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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на 
„Метрополитен“ ЕАД:

Андрей Новаков, евродепутат от групата 
на ЕНП/ГЕРБ: 

BG.121357Q/UПланираме следващата година 
да започнем изпълнението на 
Етап 3 от проекта за Линия 3 

Кохезионната политика 
не трябва да бъде 
недофинансирана

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 10

В ход са търговете за трасето от „Хаджи Димитър“ до „Левски Г“
Росица Георгиева

С официална церемония в 

сряда, 26 август, беше пуснато 

движението по първите 8 км 

от третата линия на метро-

то в София. Отсечката има 8 

станции и свързва кварталите 

„Красно село” и „Хаджи Дими-

тър”. „Участъкът беше изграден 

за 4 години и искам да благодаря 

на всички строители. По-хубаво 

не можеше да се направи”, каза 

изпълнителният директор на 

„Метрополитен” ЕАД проф. д-р 

инж. Стоян Братоев, а после 

припомни и трудностите, през 

които е преминало строител-

ството. 

На церемонията присъства-

ха кметът на Столичната об-

щина (СО) Йорданка Фандъкова, 

министърът на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията Росен Желязков, 

зам.-министърът на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството Валентин Йовев, зам.-

кметът на СО по направление 

„Финанси и здравеопазване” Дон-

чо Барбалов, председателят на 

Столичния общински съвет Елен 

Герджиков, инж. Галина Василева, 

ръководител на Управляващия 

орган на Оперативна програ-

ма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 - 2020”, 

Владимир Житенски, зам.-пред-

седател на Управителния съвет 

на Камарата на строителите 

в България и изп. директор на 

„Джи Пи Груп” АД, д-р инж. Вла-

димир Вутов, член на УС на КСБ, 

зам.-управител на „Геотехмин” 

ООД и изпълнителен директор 

на „Геострой” АД, общински съ-

ветници и др. 

Брой 35, година XII, 28 август 2020
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25 август 

Инж. Тодор Андонов, член на УС на КСБ

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Мирослав Еленков

Европейската комисия (ЕК) представи 

пред Съвета на ЕС предложение 15 държа-

ви членки да получат финансова подкрепа 

в размер на 81,4 млрд. евро в рамките на 

инструмента SURE. Средствата, които 

ще бъдат предоставени на България, са 

511 млн. евро, съобщиха от пресцентъра 

на ЕК.

Инструментът SURE е създаден за 

осигуряване на временна подкрепа с цел 

смекчаване на рисковете от безрабо-

тица при извънредни обстоятелства 

вследствие на епидемията от COVID-19. 

С инструмента се дава възможност Съ-

юзът да предоставя финансова помощ на 

държави членки за изпълнение на мерки, 

предназначени за защита на служители-

те и самостоятелно заетите лица и за 

намаляване на безработицата и загубата 

на доходи. България е поискала финансова 

подкрепа по отношение на две от мерки-

те срещу кризата. Това са т.нар. схема 

60/40, приета с Постановление на МС 

№55 от 30 март 2020 г., и допълващата 

мярка, одобрена с Постановление №151 

от 3 юли 2020 г. 

Страните членки ще получават фи-

нансовата помощ по инструмента под 

формата на заем, като ЕК ще набира 

средства от финансовите пазари и ще ги 

предоставя впоследствие на държавите 

срещу гаранции за риска, поет от ЕС. Лих-

вата по заема на всяка членка ще зависи 

от стойността на финансирането за ЕС. 

Размерът на изискуемата гаранция от да-

дена държава ще бъде пропорционален на 

относителния дял на брутния й национа-

лен доход (БНД) в този на ЕС, съответно 

максималният размер на ангажимент от 

България е приблизително 107,5 млн. евро. 

„Законопроектът за ратифициране 

на Доброволното споразумение за гаран-

ция съгласно чл. 11 от Регламент (ЕС) 

2020/672 на Съвета между Европейската 

комисия и Република България е внесен в 

Народното събрание, като се очаква дис-

кусиите по него да бъдат започнати при 

възстановяването на работата на пар-

ламента на 2 септември“, съобщават от 

Министерството на финансите.

✓ Белгия - 7,8 млрд. евро

✓ България - 511 млн. евро

✓ Чехия - 2 млрд. евро

✓ Гърция - 2,7 млрд. евро

✓ Испания - 21,3 млрд. евро

✓ Хърватия - 1 млрд. евро

✓ Италия - 27,4 млрд. евро

✓ Кипър - 479 млн. евро

✓ Латвия - 192 млн. евро

✓ Литва - 602 млн. евро

✓ Малта - 244 млн. евро

✓ Полша - 11,2 млн. евро

✓ Румъния - 4 млрд. евро

✓ Словакия - 631 млн. евро

✓ Словения 1,1 млрд. евро

81,4 млрд. евро, разпределени между 
15 държави членки:
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„Днес е ден за 
благодарност - 

на първо място към 

всички европейски данъ-

коплатци, които са дали 

принос за безвъзмездното 

финансиране на проекта, 

на второ място към проек-

тантите, строителите, 

възложителя, персонал-

но към кмета Йорданка 

Фандъкова и проф. Стоян 

Братоев за неуморните 

усилия в провеждането на 

тази важна политика за 

транспортна свързаност. 

Не на последно място и на 

колегите от Управляващия 

орган на Оперативна про-

грама „Транспорт и транс-

портна инфраструктура”, 

каза министър Росен Же-

лязков на официалната 

церемония. Според него 

целта на всички усилия е 

да се предостави добра 

услуга на столичани и гос-

тите на града, защото 

немалка част от наше-

то ежедневие минава на 

път, а изграждането на 

софийската градска же-

лезница създава добавена 

стойност и за ползващите 

прилежащата инфраструк-

тура. 

„Европейската комисия 

трябва да бъде убедена, че 

е много важно да продължи 

безвъзмездното финанси-

ране за довършването на 

третия етап от третия 

метродиаметър, защо не 

и с комбинирани инстру-

менти. Ще бъдем аргу-

ментирано настойчиви за 

осигуряване на финансов 

ресурс“, добави още минис-

търът на транспорта.

„Благодаря на всички, 

които дадоха труда, си-

лите, а някои и здравето 

си при изграждането на 

третата линия. Уважаеми 

строители, проектанти, 

проф. Братоев, днес е Ва-

шият празник. Ние всички 

оценяваме това, което 

правите, и очакваме още 

много. До вчера имахме 2 

трасета, които се преси-

чаха, а днес вече имаме 

метромрежа. Остава да 

я разширяваме”, каза кме-

тът Йорданка Фандъкова 

и подчерта, че с пускането 

на тази линия се изпълня-

ва план, заложен преди 48 

години - столицата да има 

три линии на метрото. 

„Вече са в ход процеду-

рите за избор на изпълни-

тел за участъка от „Хаджи 

Димитър” до жк „Левски Г”, 

информира още тя. Фан-

дъкова подчерта, че мет-

ромрежата на София сега 

вече е 48,2 км, а само пре-

ди десетина години е била 

9,6 км. „Започнахме от 

70 хил. пътници на ден, 

от днес 400 хил. души ще 
могат да пътуват с влако-
вете всеки ден. 

Участъкът, който пус-

каме, е 8 км с 8 станции от 

„Хаджи Димитър“ в „Подуя-

не“ през Орлов мост и НДК 

до „Красно село“. Благодаря 

на всички, които ни подкре-

пяха за осигуряване на фи-

нансирането, и на комисаря 

по „Кохезия и реформи” на 

Европейската комисия Ели-

за Ферейра, която ни поз-

дравява специално с адрес. 

За последните 10 години 

успяхме да осигурим над 2 

млрд. лв. за строителство-

то на метрото на София, 

от които половин милиард 

са собствените средства, 

които гарантирахме”, каза 

още кметът. 

В поздравителния си 

адрес до Столичната об-

щина еврокомисар Елиза 

Ферейра пише: „Бих иска-

ла да Ви поздравя за по-

стигнатия напредък. Тази 

инвестиция осигурява на 

хиляди хора в София бърз, 

удобен и екологичен транс-

порт ежедневно. 

Софийското метро е един 
от отличните примери за 
добавената стойност на 
инвестициите на ЕС“. 

Споменавайки, че като 

цяло ЕС досега е инвес-

тирал 850 милиона евро в 

развитието на подземния 

транспорт в българската 

столица, тя казва още, че 

„политиката на сближава-

не ще продължи да предос-

тавя допълнителна под-

крепа на най-нуждаещите 

се региони за развитие на 

зелена и ефективна транс-

портна инфраструктура в 

България“.

 от стр. 1

Общо Етап 1 и Етап 2 

от проекта за изгражда-

не на третата метроли-

ния на Софийското метро 

са на стойност 498 млн. 

евро. От тях 338 млн. евро 

са безвъзмездна финансо-

ва помощ от Европейския 

фонд за регионално раз-

витие, а 160 млн. евро са 

национално съфинансиране 

от СО и държавния бюд-

жет. 

Изпълнител на метро-

депо „Земляне” е обедине-

ние „Геометро Земляне” с 

водещ партньор „Геострой” 

АД и членове „Трансре-

монтстрой” ЕАД и „Биас М” 

ЕООД. Първите две стан-

ции - МС „Красно село” и 

МС „България”, са изгра-

дени от обединение „Ме-

тро-3-2014” ДЗЗД, в което 

влизат „Монолит София” 

АД и „БС Конструкция”. Ме-

тростанция „Медицински 

университет” е изпълнена 

от фирма „Интерпром”. 

Строителството  на 

спирка „НДК 2” е започна-

то от „Станилов” ЕООД 

и е завършено от „Джи Пи 

Груп” АД. Станция „Патри-

арх Евтимий” е изпълне-

на също от „Джи Пи Груп” 

АД. Спирка „Орлов мост” 

е изградена от „Трейс Груп 

Холд” АД и „Евроалианс Ту-

нели” АД. Метростанции-

те „Театрална” и „Хаджи 

Димитър” – от „Трейс Груп 

Холд” АД. Тунелът от МС 

„Красно село” до МС „Те-

атрална” е изграден от 

„Доуш иншаат ве тиджа-

рет” АД и „Виа Конструкт 

Груп” ЕООД, като е използ-

вана тунелопробивната 

машина „Витоша”.

Метродепо „Земляне”

Станция „Медицински университет”

Станция „Бул. България”

Снимки Румен Добрев
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безкомпромисното ка-

чество на продуктите и 

услугите, които реноми-

раният вносител пред-

лага на своите клиенти.

Бе звъ з -

душните ра-

диални гуми 

M i che l i n  X 

Twee l  SS L 

са изключи-

телно инова-

тивни, като 

основното 

им предим-

ство е,  че 

се износват 

много по-бавно и предла-

гат до пет пъти по-дълъг 

експлоатационен живот 

в сравнение с други спе-

циализирани гуми.

