the military service I was told that I could be
educated as a private student. And I started in 1947, graduated with honours for two years, and then I enrolled at ISI
(now UACG).
The hardest project for you was the NPC, is that right?
What can I tell you, it was time of gaining experience. But
it is also a large, hard-driven and urgent project that I love
very much. On 6th May 1978, Deputy Chairman of the Council
of Ministers Georgi Yordanov came and turned the first sod.
Let me tell you – at that time people were kind of suspicious
about our ability to make something, let alone - as there was
talk - the building of the century. We started working, so to say,
directly with a conceptual design, without having the drawings
of the technical design. It was known that there had to be
three underground garages and an air-conditioning system,
two substations, the big hall 1 and 8 floors above the ground
with complex functions. In order to be able to get idea about
the time that would be necessary to build the structure, I had
asked the main designer to calculate the volume of masonry
in cubic meters, and he said – about 960. Finally, it turned out
that it was needed 4000 cubic meters of masonry and a huge
amount of concrete. The time to build such kind of projects is
10 – 15 years, while we built it for 3 years.
Превод Радостина Иванова

СПОРТ
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ÄǸȍȈȓ´ Ǵ ȖȋȓȈȊȐ
ȒȓȈșȐȘȈȕȍȚȖȊǷȘȐȔȍȘȈ

Футбол

Страницата
подготви
Теодор Николов
О т б оръ т н а „ Ре а л“
(Мадрид) се справи с 2:0
с гостуващия „Осасуна“ в
среща от междинния шести кръг в Ла Лига. С успеха „лос меренгес” поведоха
еднолично в класирането.
Талантливите Винисиус
Жуниор (36') и Родриго
(72') отбелязаха за „белите”.
Мачът ще се запомни с изцяло променения

кадрови облик на „Реал“.
Зинедин Зидан реши да ротира състава си и пусна
в игра футболисти, които
по-рядко получават възможност за изява. На вратата застана новото попълнение Алфонс Ареола, а
сред 11-те се появиха Алваро Одриосола, Милитао,
Федерико Валверде, Лукас
Васкес, Лука Йович и Винисиус Жуниор.
Смените оправда ха
доверието на наставника
си и зарадваха публиката
в Мадрид.

ÄǰȕȚȍȘ´ȗȘȖȌȢȓȎȈȊȈȌȈȍșȚȖȗȘȖȞȍȕȚȖȊșȓȍȌȗȖȉȍȌȈȕȈȌÄǳȈȞȐȖ´
Отборът на „Интер“ постигна
пета поредна победа в италианската Серия „А” през този сезон.
В междинния пети кръг „нерадзурите” надделяха над „Лацио“ с 1:0 на
„Джузепе Меаца”. Единствения гол
отбеляза Данило Д'Амброзио. Отлично игра и стражът Самир Ханданович, за когото това беше мач
номер 300 за тима. Така той дели
третото място с Жулио Сезар по
брой срещи на вратар за гранда от
Милано. Първи е Валтер Дзенга с 473
мача за клуба.
След победата с 2:0 над „Милан“

Антонио Конте направи три промени. Титуляри бяха Кристиано Бираги,
Матиас Весино и Матео Политано за

сметка на Стефано Сенси, Квадво
Асамоа и Лаутаро Мартинес.
Домакините откриха резултата
още при първото си голово положение в 23-тата минута. До края на
срещата и двата отбора имаха по
още няколко изгодни възможности
за попадения, но така и не се стигна
до такива и миланският гранд още
веднъж ликуваше с трите точки под
ръководството на Антонио Конте.
„Интер“ продължава да държи
първото място в класирането с пълен
актив от 15 точки. „Лацио“ остава
осми със 7.