СИ ЕМ ЕЛ България 

е официалният дилър на 

строителна техника JCB 

в България. Освен че е ли-

дер сред доставчиците 

на строителна и земе-

копна техника в страна-

та, компанията е и офи-

циален представител на 

най-предпочитаните в 

световен мащаб брандове 

индустриални и селско-

стопански гуми Michelin, 

Galaxy,  Аpo l lo  Ty res  и 

Vredestein. Специалните 

безвъздушни гуми за мини 

челни товарачи са доста-

вени за ТЕМПО ТРАНС 

ЕООД, една от най-голе-

мите строителни компа-

нии в Източна България и 

дългогодишен клиент на 

СИ ЕМ ЕЛ. Ръководството 

на варненската фирма за 

пореден път се довери на 

На 20.08.2020 г. в гр. Левски се проведе заключителна 

конференция по съвместен транснационален проект на 

Община Турну Мъгуреле и Община Левски „L-TEN – Свърз-

ването на европейската транспортна мрежа чрез по-до-

бра връзка между третостепенни възли Турну Мъгуреле и 

Левски за устойчиво развитие на района“, съфинансиран 

по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg 

V-A „Румъния – България 2014-2020 г.“. С провеждането на 

заключителната конференция приключиха и дейностите 

по проекта.

Бюджет на проекта: 4 532  577,37  евро, от които:

• 3 852 690,77 евро от Европейския фонд за регионално 

развитие

• 589 235,05 евро от националните бюджети на Репу-

блика Румъния и Република България

• 90 651,55 евро собствен принос на партньорите:

• 38 728,12 евро от Община Турну Мъгуреле

• 51 923,43 евро от Община Левски

Срок на изпълнение: 42 месеца и 16 дни от 13.02.2017 г. 

до 31.08.2020 г.

Чрез реализацията на проектните дейности е постиг-

ната основната цел на проекта, а именно: подобряване на 

връзката между основната и широкообхватната TEN-T 

мрежа, използвайки третостепенните възли Турну Мъгуре-

ле и Левски като „предмостие“ за съвместна транспортна 

система.

По проекта са модернизирани общо 8,977 км пътища в 

двете общини: (1,909 км модернизиран път в град Турну 

Мъгуреле и 7,068 км модернизиран път в община Левски) и 

е създадена интегрирана информационна система за авто-

матизирано събиране на данни за мониторинг на трафика 

по пътната мрежа на община Левски и община Турну Мъг-

уреле, която визуализира, контролира и управлява трафика. 

Ползватели на модернизираните общински пътища 

по Проект „L-TEN - Свързването на европейската транс-

портна мрежа чрез по-добра връзка между третостепенни 

възли Турну Мъгуреле и Левски за устойчиво развитие на 

района" са над 23 000 жители на трансграничния регион 

община Турну Мъгуреле – община Левски, както и местни 

и чужди превозвачи и пътуващи.

Приключи изпълнението на транснационален проект на Община Турну Мъгуреле и Община Левски 
за подобряване на транспортната система и управление на трафика

www.interregrobg.eu
Съдържанието на този материал не представлява непременно официалната 

позиция на Европейския съюз.

Мирослав Еленков

Прокурори и следователи от цялата 

страна участваха в Националното съвеща-

ние на Прокуратурата на Република България 

на тема „Отстояване на независимостта 

на българската прокуратура с оглед предо-

твратяване на риска от тежко нарушение 

на върховенството на закона съгласно чл. 

7 от Договора за Европейския съюз“. Гости 

на събитието бяха народни представите-

ли, сред които председателят на парламен-

тарната Комисия по правни въпроси Анна 

Александрова, министрите на правосъдие-

то Данаил Кирилов и на вътрешните работи 

Христо Терзийски, членове на Европейския 

парламент, посланици и дипломати от стра-

ните членки на Европейския съюз, членовете 

на Прокурорската колегия на Висшия съдебен 

съвет и представляващият я Боян Магда-

линчев, главният съдебен инспектор Теодора 

Точкова, съдебни инспектори и др.

Събитието бе открито от Сийка Миле-

ва, говорител на главния прокурор. „Държа-

вата е тази, която трябва да гарантира, че 

прокурорите и следователите са в състоя-

ние да изпълняват функциите си без сплаш-

ване, без възпрепятстване, без неправомер-

на намеса или необосновано реализиране на 

гражданска, наказателна или друга отго-

ворност. Това е така, защото мисията ни е 

гарантиране на върховенството на закона и 

защита на обществения интерес“, отбеляза 

прокурор Милева.

Обръщение към участниците направи 

и главният прокурор Иван Гешев. „Искам да 

благодаря на всички, които успяха да дойдат, 

както и на тези, които в момента са на ра-

ботните си места, защото Прокуратурата 

не може и няма да спре да работи. Колеги-

те ми са отдали целия си живот за рабо-

та като прокурори и следователи на тази 

трудна професия. Те са отдали живота си 

в служба на българските граждани в борба-

та с престъпността, плащайки цената за 

това“, заяви той. По думите му в момента 

е застрашено върховенството на правото, 

част от което е независимостта на Проку-

ратурата. 

Националното съвещание продължи с 

обсъждането и изготвянето на Позиция на 

ПРБ, която ще бъде изпратена на европей-

ските институции с оглед защитата на 

независимостта на съдебната власт като 

гарант за върховенството на правото в 

България.

3 са отворените оферти в открита-

та тръжна процедура за избор на строи-

телен надзор при изграждането на връзка 

на разширеното трасе на път I-8 с рекон-

струиращия се граничен контролно-про-

пускателен пункт „Калотина“, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфраструктура“. 

Дължината на връзката ще бъде около 

90 м. В момента се извършва модерни-

зация на трасето от първокласния път 

в участъка между Калотина и Драгоман 

(от км. 1+000 до км. 15+500), част от бъ-

дещата АМ „Европа“.

Индикативната стойност на поръч-

ката за строителния надзор е 12 770 лв. 

без ДДС. Отворените оферти са на 

„Трансконсулт – БГ“ ООД, „Пи Ес Консулт“ 

ООД и „Консулт Инженерингс“ ЕООД.

В ход е и тъжна процедура за изпъл-

нител на проектирането и строител-

ството (инженеринг) на отсечката. 

Избраният изпълнител ще трябва да 

изготви технически проект, проект 

на подробен устройствен план, да осъ-

ществи авторски надзор и да изгради 

участъка. Необходимо е съществува-

щото трасе на път I-8 между ГКПП „Ка-

лотина“ и 1-ви км да бъде модернизира-

но и да се свърже както с изграждащия 

се участък от бъдещата автомаги-

страла, така и с новопроектиращата 

се пътна част на ГКПП. Прогнозната 

стойност на поръчката е 980 541 лв. 

без ДДС.

Министерският съвет (МС) прие ре-

шение за удължаване срока на обявената 

извънредна епидемична обстановка от 

1 септември 2020 г. до 30 септември 

2020 г.

Ст ат ис т и кат а  с оч и,  че  к ъ м 

24.08.2020 г. в страната са съобще-

ни 15 287 заболели и 545 починали от 

COVID-19. От МС посочват, че броят на 

потвърдените лица на седмична база от-

чита тенденция на нарастване, като от 

периода 29.06 - 05.07.2020 г. увеличението 

на случаите е почти двукратно спрямо из-

числения средноседмичен брой. Същест-

вен спад в броя на заразените е регистри-

ран през седмиците 10-23.08.2020 г.

Снимка Румен Добрев
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Премиерът 
Бойко Борисов:

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

„Д нес  даваме  въз -

можност да получаваме 

газ от всички краища на 

света. Гърция и България 

стават основен енергиен 

хъб и допринасяме за енер-

гийната диверсификация 

в региона.“ Това е заявил 

министър-председателят 

Бойко Борисов на церемо-

ния в Атина, на която е 

подписано споразумение 

между „Булгартрансгаз“ 

ЕАД и „Газтрейд“ С.А. 

за покупко-продажба на 

акции за терминала за 

втечнен газ до Алексан-

друполис. На събитието 

са присъствали и гръцки-

ят премиер Кириакос Ми-

цотакис, министърът на 

енергетиката Теменужка 

Петкова и гръцкият ми-

нистър на околната среда 

и енергетиката Костис 

Хадзидакис, а документът 

е прафиран от изп. дирек-

тор на „Булгартрансгаз“ 

ЕАД Владимир Малинов и 

мажоритарния собстве-

ник на „Газтрейд“ С.А. Аси-

мина – Елени Копелузу. 

„С инвестициите, кои-

то направихме в България, 

с изключителната под-

крепа на ЕС, на ЕК, с мира, 

диалога, приятелството и 

стратегическото сътруд-

ничество с нашите колеги 

от Гърция ние придобива-

ме собственост в терми-

нала“, е изтъкнал пре мие-

рът Борисов и е добавил, 

че интерконекторът Гър-

ция – България се строи на 

пълни обороти. 

На церемонията е по-

дписано и още едно спора-

зумение между акционери-

те DEPA Commercial S.А., 

Gaslog Cyprus Investments 

Ltd, „Булгартрансгаз“ ЕАД 

и „Газтрейд“ С.А. Фина-

лизираните документи 

са последният етап от 

процеса, с който „Булгар-

трансгаз“ ЕАД става ра-

внопоставен акционер в 

проекта за терминал за 

втечнен природен газ в из-

пълнение на решението на 

Министерския съвет от 

януари 2020 г. и сключения 

предварителен договор за 

покупко-продажба на 20% 

от капитала на „Газтрейд“ 

С.А.

В рамките на посе-

щението си в Атина пре-

миерът Бойко Борисов е 

провел и работна среща 

със своя колега Кириакос 

Мицотакис. На нея Бори-

сов е изтъкнал, че двете 

страни работят съвмест-

но за реализацията на 

стратегически проекти 

с регионално и общоевро-

пейско значение не само в 

об ласт та на енергетика-

та, но и за транспортна-

та свързаност на Европа. 

Борисов е акцентирал и 

върху необходимостта 

интерконекторът  Гърция 

– България да бъде завър-

шен в срок и по него да се 

доставя природен газ от 

Азербайджан и втечнен 

газ от различни източни-

ци. „Същевременно с из-

граждането на „Балкански 

поток” освен за България 

енергийна диверсификация 

ще бъде постигната също 

за Сърбия, Унгария и Ав-

стрия“, е коментирал той. 

Борисов е посочил също, 

че бързото изграждане 

на ГКПП „Рудозем-Ксанти” 

ще благоприятства раз-

витието на пограничния 

район и ще подобри пре-

минаващия трафик.

„Хидрострой“ АД, Варна, 

ще добива строителни мате-

риали - варовици, от находище 

„Козя поляна“, община Дългопол. 

Това е решил Министерският 

съвет на редовното си заседа-

ние, определяйки дружеството 

за концесионер на находище-

то, което му се предоставя за 

срок от 35 г. През този пери-

од „Хидрострой“ АД ще вложи 

Кабинетът одоб-

ри допълнителни раз-

ходи по бюджета на 

Министерския съвет 

(МС) за 2020 г. в раз-

мер на 1 612 000 лв. 

за спешни аварийни 

и реставрационни 

строителни дейнос-

ти по камбанарията 

на храм-паметника 

манастир „Рождест-

во Христово“ – Шип-

ка. „Това е един от 

символите на бъл-

гарското освобож-

дение и предстои 

паметна 120-годиш-

нина  от освеща-

ването на храма“, 

посочват от прави-

телствената инфор-

мационна служба. 

Необходимите 

средства за изпъл-

нение на постановле-

нието се осигуряват 

по бюджета на МС за 

сметка на преструк-

туриране на разхо-

дите и/или трансфе-

рите по централния 

бюджет за 2020 г.

над 2 млн. лв. за осигуряване 

на добивната дейност и необ-

ходимите предпроизводствени 

инвестиции. Очаква се за целия 

период на договора дружество-

то да плати близо 2 млн. лв. 

концесионни възнаграждения. 

Според регламента на Закона 

за подземните богатства 50% 

от тази сума постъпват в бю-

джета на общината по место-

нахождение на концесионната 

площ - в случая Дългопол.
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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: 

В. „Строител“ ми е слабост, защото е 
специализиран вестник, който обективно 
отразява това, което се извършва в метрото

В. „Строител”

Проф. Братоев, част от 
третата линия на Софийското 
метро вече е в експлоатация. 
Сега, като се обърнете назад, 
може ли да разкажете за предиз-
викателствата, които трябва-
ше да преодолеете за успешно-
то изпълнение на този проект?

Приключи първият етап от 

новата Линия 3, който включва 

изграждането на трасе от 8 км с 

8 метростанции – от бул. „Влади-

мир Вазов” до „Красно село”, депо 

„Земляне” на ул. „Житница” и дос-

тавката на 20 влака. От вчера 

започна реалната експлоатация 

на Зелената линия. За да стане 

това, се мина през изключително 

много перипетии, защото учас-

тъкът е сложен и тежък – лоша 

геология, слаби, много оводнени 

почви, плаващи пясъци, на места 

т.нар. водни лещи. На 5 - 6 зони 

по трасето се наложи да се взе-

мат специални мерки. 

Една от тях, която предпри-

ехме по отношение на спирките, 

е инжектиране за заздравяване 

на почвата при влизане на ту-

нелопробивната машина (ТПМ) 

в станцията, както беше на 

бул. „България”. Такава сериозна 

процедура имаше и при НДК – на 

влизане в спирката и на изли-

зане. И на двете места се вка-

раха чрез инжектиране над 150 

тона цимент в почвата. При бул. 

„България” имаше и т.нар. водна 

леща – това е пространство, за-

пълнено с вода, което се показа 

под старото русло на реката. 

Наложи се да бъде запълнено с 

над 110 кубика бетон, после ма-

шината изряза този бетон, за 

да мине през него. Сблъскахме 

се с допълнителна трудност и 

при НДК – машината стигна до 

станцията и спря, защото на 

влизане попадна на изключител-

но много вода, която буквално 

започна отгоре да навлиза по-

край „къртицата”. Трябваше 

една седмица постоянно да се 

инжектира покрай ТПМ-а, за да 

се заздрави почвата. Машината 

влезе едва след като се запълни 

това пространство около нея. На 

излизане от станцията се оказа, 

че има подземен воден поток, не 

ставаше с инжектиране, защото 

водата отмива инжекционния 

разтвор. Първоначално се опита 

едно инжектиране, не се получи, 

след това с микроцименти - пак 

нямаше ефект. Накрая се инжек-

тираха гелообразни материали, 

които набъбват във водата, за 

да може да се спре нейното дви-

жение и след това машината да 

мине през тази зона. 

На станцията на „Патриарх 

Евтимий” беше необходимо цяло-

то дъно - 4 м, да бъде заздраве-

но. Изкопаха се 3 м преди кота 

„дъно”, през които се направиха 

сондажи и след тях по една спе-

циална технология - „джет грау-

тинг”, с голямо налягане 400 бара 

ударно се вкарваха разтвори, за 

да се заздрави и се получи една 

циментова почвена плоча под дъ-

ното на станцията. След това 

се изкопаха тези три метра и се 

направи дъното на станцията, за 

да се блокира достъпът на вода. 

На „Орлов мост” също имаше 

доста проблеми, там реката е 

много близо. Наложи се в две-

те чела да се заздравява изцяло 

почвата, защото машината не 

можеше да мине. В началото на 

станцията, където влезе ТПМ, 

се заздрави почвата на 8 м в 

масива, за да успее машината 

да среже заздравената почва и 

да влезе, иначе водата буквално 

вървеше покрай нея. 

Така че, където беше необ-

ходимо, се взеха такива мерки 

и това доведе до удължаване на 

срока за изграждане с 2 месеца, 

за което строителят няма абсо-

лютно никаква вина. Това е един-

ственото удължаване, което сме 

направили за реализацията на це-

лия Етап 1.

Може ли да се спрете на 
някои любопитни факти около 
новите метростанции, кажете 
по нещо, с което всяка от тях е 
разпознаваема.

Ще започна с „Красно село”, 
която се намира под възела на бу-

левардите „Цар Борис III” и „Гоце 

Делчев”. Характерно за нея е, че 

е по-дълбока, защото мобилният 

поток по ул. „Житница” минава 

под „Цар Борис III” - този пътен 

възел го правихме ние, и едва 

след това надолу е станцията. 

При нея има 4 подземни нива – 

едното е автомобилното, после 

е вестибюлът, следва перонът 

и най-накрая е подперонното 

пространство. Станцията има 

една индивидуална архитекту-

ра – стените и облицовките са 

от гранитогрес в съчетание с 

цветно закалено стъкло в оран-

жево. По окачения таван са по-

ставени ламели в бежово и синьо. 

Оранжевите ивици по стените 

стоят като електрическа дъга. 

На тавана над вестибюла при-

вличат погледа разперени широко 

сини криле, които създават усе-

щането за простор, небе и полет 

във висините. Съчетанието с 

електрическата дъга между тях 

създава облика на станцията, ар-

хитект на която е Красен Андре-

ев. Той е автор на интериорното 

оформление и на следващата 

станция - „Бул. България”. 
Като архитектура тя е по-

строга – все пак името й доня-

къде е свързано с името на дър-

жавата. Затова цветовете й 

са тези на трибагреника - бяло, 

зелено и червено. Във вестибюла 

даже е направена атрактивна 

карта на България. Тя е израбо-

тена от перфорирани ламарини 

от неръждаема стомана, отдолу 

прозира светлина от светоди-

одна подсветка в трите цвята 

на националния флаг. Спирката 

е свързана със съществуващия 

подлез на булевардите „България” 

и „Гешов”. 

Следващата е „Медицински 
университет“. Интериорът й 

е повлиян до голяма степен от 

близостта на няколко здравни 

учреждения, най-голямото от 

които е самата Медицинска 

академия. Акцент във визията й, 

дело на арх. Ирена Дерлипанска, 

е синевата – символ на водата и 

небето от природните феномени 

и спокойствието, вярата, дове-

рието и сигурността от социал-

ните. Заради близостта на друга 

популярна сграда в района - Баня 

„Мадара”, която е обект в спи-

съка на недвижимите културни 

ценности с най-висока културно-

историческа стойност за София, 

по стените има и антични плочи, 

вписани в самите облицовки и на-

стилки. Това създава специфичен 

колорит. 

Спирка „НДК 2“ бих определил 

като слънчевата станция на Зе-

лената линия. Локацията й е на 

едно от забележителните места 

на столицата – до парка пред На-

ционалния дворец на културата. 

Предимството й е, че тя е сред 

трите станции на Софийското 

метро, където се осъществява 

трансферна връзка между лини-

ите – в случая между втората и 

третата. Поради преминаване-

то на Линия 3 под тунелите на 

Линия 2 в района на метростан-

цията тя е на значителна дъл-

бочина. Заложението на дъното 

е на 26 м от нивото на терена, 

като около 22 м от тях са под 

нивото на подпочвените води. Тя 

е и от най-атрактивните по ли-

нията – има по-голям обем и ин-

тересно архитектурно решение, 

дело на Фарид Пактиавал. 

Акцентът в интериора са 

триъгълни бели ламели от етал-

бонд по една от стените, а по 

другата има подобни специално 

оцветени в атрактивния цвят 

горчица декоративни ламели. В 

западното междинно ниво внима-

нието на посетителите привли-

ча пано с изображението на лика 

на една от националните ни ико-

ни – поета-революционер Христо 

Ботев. Автор на паното е проф. 

д-р Боян Добрев. 

Силата и въздействието на 

българските шевици може да 

бъде усетено на следващата 

станция – „Патриарх „Евти-
мий”. Разположена е на знаково 

за столичани място, известно 

като „Попа” – западно от кръс-

товището на бул. „П. Евтимий” и 

ул. „Граф Игнатиев”. 

В основата на идеята визия-

та на станцията да е предста-

вена от българската шевица са 

локацията, архитектурата и 

Патриарх Евтимий. Той е ярка 

личност от нашата история, 

отъждествявана с българщина-

та, с непреходните национални 

качества, с вярата, книжовност-

та и духовността. Българската 

шевица е именно такъв символ. 

Тя е достъпна и разбираема за 

всички. Затова е избрана за 

лайт мо тив в интериора на тази 

спирка, чийто архитект е Ирена 

Дерлипанска.

Отличителното за спирка 

„Орлов мост” е, че е позицио-

нирана на възлово кръстовище 

на столицата - на булевардите 

„Цариградско шосе” и „Евлоги и 

Христо Георгиеви”, до знаковото 

за софиянци място Орлов мост. 

Сред основните й предимства 

е, че тук пътуващите към „Мла-

дост”, „Дружба” и летището ще 

могат да направят по съществу-

ващия траволатор връзка с МС 

„СУ Кл. Охридски” и да се прехвър-

лят на Линия 1, която води към 

източните квартали на София. 

Друг интересен детайл е, че 

Снимки в. „Строител“
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почитателите на Борисовата 

градина и на езерото Ариана ще 

бъдат улеснени максимално от-

към придвижване с подземната 

железница. До самото езеро има 

обособен вход на метрото, вед-

нага след стълбите следва ат-

рактивен 90-метров подземен 

коридор под Перловската река, 

който извежда желаещите да 

пътуват с метрото директно 

на междинното ниво на станция-

та. Това е най-дълбоката спирка 

на Зелената линия – 28 м, поради 

преминаване на тунела на Ли-

ния 3 под действащите тунели 

на Линия 1. Съчетание на зеле-

но, оранжево и жълто създава 

интериорния уют на тази МС. 

Предвид знаковото място, на 

което се намира, в двата края на 

перона има апликации на по два 

орела, направени от неръждаема 

стомана. Дело са на известния 

скулптор Митко Динев, който е 

автор на пластиката на символа 

на ЕС, намиращ се на перона на 

станция „Европейски съюз”. Ар-

хитект на станцията е Красен 

Андреев. 

За спирка „Театрална“ мога 

да кажа, че е съчетание на зеле-

но спокойствие и приветливост. 

Разположена е до Малък градски 

театър „Зад канала”. Архитект 

е Константин Косев. Интери-

орното оформление на перона и 

вестибюлното ниво на станция-

та е решено чрез подови настил-

ки от усилен светлозелен грани-

тогрес, стените са облицовани 

с прахово боядисани ламели от 

вълнообразна ламарина, а цокли-

те и вертикалните ивици между 

тях със светло- и по-тъмнозелен 

гранитогрес. Интересен момент 

от дизайна на станцията е, че 

обшивката по стените е с въл-

нообразна трапецовидна форма, 

на която от двете страни на 

трапеца са монтирани по две 

различни изображения на едно 

място в зависимост от ъгъла на 

гледане спрямо различните час-

ти на пероните. Така пътниците, 

движейки се в една посока, виж-

дат великолепната сграда на На-

родния театър, а тези, които са 

в обратната посока – разкошния 

интериор на „Иван Вазов”. Във ве-

стибюла има атрактивно пано с 

маски. Идеята за него е на покой-

ния вече скулптор Людмил Бонев. 

Колегите му от Художествената 

академия, с които е работил, и 

хора от семейството му са до-

вършили и реализирали идеята му. 