ǺȘȍȚȖȌȐȊȐȏȐȖȕȕȐȧȚÄǸȖȟȌȍȑȓ´ȏȈȚȘțȌȕȐÄǴȈȕȟȍșȚȢȘȆȕȈȑȚȍȌ´
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Инж. Борис Недялков
ПЪРВА ФАЗА
В първите есенни дни се изиграха мачовете от
4-ти кръг на Българска строителна футболна лига
(БСФЛ). Няколко отбора продължават със 100%
актив от точки като „Пайп систем“, който не е
прекъсвал наказателната си акция от началото
на първенството. Негова поредна жертва стана
„Бигла 3“, който бе надигран с категоричното 6:1,
след като по два пъти в мача се разписаха Денис
Борисов, Милен Кръстев и Стефан Манджуков. За
„лястовичките“ почетния гол отбеляза Никола Гушлеков.
В дербито на кръга „Бокал“ изигра перфектен
мач срещу „Джи Пи Груп“ и с точни удари на Емил
Янков и Мартин Станимиров през втората част на
срещата грабна трите точки. Така „Бокал“ също
продължава без грешка в първенството.
С трета поредна победа се поздрави и селекцията на „Виваком“, която надигра тази на „Щрабаг“
с 3:0 след попадения на Красимир Терзиев (2) и Симеон Митев.
„Каммартон България“ също постигна успех срещу „Монтаж Строителни Конструкции“ с категоричното 10:3. Спасимир Наков и Георги Серафимов
вкараха по три гола, Адриан Иванов и Ивайло Давидков се разписаха по два пъти в мача. За „монтажниците“ точни бяха Александър Генов, Христос
Генчев и Иван Власев.

„Манчестър Юнайтед“ се класира доста
трудно за четвъртия кръг на Купата на лигата,
след като победи с 5:3 след дузпи „Рочдейл“, който играе в третото ниво на английския футбол.
Мейсън Грийнууд (68') се разписа за домакините,
но Люк Матисън (76') изравни. При дузпите всички играчи на Оле Гунар Солскяер бяха точни, а
Серхио Ромеро спаси наказателния удар на Джими Кохейн.

ÄǳȍȊșȒȐ´ȐÄǩȖȚȍȊ´ ǷȌ ȕȈȗȘȍȌȏȈǲțȗȈȚȈ

Отборът на „Левски“ се
класира на осминафинал за
Купата на България, след
като разгроми с 5:1 „Спар-

Тенис

так“ (Варна)
в Балчик. „Сините“, които
бяха с голяма
част от резервите си в
1/16-фина ла
от турнира,
решиха всичко
в срещата още до 57-ата
минута, когато водеха с
пет гола. Франко Мазурек (28'), Дени Алар (42'),

Насиру Мохамед (50') и
17-годишният Мартин Петков (55', 57') бяха точни за
гранда. Всички разписали
се за столичани реализираха първите си попадения
в турнира в дебютните си
мачове от надпреварата, а
за Петков и Мохамед това
бяха първи голове за клуба.
За гостите почетното
попадение вкара Ивайло
Русев в 62-рата минута.

Отборът на „Ботев“
(Пловдив) също намери място в осминафиналите за
Купата на България, след
като победи много трудно
с 2:1 „Миньор“ (Перник). В
герой за „канарчетата“ се
превърна Фернандо Виана,
който реализира и двете
попадения в срещата. Точен за „чуковете“ бе голмайсторът на тима Калоян
Йосифов.

ǴȢȘȐșȍȗȘȍȉȖȘȐȏȈțșȗȍȝȈșȘȍȡțǹȈȕȌȋȘȍȕ

Бившият №1 в света Анди Мъри
надви американеца Тенис Сандгрен
с 6:3, 6:7 (6), 6:1 в мач от първия
кръг на турнира в Жухай (Китай) от
категория ATP 250. По този начин
носителят на 3 титли от „Големия шлем” и двукратен олимпийски
шампион спечели мач на ниво ATP за
първи път от 1 януари (6:3, 6:4 срещу австралиеца Джеймс Дукуърт в
I кръг в Бризбън). Както е известно,
през януари - след загубата си от
испанеца Роберто Баутиста Агут
в Australian Open, Мъри претърпя
операция на бедрото, което дълго
време му създаваше сериозни проблеми. Мъри опита постепенно завръщане в професионалния тенис и
ето че постигна сериозен успех в
тура след преодоляването на тежката контузия. В края на август

Мъри записа и две победи на сингъл
на „Чалънджър”-а Rafa Nadal Open в
Майорка.
Въпреки убедителни я резултат в полза на шотландеца в третия сет мачът продължи 2 часа и
40 минути. В първата част Мъри
реализира един пробив (в шестия
гейм), което се оказа достатъчно
за Анди Мъри, за да вземе сета. Във