МС „Хаджи Димитър” е раз-

положена под южното пътно 

платно на бул. „Вл. Вазов” до ед-

ноименния жилищен квартал. Ар-

хитектурното оформление тук е 

решено чрез подови настилки от 

усилен бежов гранитогрес, сте-

ните са с облицовки от светло-

бежов и светлосин гранитогрес, 

изпълнени във вид на наклонени 

фигури, обрамчени с широки фуги 

от еталбонд. Окачените тавани 

са направени от ивици с декора-

тивна мазилка, кореспондиращи с 

тези по стените, решени в цве-

товата гама на стенните обли-

цовки. Интересното тук е, че под 

Перловската река има тунел, кой-

то стига до входа на станцията. 

По какъв метод са строени 
новите спирки?

Почти всички са изградени по 

т.нар. Милански метод, с изклю-

чение на малки участъци, които 

са изпълнени по открит способ и 

на „Орлов мост”, където има два 

участъка по модифициран Нов ав-

стрийски метод.

Какъв е напредъкът по тра-
сето до „Горна баня”? Кога 
може да очакваме пускане в 
експлоатация на този участък?

На етап завършено строи-

телство е. До края на август 

трябва да се пусне постоянното 

напрежение и от септември една 

по една да започнат да се оживя-

ват системите. Като тръгнат 

системите, след това започват 

комплексните изпитания. Целта 

е до края на годината и началото 

на следващата да бъде завършен 

окончателно обектът. Заради ко-

ронавируса за три месеца „Симе-

нс” си бяха прибрали хората. Така 

че кога точно ще тръгне този 

участък, е трудно да се каже – 

зависи кога „Сименс” ще си свър-

шат работата.

Каква е стойността на про-
екта?

Общата стойност на Етап 1 

и Етап 2 от проекта за изграж-

дане на Линия 3 е 498 млн. евро, 

от които 338 млн. евро са без-

възмездно финансиране от Ев-

ропейския фонд за регионално 

развитие, а 160 млн. евро са 

съфинансиране от Столичната 

община.

Започнахте процес на обно-
вяване на вагоните, които се 
използват по старите линии 
на метрото. Колко композиции 
са включени, какво ще струва 
това на дружеството чисто 
времево и как ще приключи про-
цесът?

Миналата година се направи 

обществената поръчка за обно-

вяване на най-старите 12 влака. 

Пратихме първите два, върнаха 

ги изцяло реновирани и вече са в 

експлоатация. Есента предстои 

да пратим на два пъти по три 

влака - общо 6, и ще останат за 

обновяване 4 за 2021 г., защото 

не можем да спрем всички на-

веднъж. Общата стойност на 

поръчката е 36 млн. евро. След 

реновирането им идват при нас 

направо нови. Всичко им е под-

менено – кабелите, които в един 

влак са над 100 км, датчиците, 

които трябва да подават инфор-

мация и са над 900 в различни 

места на композицията. Освен 

това се подменят талигите, ко-

лоосите, спирачните системи, 

компресорите. И най-важното 

– слагат се асинхронни японски 

двигатели „Хитачи”. И купето се 

обновява – снема се старата об-

шивка и се заменя с нова. Тоест 

единственото, което се ползва, 

са скелетата на стария вагон. 

Реновирането става в завода, къ-

дето са произведени влаковете. 

Имате идея за поставяне на 
преградни стени на някои от 
станциите по първата линия. 
Обмисляте ли тази инициатива 
да се разшири по всички стан-
ции?

За всички станции на двете 

линии ще е много скъпо удоволст-

вие, затова ще поставим по най-

натоварените спирки, а те са 

по първата линия - от „Люлин” 

до „Младост 1”. До края на сеп-

тември планираме да заработят 

първите две – на „Опълченска” и 

на „Стадион Васил Левски”. След 

това ще се приемат и, като ги 

одобрим, стартираме опцията за 

още 10. До 2022 г. трябва да са 

монтирани преградни стени на 12 

станции от Линия 1.

Накъде ще тръгне метрото 
след завършването на третата 
линия?

Планираме следващата годи-

на да започнем изпълнението на 

Етап 3 от проекта за Линия 3 – 

продължението по бул. „Владимир 

Вазов” до „Левски Г” (3 станции, 

3 км), и евентуално в края на 

2021 г. да стартираме и Етап 4 

(трасето през „Гео Милев”, „Сла-

тина“, зала „Арена Армеец” и „Ца-

риградско шосе” с 6 км, 6 стан-

ции. И така третата линия от 12 

ще стане 21 км и това ще случи в 

периода от 2021 до 2025 г. 

Оттам-нататък следват бъ-

дещите разширения, като сега е 

трудно да се каже кое е по-акту-

ално. Те са по-малки – по два км 

в една или в друга посока. Но за 

тях ще говорим след 2025 г. На 

първата линия има предвидено 

разширение от 2 км в „Люлин” 

по посока на Софийския около-

връстен път (СОП). В ОУП има 

заложено разширение в посока 

„Илиянци”. На експертен съвет е 

обсъждано разширение - на юг от 

ул. „Сребърна” да продължи към 

СОП и „Студентски град“. Има 

и предвидено след Бизнес парка 

към долната лифтова станция на 

Симеоновския лифт.

Накрая да Ви попитаме как 
ще продължите да работите с 
вестник „Строител”?

В. „Строител” ми е слабост, 

защото е специализиран вест-

ник, който обективно отразя-

ва това, което се извършва в 

метрото. А то е много важно, 

защото метрото е толкова те-

жък обект, че не е хубаво да се 

говорят глупости и непроверени 

факти, а да се казват истини, 

за да се информират хората как 

се строи, да се знае, че не ста-

ва лесно, а с много труд, воля за 

преодоляване на всекидневни-

те препятствия и с творческа 

енергия. Затова винаги когато 

се отразява нещо реално, така 

както е, за нас е правилно. Вест-

ник „Строител” е много точен в 

това отношение.

Метростанция „Орлов мост“

Метростанция „Красно село“

Метростанция „Бул. България“
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Изграждащият се участък от Южната дъга и ремонтът на бул. „Асен Йорданов“ се реализират в срок

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова провери 

изпълнението на два клю-

чови инфраструктурни 

обекта в столицата – из-

граждащия се участък от 

Южната дъга между п.в. 

„Горубляне“ и п.в. „Младост“ 

и строителните дейности 

по бул. „Асен Йорданов“, съ-

общиха от общината.

На инспекцията на 

Южната дъга Фандъко-

ва е била придружена от 

проф. Олег Асенов, член 

на УС на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, и изп. 

директор на „ГБС – Ин-

фраструктурно строи-

телство“ АД инж. Тодор 

Гочев. Представителят 

на строителя е уверил 

кмета, че дейностите 

се реализират в срок. По 

време на срещата Йор-

данка Фандъкова е отбе-

лязала, че от началото на 

септември трафикът се 

засилва и затова изпълни-

телят трябва да работи 

интензивно, за да се уско-

ри пускането на движение-

то. По график възстановя-

ването на автомобилния 

поток по Южната дъга 

на Софийския околовръс-

тен път (СОП) в участъ-

ка между п.в. „Горубляне“ и 

п.в. „Младост“ е заложено 

да стане най-късно до 10 

септември. Участъкът 

беше затворен на 14 юни 

тази година, за да може на 

мястото на стария надлез 

при 40-и км да се изгради 

нов. Съоръжението е по-

строено над р. Кална. В 

момента се изпълняват 

пътните възли „Горубляне“ 

и „Младост“. Проверката 

е установила още, че са 

завършени всички изкопни 

и насипни работи в учас-

тъка. Положена е пътна 

основа и бордюрите на ди-

ректното трасе. Изграде-

ни са 80% от мрежите от 

инженерната инфраструк-

тура. В момента се пола-

гат долните пластове на 

асфалтовата настилка на 

южния локал в посока АМ 

„Тракия“.

Реконструкцията на 

трасето стартира през 

октомври 2019 г. Двулен-

товият път се разширява 

в две платна с по 3 лен-

ти за движение в посока, 

средна разделителна иви-

ца и ивици между локалите 

и директното трасе, 2 ло-

кални платна и тротоари. 

Инвестицията е за 142,7 

млн. лв. и е от републи-

канския бюджет. С новия 

участък на СОП ще се оси-

гури връзка между авто-

магистралите „Струма” 

и „Тракия”, ще се улесни 

Сметната палата 

даде най-високата 

оценка и завери без 

резерви Отчета за 

касовото изпълнение 

на бюджета на Сто-

личната община (СО) 

за 2019 г., съобщиха от пресцентъра на местната ад-

министрация. Не са констатирани случаи на несъобра-

зяване със законовите и нормативни разпоредби, както 

и съществени недостатъци във вътрешния контрол, 

пише в мнението на Сметната палата. Документът е 

внесен във финансовото министерство. 

„СО има 60 второстепенни разпоредители с бю-

джетни кредити – това са районните администрации, 

общинските театри и др. институции, а третосте-

пенните разпоредители с бюджетни кредити са 440. 

През последните години Сметната палата заверява 

бюджетните отчети на СО без резерви“, коменти-

ра зам.-кметът по финанси и здравеопазване Дончо 

Барбалов. По думите му размерът на бюджетните 

приходи и разходи на Столичната община за 2019 г. е 

1,539 млрд. лв. Общото изпълнение на приходите по бю-

джета е 1,531 млрд. лв. В това число влизат и собстве-

ните приходи, които са 703,15 млн. лв., или 95,1% от за-

ложените в годишния бюджет. Предстои да се проведе 

публично обсъждане на изпълнението на финансовата 

рамка на общината за миналата година. 

Отчетът за изпълнение на бюджета на София за 

2019 г. е публикуван на интернет страницата на Сто-

личния общински съвет. 

Дадоха ход на дей-

ностите по реновиране-

то на Народно читалище 

„Стефан Караджа 1990“. 

Реконструкцията ще се 

реализира по проект по 

програмата на Министер-

ството на труда и соци-

алната политика „Краси-

ва България“, спечелен от 

районна администрация 

„Подуяне“. Той включва по-

ставянето на външна то-

плоизолация, съпътстващ 

Столичната община 

обяви обществена поръчка 

за ремонтно-строителни 

дейности на „Център за 

подкрепа на лица с ув-

реждания - София“, който 

се намира в жк „Слати-

на”. Търгът е във връзка 

с проект, финансиран със 

средства от Европейския 

съюз. Стойността на дей-

ностите е 500 хил. лв. без 

ДДС. Продължителността 

на поръчката е 120 дни. 

Срокът за изпълнение ще 

носи 30 т. на участници-

те, а предложената цена 

- 70 т. 

Оферти могат да се 

подават до 17 септем-

ври.

ремонт и облагородяване 

на околните простран-

ства. Дейностите са 

на стойност 84 000 лв., 

като 50% от сумата са 

съфинансиране от Сто-

личната община. Народно 

читалище „Стефан Кара-

джа 1990“ е със сменена 

дограма и ремонтиран 

покрив.

транзитният трафик от 

АМ „Европа“ и връзката 

с граничните пунктове с 

Турция и Гърция. 

Строителните дей-

ности по бул. „Асен Йор-

данов“ Йорданка Фандъко-

ва инспектира заедно със 

зам.-кмета по направле-

ние „Обществено стро-

ителство” инж. Цветан 

Божинов,  техническия 

ръководител и надзора на 

обекта, както и предста-

вители на дирекция „Транс-

портна инфраструктура“ 

към Столичната община. 

В процес на изпълнение са 

строителните дейности 

в южното платно на бул. 

„Асен Йорданов” в частта 

от бул. „Цветан Лазаров” 

до бул. „Шипченски про-

ход”, като движението по 

северното платно е въз-

становено. Работи се по 

трамвайния релсов път в 

отсечката от бул. „Шип-

ченски проход“ до трам-

вайното ухо на ул. „Иван 

Димитров – Куклата“. В 

този участък пътните 

платна са реновирани 

преди две години. Очаква 

се СМР по бул. „Асен Йор-

данов“ да приключат до 14 

септември и автомобил-

ното движение да бъде 

пуснато двупосочно.

Временно от бул. „Шип-

ченски проход“ до ухото 

на „Иван Димитров – Кук-

лата“ пътното платното 

ще бъде стеснено, тъй 

като ще продължи мон-

тажът на трамвайните 

релси. Техническият ръ-

ководител и надзорът на 

обекта са информирали 

кмета Фандъкова, че на 

1 октомври ще бъде въз-

становено движението и 

на трамваите, които об-

служват линия №20. 
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ СЕДМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2020

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

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2020 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 22 до 31 октомври 2020 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

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

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

®
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като пандемията и опаз-

ването на околната среда, 

не трябва да се случва за 

сметка на кохезионната 

политика и тя не бива да 

изостава. Поради което 

беше важно за нашата 

страна, че средствата 

не бяха намалени, макар 

че има държави, при които 

парите от ЕС бяха значи-

телно свити.

От друга страна, за 

да може да оцелее - каз-

вам го така, защото има 

колеги в ЕП, които крити-

куват доста кохезионна-

та политика и виждането 

им е, че тя е отживелица, 

за мен не е така, то тя 

трябва да се адаптира 

и модернизира. Финанси-

рането от нея трябва да 

бъде насочено и към нови-

те цели на ЕС. Например 

лесно е да впишеш кохе-

зията в Зелената сделка, 

тогава когато с парите 

от нея, освен да се са-

нират жилища, може да 

се инсталират и соларни 

панели, с което се нама-

ляват разходите за елек-

троенергия. Поради тези 

причини за воденето на 

кохезионната политика 

трябва да има значителен 

обем средства както до 

момента и да се развива, 

така че да не привлича из-

лишна критика, на каква-

то сме свидетели сега в 

Европейския парламент.

Друга тема е паке-
тът „Мобилност“, който 
беше гласуван в ущърб 
на България. Държавата 
ще даде пакета на Съда 
на ЕС. Какво е Вашето 
мнение и какви са стъп-
ките, които страната ни 
трябва да предприеме?

Два са вариантите, 

по които ще работим в 

борбата срещу така при-

етия пакет „Мобилност“. 

Единият, както правил-

но отбелязахте, е дело в 

Съда на ЕС срещу него, 

като то няма да бъде вне-

сено самостоятелно от 

България. Към момента ни 

подкрепят Унгария, Полша, 

Румъния, прибалтийските 

държави. Буквално до ня-

колко седмици ще стане 

ясно кои са членките на 

ЕС, които ще подпишат 

документа, за да внесем 

делото в съда. 

От друга страна аз 

имам надежди и в евро-

комисаря по транспорт 

Адина Вълян, която неед-

нократно заяви - и пред ця-

лата Европейска комисия 

е декларирала, че ако до-

кладът за въздействието 

върху околната среда на 

пакет „Мобилност“ пока-

же, че той е вреден, което 

е напълно вероятно зара-

ди връщането на камиони-

те, то ЕК ще предприеме 

стъпки към нова законода-

телна инициатива, която 

да го обезсили.

 

Да поговорим и за 
темата с фалшивите 
новини, които се явяват 
изключителен проблем в 
днешно време. Какви са 
инициативите, които ЕП 
предприема в борбата с 
тях?

Факт е, че това е мно-

го сериозен проблем. Аз 

съм предложил програма 

към Европейския парла-

мент, която е срещу фал-

шивите новини. Тя има 

одобрението на ЕП и за 

нея е определено финан-

сиране. Насочена е към 

подкрепа на установени 

традиционни и доказани 

медии. Идеята е да се раз-

работват механизми, кои-

то да оборват лъжливата 

информация. 

Много скоро предстои 

да видим какъв механизъм 

е разработила ЕК, за да 

стигнат тези средства 

до медиите, и какви са 

критериите, на които съ-

ответно трябва да отго-

варят. Час по-скоро тряб-

ва да бъдат взети мерки 

в тази посока, тъй като 

това е бич за всяка една 

демокрация. Видя се, че Ев-

ропа е уязвима на подобен 

тип атаки и е неспособна 

да се защити. Знаете кол-

ко много сайтове бълват 

такива новини и се оказва, 

че няма механизъм, по кой-

то те могат да бъдат за-

тваряни, без Съюзът или 

отделна държава членка 

да бъдат обвинявани за 

това, че нарушават сво-

бодата на словото. Очак-

вам до няколко месеца да 

видя какво ще бъде разви-

тието и по моята програ-

ма спрямо това какво ЕК е 

направила.

Според Вас би ли било 
възможно да се създаде 
европейски закон, който 
да урегулира по някакъв 
начин борбата с фалши-
вите новини?

Този процес може би 

трябва да се изразява 

чрез взаимодействие меж-

ду службите. Когато има 

злонамерена атака през 

подобен сайт, трябва да 

има механизъм, чрез който 

в рамките на няколко часа 

доказани фалшиви новини 

да бъдат сваляни. Важно-

то е и да има начин за 

контрол, така че да не се 

пристъпва към злоупотре-

би с това право и в някои 

държави да се използват 

тези механизми, за да се 

затварят медии, които са 

етични и обективни.

Вие сте председател 
на УС на европейската жп 
асоциация „Железопътен 
форум Европа“. Разкаже-
те ни повече за органи-
зацията и нейните цели.

От една страна, орга-

низацията обединява два-

та законодателни органа 

на ЕС, а от друга, желе-

зопътния бранш – произ-

водители и оператори. В 

нея членуват най-големи-

те компании от сектора 

в цяла Европа. Основната 

функция на „Железопътен 

форум Европа“ е да създава 

мост между институции-

те и бизнеса.

Това, с което се зани-

маваме, е промоция и под-

крепа на железопътния 

сектор като алтернатива 

на сухопътния транспорт. 

Идеята е поне тежките 

товари да бъдат до голяма 

степен споделени между 

сухопътния и жп транс-

порта, който е алтерна-

тивен вид транспорт от 

гледна точка на Зелената 

сделка. 

В най-общи линии на-

шият приоритет е бъде-

щото развитие на жп сек-

тора в Европа. 

Какви ще са приори-
тетите на Андрей Нова-
ков до края на 2020 г.?

Главен приоритет ще 

бъде довършване на рабо-

тата ми по бюджета на 

ЕС за следващите седем 

години като член на Коми-

сията по бюджет в ЕП, за 

да може да гарантираме 

запазване, дори и повише-

ние на финансирането за 

България през следващите 

7 години.

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП/ГЕРБ: 

Работя за това най-късно 
до ноември бюджетът на ЕС 
за следващите седем години 
да е приет

Мирослав Еленков

Г-н Новаков, след спо-
разумение между лидери-
те на държавите членки 
стана ясно, че България 
ще разполага с 29 млрд. 
евро от следващата 
Многогодишна финансо-
ва рамка и от Фонда за 
справяне с кризата, по-
родена от COVID-19. Как 
ще коментирате тази 
цифра?

Тези 29 млрд. евро ще 

са исторически бюджет за 

страната ни. При положе-

ние че получаваме увеличе-

ние на средствата от Ев-

ропейските структурни и 

инвестиционни фондове с 

около 9%, не мога да имам 

друго мнение освен из-

ключително положително. 

Надявам се, а и ще работя 

за това Европейският пар-

ламент (ЕП) да потвърди 

или увеличи това число за 

България. 

От друга страна сме 

сред страните, които 

нетно получават най-мно-

го средства по новия Фонд 

за възстановяване от по-

следствията, породени от 

кризата с COVID-19. Това 

са само добри новини за 

България. Надявам се най-

късно през октомври ЕП да 

подпечата това споразу-

мение и още от 1-ви януари 

2021 г. тези пари да са на 

разположение.

В извънредно заседа-
ние ЕП прие резолюция, в 
която казва, че не би под-
крепила сделка, ако не се 
решат конкретни въпро-
си? Бихте ли ни разясни-
ли какви точно.

Резолюцията на Евро-

парламента беше по-край-

на, отколкото аз лично 

исках да видя. Това е и при-

чината да не я подкрепя. 

Според мен беше излишно 

пресилена, но така или 

иначе това не е част от 

законодателния процес, а 

е документ, чрез който ЕП 

изразява своето мнение. 

Същинските триало-

зи започват през есента. 

Надявам се да участвам 

в преговорния екип на 

парламента за бюджета 

за 2021 г., за да следя от 

първа ръка процесите и да 

направя всичко възможно 

най-късно до ноември бю-

джетът на ЕП за следва-

щите седем години да е 

приет. Спасителният план 

за COVID-19 - също.

Вие сте съавтор и 
основен преговарящ по 
кохезионната политика 
след 2020 г. Какво трябва 
да е бъдещето й?

На първо място не 

трябва да бъде недофи-

нансирана. Това, че имаме 

нови предизвикателства, 

пред които сме изправени, 
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Превод Радостина Иванова

Prof. Bratoev, part of the 
third line of the Sofia Metro 
already has been put into 
operation. Now, when you 
look back, could you tell us 
about the challenges that 
you had to overcome for 
the sake of the successful 
implementation of this pro-
ject?

The already completed 

first stage of the new Line 3 

is covering construction of an 

8 km long rail road  includ-

ing 8 metro-stations – from 

„Vladimir Vazov“ Blvd. to 

„Krasno selo“ residential dis-

trict, „Zemlyane“ metro depot 

on „Zhitnitsa“ street, as well 

as the delivery of 20 metro 

trains. The real commission-

ing into service of the Green 

line took place yesterday. In 

order for this to happen, a 

great number of obstacles 

had been surmounted, be-

cause the section is compli-

cated and difficult for imple-

mentation – the geological 

foundation is poor, soils are 

weak and quite water saturat-

ed, there are floating sands, 

at some places there are the 

so called freshwater lenses. 

Special measures had to 

be undertaken in 5-6 zones 

along the permanent way. 

One of the measures 

undertaken in respect to the 

stops was application of the 

injection technology in order 

to strengthen the soils lo-

cated where the tunnel bor-

ing machine (TBM) enters 

into a metro-station, like for 

example has happened on 

„Bulgaria“ Blvd. Same com-

plicated procedure was im-

plemented at the National 

Palace of Culture (NPC) – 

when approaching the stop 

and when leaving it. At both 

places was applied the injec-

tion technique and over 150 

tons of cement were inject-

ed into the soil. A so called 

freshwater lens was found 

near „Bulgaria“ Blvd .– it is 

a kind of space, filled with 

water, which appeared un-

der the old riverbed. It had to 

be filled with over 110 cubic 

meters of concrete, and af-

ter that, in order to be able to 

pass through it, the machine 

had to cut off this concrete. 