втория сет нямаше дори точка за
пробив, а в тайбрека Сандгрен спаси мачбол при 5:6 и в крайна сметка
надделя с 8:6. В решаващата трета
част Мъри направи ранен брейк и
поведе с 3:0, след което двамата
изиграха гладиаторски четвърти
гейм. В него американецът отрази
5 брейкпойнта, но при шестия се
предаде. Мъри с лекота затвърди
втория пробив за аванс от 5:0 и
победителят бе ясен, а Сандгрен
отрази нови два мачбола в шестия гейм, като се пребори за 1:5. С
предимството на началния си удар
обаче 32-годишният шотландец
сложи точка на спора и във втория
кръг ще спори с поставения под №7
австралиец Алекс де Минор, който
срази с 6:1, 6:3 сънародника си Джон
Милман.

От новаците в лигата - „Технопанел“ и „Джи Ди
Инвест Груп“, по-добри се оказаха момчетата от
„Джи Ди“, които на два пъти бяха догонващи в резултата, но в крайна сметка взеха трите точки
от противника си с финалното 3:2. За победата
допринесоха Кирил Йорданов, Дойчин Божков и Кристиян Спасов, а за загубилите точни бяха Славчо
Сахлийски и Георги Георгиев.
След четири попадения на Георги Асенов, две на
Николай Димитров и по едно на Валентин Маринов
и Николай Михов „Инфра Холдинг“ записа 8:2 срещу
„Теразид“, за който отбелязаха Юлиан Илиев и Николай Йорданов.
В най-оспорвания мач от кръга един срещу един
се изправиха селекциите на „Строителния техникум“ и „Йони ДМ“, като краен победител с 2:1 излезе
по-опитният и по-ерудиран състав на „техникума“.
По един път точни бяха Михаил Димов и Емил Найденов, а почетния гол за „Йони ДМ“ вкара Боян Борисов.
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Елица Илчева

Новата супер кола на Lamborghini Sian, чийто прототип излезе на сцената,
ще е най-бързото и мощно возило, създавано някога от компанията. Автомобилът бележи и малка стъпка към това, което производителите му се надяват да се
настани трайно в бъдещето – замяната
на батериите със супер кондензатори.
Позицията на техническия директор на

бранда Маурицио Реджани е, че батериите са твърде тежки, а теглото е враг на
високите скорости. Също така те са и
твърде големи, което пък лишава купето
от нужното пространство.
Затова в Siаn (думата означава
светкавица в традиционния диалект на
Болоня, родното място на Lamborghini в
Италия) той експериментира със супер
кондензаторите, които са леки и съхраняват енергията по напълно различен начин

- могат да пренасят електричество, без
да губят сила под формата на топлина.
Зареждат се бързо при спиране и после
отделят енергия по време на ускорение.
С мощност 34 конски сили V12 двигателят на Siаn поема основната част от
работата по задвижването, докато електрическият мотор го подпомага и добавя
около 10% към скоростта. Автомобилът
всъщност не може да измине дори и малко разстояние само на батерия. Ускорява
се от 0 до над 100 км/ч за по-малко от
3 секунди и има максимална скорост над

350 км/ч. Затова Siаn не е пълен хибрид,
като Toyota Prius например. Тя е „мек хибрид”, ако нещо, което Lamborghini прави,
може изобщо да бъде наречено меко.
Този опит не е първият, при който
Lamborghini използват супер кондензатори в колите си. Струващата 400 000 долара V12 супер кола Aventador работи на
подобен принцип - супер кондензаторът
захранва мотора на стартера, който пали
големия V12 двигател. При новото поколение Siаn супер кондензаторите спомагат
и за движението на автомобила.
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Забавен кадър
Снимка Мирослав Еленков

„Разделно“ събиране
на отпадъци в общ плик

Виц

Жената ме помоли
да й дам балсама
за устни. Без да искам
съм й дал секундното
лепило. Още не ми
говори...

Бисери от кухнята
Измененията
са завързани
с процеса
на поетапно
въвеждане на
електронно
възлагане

Трудно
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