At the „Patriarh Evtimiy“ 

metro stat ion we had to 

strengthen the entire bottom 

- 4 m. At the Eagle bridge we 

also had many problems, as 

the river there is very close. 

Where is heading the 
metro after the third line?

For the next year we are 

planning to start the imple-

mentation of Stage 3 of the 

Line 3 project - the exten-

sion along „Vladimir Vazov“ 

Blvd to „Levski G“ district (3 

metro-stations, 3 km), and 

possibly by the end of 2021 

to start the Stage 4 (the 

subway through „Geo Milev“ 

and „Slatina“ districts, „Arena 

Armeec“ Hall and Tsarigrad-

sko Shosse, with a length 

of 6 km, and with 6 metro-

stations. Thus the lenght of 

the third line will be extended 

from 12 km to 21 km and this 

is going to happen in the pe-

riod 2021 - 2025.

 

Finally I would ask you 
how do you see the further 
work with „Stroitel” News-
paper? 

I am fond of „Stroitel” 

Newspaper, because it is 

a specialised newspaper, 

which provides objective in-

formation about the activities 

that are being implemented 

in the metro. And this is re-

ally very important, as build-

ing the metro is complicated 

project indeed, and it is not 

a good thing when nonsense 

and unverified facts are com-

municated, but the truth must 

be told in order to inform 

people how are going on the 

construction works, so they 

could realise that the project 

is difficult one and requires 

lot of work and the will daily 

to overcome the obstacles 

with creative energy. There-

fore, we believe that the right 

approach is to provide realis-

tic information, as it is. In this 

respect „Stroitel“ Newspaper 

is very precise.

Prof. Dr. Eng. Stoyan Bratoev - Executive Director of „Metropoliten“ EAD: 

I am fond of „Stroitel” Newspaper, because it is a specialised 
newspaper, which provides objective information about 
activities that are being implemented in the metro

For the next year we are planning to start the 
implementation of Stage 3 of the Line 3 project

On the sub section be-

fore the „Zheleznitsa” tunnel, 

when traveling from Sofia to 

Kulata, which length is 720 m, 

the construction works are 

progressing. The section is 

implemented as a part of the 

Struma Motorway project, Lot 

3.1, Lot 3.3. and „Zheleznitsa” 

tunnel, financed under the Op-

erational Program „Transport 

and Transport Infrastructure 

2014-2020”. In order to speed 

up its realisation, the section 

has been divided into 3 parts 

- the tunnel and two open 

road sections, respectively 

before and after the tunnel. 

The length of the Zheleznitsa 

tunnel will be 2 km, (from km 

366+720 to km 369+000), with 

two separate pipes for move-

ment in each direction and 

will be the longest road tunnel 

ever built in our country. The 

section after it is 1,4 km long. 

An emergency connection will 

be built in this section, which is 

intended to be used in cases 

of unforeseen circumstances 

for redirecting the traffic in di-

rection towards Sofia to E-79.

The section before the 

tunnel is constructed by 

„Zheleznitsa-Sever” DZZD, 

including: GBS Infrastructure 

Construction Jsc., Glavbolgar-

stroy Jsc. and Glavbolgarstroy 

International EAD. The value 

of the contract is BGN 29 985 

345 excluding VAT. The con-

struction supervision is as-

signed to „TES Consult” DZZD, 

part of which are: „STROL 

1000” Jsc., „TRI-ES” Ltd. and 

„Expert Design” Ltd. The value 

of their contract is 599 783 

BGN without VAT.

D-r Eng. Borislav Strin-

ski, the Site Technical Man-

ager told „Stroitel“ Newspaper 

about what has been achieved 

so far in this sub-section. He 

pointed out that this road 

track section is starting at km 

366+000 and the ending is at 

km 366+720, which is located 

in Blagoevgrad district. The 

project includes construc-

tion of two bridge structures 

and a service tunnel road 

at the northern portal of the 

„Zheleznitsa” tunnel. The 

length of the bridges to be 

constructed within this sec-

tion is respectively 560 m (on 

the left side) and 510 m (on 

the right side). The height in 

the different parts is between 

10 and 18 m, and the dis-

tance between the columns 

is in the range of 45 - 60 m. 

For their construction, for the 

first time in Bulgaria, is used 

the technique of incremental 

launching and sliding by using 

hydraulic jacks.

With an official ceremo-

ny on Wednesday, August 

26th, traffic on the first 8 km 

of the Sofia metro line 3 was 

launched. The section has 8 

metro stations and connects 

the neighbourhoods „Krasno 

selo” and „Hadzhi Dimitar”.  

„The section was built in four 

years and I want to thank all the 

constructors. It couldn’t have 

been done better”, said the 

executive director of „Metropo-

liten” JSC Prof. Dr. Eng. Stoyan 

Bratoev, and then reminded of 

the difficulties the construction 

went through. 

Present  at  the cere-

mony were the Mayor of 

So f i a  Mun ic ipal i t y  Yor -

d a n k a  F a n d a k o v a , 

M i n i s t e r  o f  Tra n s p o r t , 

Information Technology and 

Communicat ions Rossen 

Jeliazkov, Deputy Minister of 

Regional Development and 

Public Works Valentin Yovev, 

Sofia Municipality Deputy Mayor 

of Finance and Healthcare 

Doncho Barbalov, Chairman 

of Sofia Municipal Council 

Elen Gerdjikov, eng. Galina 

Vasileva, Head of the Managing 

Authority of the Operational 

Programme „Transport and 

Transport Infrastructure 2014-

2020”, Vladimir Zhitenski, 

Vice-Chairman of the Board 

of Directors of the Bulgarian 

Construction Chamber and 

Executive Director of GP 

Group AD, PhD Eng. Vladimir 

Voutov, member of the BCC’s 

Management Board, Vice 

President of Geotechmin OOD 

and Executive Director of Geos-

troy AD, municipal advisors and 

others.

„Today is a day for grati-

tude - firstly, to all European 

taxpayers, who had contri-

buted to the grant funding of 

the project, secondly to the 

designers, constructors,the 

Contracting Authority, person-

ally to the Mayor Yordanka 

Fandakova and Prof. Stoyan 

Bratoev for the tireless efforts 

in implementing this important 

policy for transport connectivity. 

And not least to the colleagues 

from the Managing Authority 

of the Operational Programme 

„Transport and Transport 

Infrastructure”, said Minister 

Rossen Jel iazkov at  the 

official ceremony. According 

to him, the goal of all efforts 

is to provide the citizens and 

guests of the capital with a 

good service, because a large 

part of our everyday lives is 

spent in commuting, and the 

construction of Sofia urban 

railway creates added value 

to those using the adjacent 

infrastructure.

Line 3 were launched
Tender Procedures for the section between 
„Hadzhi Dimitar“ and „Levski G“ are now underway“

Andrey Novakov, Member of the EP from the EPP Group/GERB:

Mr. Novakov, according 
to an agreement reached be-
tween the leaders of the mem-
ber states, it is now clear that 
Bulgaria will have EURO 29 
Billion from the next Multi-
annual Financial Framework 
and from the fund for tack-
ling the COVID-19 crisis. How 
would you comment on this 
amount?

The said EURO 29 Billion 

will be a budget of historical im-

portance for our country. Taking 

into account that the funding 

we receive from the European 

structural and investment funds 

has increased with about 9%, I 

cannot have any other opinion 

than exclusively positive one. 

I do hope, and I will work for 

the European Parliament (EP) 

to confirm or to increase this 

number for Bulgaria. 

On the other hand, we are 

among the countries that re-

ceive the most net funding un-

der the new Fund for Recovery 

from the consequences of the 

COVID-19 crisis. All of these 

are just good news for Bul-

garia. I believe that the EP will 

endorse this agreement latest 

in October and that this money 

will be available from the 1st 

January 2021.

You are a Co-Rapporteur 
and Chief Negotiator for the 
Cohesion Policy after 2020. 
What should be its future?

In the first place, it should 

not suffer from insufficient fi-

nancing. The fact that we have 

to manage the new challenges 

we face, such as the pandemic 

and the environmental protec-

tion, should not be at the ex-

pense of Cohesion policy and it 

should not lag behind. And that 

is why it was important for our 

country the funding not to be 

reduced, although EU funding 

for some of the countries has 

been significantly reduced.

On the other hand, the 

chance for it to survive – I am 

talking like that because there 

are some colleagues in the EP, 

who are very critical of the co-

hesion policy and who support 

the view that it is obsolete, an 

opinion which is not shared by 

me, it must be adapted and 

modernised. The funding pro-

vided under it should involve 

the new EU goals. For example, 

it is easy to include cohesion 

into the Green Deal when the 

funding it provides is used not 

only for energy efficient reno-

vation of buildings, but also for 

installation of solar panels, thus 

reducing the electricity energy 

costs. These are the reasons 

why the cohesion policy must 

have at disposal a significant 

amount of resources, as it has 

been so far, and also to keep 

improving, thus avoiding un-

necessary criticism that we 

are witnessing at present in the 

European Parliament.

What will be the priorities 
for Andrey Novakov by the 
end of 2020?

The main priority will be to 

complete my work, as a mem-

ber of the Committee on Budg-

ets in the EP, on the EU budget 

for the next seven years, so 

that we can ensure over the 

next 7 years the retaining, and 

even increase of funding for 

Bulgaria.
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В отсечката се изгражда мост, който ще е 560 м и ще преминава над 6 препятствия

Росица Георгиева

Напредва строител-

ството на подучастъка 

преди тунел „Железница“ в 

посока от София към Кула-

та, който е с дължина 720 м. 

Отсечката се изпълнява в 

рамките на проект „Авто-

магистрала „Струма“ Лот 

3.1, Лот 3.3 и тунел Желез-

ница“, финансиран по Опера-

тивна програма „Транспорт 

и транспортна инфраструк-

тура 2014 - 2020“, който за 

по-бързата му реализация бе 

разделен на 3 подучастъка – 

тунелен и два открити, съ-

ответно преди и след него. 

Тунел „Железница“ ще е око-

ло 2 км (от км. 366+720 до 

км. 369+000), с две отделни 

тръби в посока и 

ще бъде най-дългият 
пътен тунел у нас. 

Трасето след него ще е 

1,4 км. В участъка ще бъде 

изградена аварийна връзка, 

която при настъпване на не-

предвидена ситуация в дъл-

гото съоръжение ще може да 

отведе движението в посока 

София по Е-79.

Отсечката преди ту-

нела се изпълнява от ДЗЗД 

„Железница - Север“, в което 

влизат „ГБС-Инфраструк-

турно строителство“ АД, 

„Главболгарстрой“ АД и 

„Глав болгарстрой Интерне-

шънъл“ ЕАД. Стойността на 

договора е 29 985 345 лв. без 

ДДС. Строителният надзор 

се осъществява от ДЗЗД 

„ТЕС Консулт“, съставено 

от „СТРОЛ 1000“ АД, „Три-Ес“ 

ЕООД и „Експерт Десижънс“ 

ООД. Техният договор е за 

599 783 лв. без ДДС. 

За постигнатото до мо-

мента в този подучастък 

пред вестник „Строител“ 

разказа д-р инж. Борислав 

Стрински, технически ръ-

ководител на обекта. Той 

посочи, че началото на тра-

сето е при км. 366+000, а 

краят - при км. 366+720 на 

територията на област 

Благоевград. Проектът 

включва изграждането на 

две мостови съоръжения и 

обслужващ път при север-

ния портал на тунел „Же-

лезница“. Мостовете, които 

ще се изградят в участъка, 

са с дължина 560 м (ляво) и 

510 м (дясно). Височината им 

в различните части е меж-

ду 10 и 18 м, а разстоянието 

между колоните е в порядъка 

45 - 60 м. Те се изпълняват 

по технология, използвана за 

първи път в България – 

метод на потактово 
избутване на горното 
строене с хидравлични 
крикове. 

Характерно за тази тех-

нология е, че връхната кон-

струкция на съоръжението 

се изгражда на сегменти 

зад единия от устоите на 

моста, като всеки сегмент 

е конструктивно свързан с 

предходния. Готовият сег-

мент се избутва, за да се 

направи следващият на него-

вото място. Връхната кон-

струкция на двата моста се 

състои от по 21 сегмента 

всяка. В момента се рабо-

ти по левия мост, от който 

вече са изградени 420 м и 

остава да се направят още 

6 броя елементи. С всеки го-

тов сегмент дължината и 

теглото на избутваното съ-

оръжение нарастват, като 

при последното избутване 

на левия мост дължината на 

избутваната конструкция 

ще е 560 метра, а теглото 

й над 15 000 тона. След това 

строителите ще се насочат 

към същинското изпълнение 

и на десния мост. Тези дей-

ности ще започнат с обосо-

бяване на т.нар.

площадка за отливане, 
или кастинг ярд,

каквато има за изграж-

дане на левия мост.

Тя представлява право-

ъгълен фундамент с изгра-

дени върху него в надлъжна 

посока две стени, които 

завършват със стоманени 

плочи, на нивото на които се 

монтира кофражът. Зад тях 

има зона за изграждане на 

армировката на сегмента. 

Технологията за реализи-

рането на проекта е, че все-

ки елемент се строи на пло-

щадката за отливане. След 

набиране на якост на бетона 

кофражът се сваля и сегмен-

тът остава да стои само 

върху стените на площад-

ката за отливане. Извършва 

се напрягане на готовия сег-

мент и избутване на гото-

вата част от връхната кон-

струкция непосредствено 

след това. При избутването 

последният сегмент се дви-

жи по стените на площадка-

та за отливане, а тези пред 

него – по временни плъзгащи 

лагери, монтирани на коло-

ните на моста. Важно е да 

се отбележи, че избутване-

то на моста не е възмож-

но без наличието на т.нар. 

аванбек, или водещ нос. Той 

представлява стоманена 

конструкция с дължина 36 

метра, закрепена към първия 

сегмент на моста. Сравни-

телно малкото му спрямо 

стоманобетона тегло и от-

носителната му гъвкавост 

имат основно значение при 

преминаването на връхната 

конструкция през отворите 

на моста и при преодолява-

не на провисването на кон-

струкцията преди стъпване 

на опора. 

„Направата на една сек-

ция отнема общо 10 дни – от 

затварянето и нивелиране-

то на кофража до избутване-

то на готовия сегмент. При 

идеални условия успяваме 

да избутваме по 7,50 м от 

моста за 1 час. Оптимал-

но за избутването на 30 м 

от съоръжението са необ-

ходими около 6 ч.”, обясни 

инж. Стрински. 

По думите му на обекта 

работят около 50 души, кои-

то са заети с връхната кон-

струкция и долното строене 

на всеки отрязък. Инж. Бо-

рислав Стрински сподели, че 

макар хората на обекта да 

са изпълнявали мостови съо-

ръжения преди това, типът 

и спецификата на тази тех-

нология са им били непозна-

ти. „Отне няколко сегмента 

време, докато всички се на-

учат. За първия елемент ни 

бяха необходими 40 дни, като 

това беше период за стиков-

ката помежду ни. След това 

обаче намалихме срока за 

направа на една част до 15 

дни, после стана до 12 и вече 

е 10 дни”, допълни той. 

Инж. Стрински беше 

категоричен, че изпъл-

нението на подучастъка 

по този метод е станало 

възможно, защото възложи-

телят в лицето на Агенция 

„Пътна инфраструктура” е 

позволил 

изграждането му на 
инженеринг. 

„Така проектантът е 

част от екипа на изпълни-

теля. Това е много важно, 

защото първоначално съо-

ръженията бяха от друг тип 

и тяхното строителство 

щеше да е свързано със 

затрудняване на трафика 

както по път Е-79, така и 

по общинското трасе меж-

ду Благоевград и Симитли, 

а също и по жп линията. В 

процеса на работа бе напра-

вена преработка на проекта 

и тогава се премина на ва-

риант с избутване на връх-

ната конструкция“, разказа 

ръководителят на обекта, 

като допълни, че заради без-

опасността на хората се 

работи само в светлата 

част на деня. Той изтъкна, 

че изграждането на двата 

моста е предизвикателство, 

защото те

Снимки Румен Добрев

Готов кофраж на горната плоча на 15-и сегмент

Начало на монтажа на армировката на горната плоча на 15-и сегмент – изглед към северния 
портал на тунел „Железница” Готов армировъчен скелет на долната плоча и стените на 16-и сегмент
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Д-р инж. Борислав Стрински, 
ръководител на строителния обект:

Стоян Станчев, кофражист:

В България стома-

нобетонна връхна кон-

струкция на мост се из-

пълнява по този начин за 

първи път. Технологията 

е създадена от немски 

инженери и е прилагана 

пилотно в Южна Америка 

преди около 40 г. Мето-

дът се използва в Герма-

ния, Франция, Норвегия, 

Полша и Турция. 

„Руската школа” в 

строителството прила-

га избутване, но на сто-

манени връхни конструк-

ции. При тях елементите 

се докарват на обекта, 

сглобяват се и тогава се 

избутват. Стоманената 

връхна конструкция не 

се напряга и е приблизи-

телно пет пъти по-лека 

от стоманобетонната. 

Различното при нас е, 

че нито една част не 

идва готова. На терен 

се прави армировката, 

кофражът, както и на-

прягането на готовата 

конструкция - вътрешно, 

външно и временно външ-

но напрягане, което слу-

жи за целите на избут-

ване. При стандартните 

мостове гредите за тях 

се докарват на строи-

телния обект напрегна-

ти, а ние правим напря-

гане след бетониране на 

елементите. Например 

на АМ „Хемус“ има два мо-

ста със стоманени връх-

ни конструкции, които 

също са избутани. Тези 

съоръжения са правени в 

края на 80-те години на 

миналия век. 

Работя на този обект още от 

самото начало на стартиране на 

строителството. В момента дей-

ността ни върви нормално, а ние 

от своя страна влагаме много 

мерак. Когато започвахме, имахме 

леки притеснения как ще изпълня-

ваме новата технология, защото 

се прилага за първи път у нас, но в 

процеса вече свикнахме и се спра-

вяме все по-добре. 

преминават  
над 6 препятствия.

Това са р. Струма, гла-

вен път Е-79, съществу-

ващата жп линия София – 

Кулата и бъдещото трасе 

на жп линията, четвърто-

класният път между Бла-

гоевград и Симитли, както 

и отсечката към северния 

портал на тунел „Желез-

ница“. Идейният проект 

за реконструкция на жп 

линията между София и Ку-

лата е по различно трасе 

от сега съществуващото 

и при бъдещото му реали-

зиране то ще преминава 

безконфликтно под мос-

товите съоръжения. Инж. 

Стрински коментира, че 

в нито един момент не се 

е налагало да бъде спряно 

движението по Е-79 и чет-

въртокласния път заради 

дейността на строители-

те. Той разказа още, че при 

строежа на съоръженията 

са направени много дълбо-

ки изкопи при жп линията, 

при четвъртокласния път 

между Благоевград и Сими-

тли и при р. Струма. Поради 

особеността на терена се 

е наложило да се изпълнява 

укрепване с шпунтови сте-

ни на много от изкопите. 

Вторият и третият стълб 

на дясното мостово съоръ-

жение са разположени в ко-

ритото на река Струма и 

те са укрепени по този на-

чин. Изградена е водоплът-

на преграда и така е била 

осигурена безопасността 

на работещите в обхвата 

на коритото на реката, 

за което не е съществу-

вала възможност да бъде 

преместено. Над релсите 

и пътните отсечки са по-

ставени мрежи, които да 

предпазват преминаващи-

те от падащи предмети от 

строежа. 

„В момента се изра-

ботват и панелките за 

тротоарните блокове на 

левия мост. Предстои да 

бъдат монтирани. След 

като това стане факт, ще 

започне изливане на трото-

арните блокове, поставяне 

на изолация на трасето и 

накрая ще се извършва ас-

фалтиране“, обясни инж. 

Стрински. Той коментира 

и месеците на извънредно 

положение, въведено зара-

ди разпространението на 

коронавируса. „Изпълнение-

то на обекта не е спирало. 

Първият месец беше шоков, 

но след това започнахме да 

се връщаме към нормално-

то темпо на работа. Има-

ше забавяне на материали 

от доставчици от Италия 

и от Португалия. Всички на 

обекта спазваха и продъл-

жават да се съобразяват 

с ограничителните мерки, 

наложени заради пандемия-

та и изискванията за без-

опасност. Имаше работ-

ници, които за известно 

време не идваха на терен, 

но към момента всички са 

на място”, обясни той. 

Дейностите по пътните 
отсечки, разположени 
преди и след двете мо-
стови съоръжения, са в 
начален етап. 

„След приключване на 

СМР по двете мостови 

съоръжения ще започне ра-

ботата по насипа и път-

ната част на трасето. 

От страната на Благо-

евград сме на етап изкоп. 

Извършихме геоложки из-

следвания на терена, тъй 

като там има свлачище. 

Очакваме резултатите 

от геоложкото проучва-

не, след което ще започне 

разработване на проект 

за укрепване на свлачи-

щето. Едва след това ще 

можем да се заемем с из-

пълнението на пътната 

част”, поясни ръководи-

телят на обекта. 

Изглед към дъното на връхната конструкция от стълб 9 ляво

Изглед от водещия нос към устоите на двата моста и началото на подучастъка

Моментно положение на връхната конструкция преди избутване на 15-и сегмент – водещият 
нос е стъпил на стълб 3 ляво. На отсрещния бряг на реката се виждат стълб 2 дясно (на преден 
план) и стълб 2 ляво



Георги Сотиров

Г-н Бъчваров, вече 
сме и в навечерието на 
новата учебна година. 
В какво състояние е об-
разователната инфра-
структура във Вашата 
община?

Опитваме се и успява-

ме да поддържаме базите 

съобразно съвременните 

изисквания за провеждане 

на учебния процес, а визия-

та на детската ни гради-

на е повече от перфектна.

Като главен образова-

телен център при нас се е 

утвърдил Брезник, където 

е единственото средно 

училище „В. Левски”. Гим-

назистите тук имат въз-

можност да изберат един 

от два модерни профила – 

„Информационни техноло-

гии” и „Софтуерни и харду-

ерни науки”. В село Ноевци 

пък е основното училище 

„Хр. Смирненски”. 

Личи, че в града много 
активно се е работило по 
подмяната на вътрешна-
та водопроводна систе-
ма?

Вярно е, личи, може би 

защото още не са асфал-

тирани частите от те-

рените, под които стро-

ителите са прокарвали 

тръбите. Подменили сме 

главните клонове, около 

4 км, а също така и откло-

ненията към дворовете и 

жилищата на хората. Ре-

конструкцията стартира 

преди около три месеца, 

като вече съответните 

връзки са изцяло изпълне-

ни.

Този значим инфра-

структурен проект се 

финансира с над 2 млн. лв., 

отпуснати с постано-

вление на Министерския 

съвет. Може би тук е 

мястото да кажем, че пи-

тейната вода за община-

та преминава през ПСПВ, 

достатъчна е и като 

количество и е особено 

вкусна. Всичките селища 

са водоснабдени. Обща-

та дължина на мрежата е 

323 711 л.м, изградена от 

етернитови, стоманени, 

поцинковани и пластмасо-

ви тръби. 

Откъде идва питейна-
та вода?

Основният източник 

е язовир „Красава” с обем 

3 млн. куб. м. Оттам се 

захранват градът и се-

лата Ноевци, Бегуновци, 

Велковци, Режанци и Ба-

бица. Водоснабдителна 

група „Секирна – Брезник” 

е за Долна Секирна, Ста-

ньовци, Кошарево, Гигинци, 

Непразненци, Ноевци. Ос-

таналите селища ползват 

местни водоизточници. 

И още нещо, с което 

Брезник се гордее – в лесо-

парк „Бърдото” се намира 

прочутата „желязна” мине-

рална вода. Тя е каптирана 

от южната страна на хъл-

ма от извор „Галерията” в 

местността Лесков дол. 

Притежава богат химичен 

състав, който допринася 

за нейния специфичен жъл-

теникаво-ръждив цвят и 

стипчив вкус. Особените 

й свойства са смятани 

за изключителни от ве-

кове. Била е издигната в 

култ и е наречена „света-

та вода”. През XIX век се 

появяват първи сведения 

за извора, а през XX век 

качествата й добиват 

голяма популярност. Насе-

лението от града и околно-

стите му започват да из-

ползват извора с лечебна 

цел, но трябва да кажа, че 

днес това може да става 

само по лекарско назна-

чение при спазването на 

строго определена мето-

дика и дозировка.

Всъщност популяр-
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ността на нашата вода 

идва още през 1907 г., ко-

гато тя печели златен ме-

дал на едно лондонско из-

ложение. Sanus per aquam, 

казвали древните римляни, 

което означава „Здраве 

чрез вода!” 

Общинският център 

има изградена канализа-

ционна система, но няма 

ПСОВ, което е проблем за 

природата.

Какви са пътищата в 
общината, каква е връзка-
та между селата и града?

С определена гордост 

ще заявя, че 120-километ-

ровата общинска пътна 

мрежа е изцяло асфалти-

рана. Това се отнася и за 

шосетата между селата, 

значителна част от които 

са в планинската част и са 

трудни за поддържане.

На какво разчитате 
за икономическото раз-
витие на региона и каква 
е ролята на строител-
ството? 

Ако говорим за разви-

тието на туристическа-

та инфраструктура, то и 

при нас има къщи за гос-

ти, те се радват на добра 

посещаемост. Пъстрите 

граовски земи и природни 

дадености са добра осно-

ва и за такова строител-

ство. Е, то не се развива 

с темпове, каквито би ми 

се искало, но негативните 

предизвикателства, поро-

дени от икономическата 

рецесия в Европа и Бълга-

рия, като цяло се отразиха 

и на процесите в Брезник 

и общината. Не е случаен 

фактът, че като „иконо-

мически компенсатор“ в 

региона се разви аграрни-

ят сектор и някои от от-

Зам.-кметът Иван Бъчваров:

Иван Бъчваров е роден през 1981 г. в гр. Брезник. 
Завършил е „Право” в Югозападния университет  
„Неофит Рилски”. 

Паркът „Конен полк“

Сградата на общината

Читалище „Просвещение 1870“ Реновираната детска градина

СОУ „Васил Левски“

Снимки авторът
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раслите на обслужващата 

сфера.

Вие сте малка община, 
но активно участвахте в 
Националната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамилните 
жилищни сгради?

Наистина имахме го-

товност по документи за 

работа на 5 блока и успеш-

но ги санирахме. Имаме 

сключени договори за още 

16 здания чрез Българска-

та банка за развитие, но 

при сегашната епидеми-

ологична обстановка, а 

вероятно и поради други 

причини, стартирането 

на работата по тях не е 

на дневен ред.

Брезник е един от 
първите пет града в Бъл-
гария, основан заедно с 
Ниш, Пловдив, Средец и 
Срем… Как се управлява 
град с толкова богато 
минало?

Ф ак т !  Бр е з н и к  с е 

намира в историко-гео-

графската област Граово 

и наистина има хилядо-

летна история. Налице 

са материални останки 

още от епохата на тра-

ките от първото хилядо-

летие до н.е. Интензивен 

живот тук е имало и през 

римската императорска 

епоха, както може да се 

заключи от многобройни-

те оброчни плочки и плас-

тични изображения, над-

гробни могили и монетни 

находища. 

Оставени са ни в на-

следство средновековни 

паметници на културата. 

От особено значение са 

църквата „Света Петка”, 

класното училище, мегали-

тният храм-кладенец „Пус-

то Гърло”, Църногорският 

и Билинският манастир, 

останки от средновеков-

ни църкви, къщи с архите-

ктурна и художествена 

стойност. В почти всич-

ки населени места в об-

щината има храмове от 

епохата на Българското 

Възраждане и войнишки 

паметници с национално и 

местно значение. 

С интересни събития 

е наситена и епохата на 

Възраждането, когато 

градът ни е играл важна 

роля в живота на българ-

ската държава. В 1869 г. е 

основано и първото клас-

но училище. Много важен 

за региона е споменати-

ят храм-кладенец „Пусто 

Гърло”. Теренните архео-

логически проучвания ус-

тановяват, че праистори-

ческата култура разкрива 

преки контакти и голяма 

близост с източносреди-

земноморските страни в 

Мала Азия, Предна Азия, а 

и с Египет. Именно свиде-

телство за тези контак-

ти е и храм-кладенецът. 

Той се намира на 8 км от 

общинския център, изгра-

ден е в малка котловина 

с много извори. Най-крат-

ката характеристика го 

определя като подземно 

водоемно култово съоръ-

жение, състоящо се от две 

помещения.

В центъра на града 
доминира църквата „Св. 
Георги Победоносец”.

Да, това е нашата 

историческа и църковна 

гордост. Храмът е ре-

монтиран със средства, 

осигурени чрез спечелен 

проект по ПРСР. Той е из-

граден преди повече от 70 

години с пари на местните 

хора в памет на загинали-

те в Сръбско-българската 

война 115 войници от Бpе-

зник и Бpезнишко.

Голяма ценност от 

вътрешното оформление 

представлява един пре-

красно изработен стол 

с дърворезба, известен 

като „трона на цар Фер-

динанд“. Той се е намирал 

в параклиса на Военно-

то училище в София, но 

при бомбардировките над 

столицата през Втората 

световна война е бил ева-

куиран в Брезник.

Проектът за възста-

новяване е бил на обща 

стойност 841 хил. лв. Ук-

репени са стените, външ-

ната фасада е облицована 

с камък, тухли и варовик. 

Един от санираните блокове

Ново строителство

Храмът „Света Петка” с една от „железните“ чешми

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 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ 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

Покривът е ремонтиран, 

а куполите са покрити с 

медна ламарина. Облаго-

родено е околното прос-

транство. 

И от историята към 
днешния ден – какъв е по-
минъкът на хората от 
Вашата община?

През 2015 г. Министер-

ският съвет предостави 

концесия за добив на злат-

но-сребърни руди от нахо-

дище „Милин камък”, разпо-

ложено в нашето землище. 

Фирмата „Трейс Рисорсиз“ 

ЕООД в момента има ин-

вестиционно предложение 

за изграждане на „Система 

от 4 броя шахтови кладен-

ци, тръбопроводи, кабел 

за управление на автома-

тиката, ел. захранване на 

шахтовите кладенци и ел. 

захранване 20 kV на помпе-

на станция“ с местополо-

жение в поземлени имоти 

на Брезник и село Конска. 

Впрочем тази фирма вся-

ка година предоставя на 

общината дарение от 

50 000 лв. за развитието 

на различни социални дей-

ности – спорт, култура, 

образование.

Иначе разчитаме и на 

европейските проекти. 

Сега например по Програ-

мата за развитие на сел-

ските райони изграждаме 

водопроводна мрежа, ре-

шаваме и различни инфра-

структурни проблеми в 

интерес на хората - пра-

вим тротоари, бордюри, 

детски площадки и т.н. За 

обновяването на три улици 

също се класирахме за ев-

ропейско финансиране. Те 

са в Брезник и в най-голя-

мото ни в с. Ноевци. Има-

ме избран изпълнител, а 

предстои избор и на стро-

ителен надзор. 

Всичко това става с 
млади хора в активна ра-

ботоспособна възраст.
Да, така е и затова 

грижата на кметската ад-

министрация по отноше-

ние на младото поколение 

е постоянна и целенасоче-

на. Привлекателна среда 

за спорт, туризъм и отдих 

е и нашият лесопарк „Бър-

дото” със своите природ-

ни дадености, желязната 

минерална вода, открити 

навеси, алеи и др.

Изградените спортни 

площадки и монтираните 

съоръжения в града и села-

та, слава Богу, се превър-

наха в предпочитана среда 

за нашето население.

„Св. Георги Победоносец“
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Страницата подготви 
Елица Илчева

До 2021 г. ще бъде готов 

проектът за цялостна рекон-

струкция на Паметника на сво-

бодата на връх Шипка, обяви ди-

ректорът на Националния музей 

„Шипка – Бузлуджа“ д-р Чавдар 

Ангелов. 

„Той отразява един от най-

драматичните моменти на 

Българското Освобождение и 

е национален символ, който се 

нуждае от сериозна реставра-

ционно-консервационна намеса“, 

отбеляза д-р Ангелов и припом-

ни, че монументът е открит 

през 1934 г. от цар Борис III, а 

последният цялостен ремонт 

е извършен през 1981 г. - преди 

почти 40 г. 

През юли Министерството 

на културата е потвърдило, че 

ще се ангажира с осигуряване 

на средства, нужни за проекти-

ране. Прогнозната стойност е 

210 хил. лв. заедно с авторския 

надзор. 

Обществената поръчка вече 

е в ход и се очаква до седмици 

да има избран изпълнител. Той 

трябва да се съобрази с изис-

кванията за реставрация и кон-

сервация на фасадите на целия 

паметник и цялостен ремонт 

Като етап от проекта 

на община Несебър „Тра-

се на културно-туристи-

чески маршрут „Духовен 

път“ по улиците „Ахелой“, 

„Хемус“, „Тервел“ и „Месам-

брия“ започва полагането 

на настилки, подобни на 

тези от периода на Бъл-

гарското Възраждане. Така 

асфалтът ще се замени с 

паваж, а бетоновите плочи 

по тротоарите - с камен-

ни павета. Архитектурна-

та концепция е пряко свър-

зана с общата стратегия 

на общината за опазване 

на световната ценност 

и културно наследство - 

Старинен град Несебър. 

Реализацията тряб-

ва да приключи на 27 юли 

2021 г. Тя е на обща стой-

В ход е изпълнението на стартиралия още през 

2018 г. проект за рехабилитация на улична мрежа в Бан-

ско и Добринище, който се финансира от Програмата за 

развитие на селските райони. Крайният срок е фиксиран 

„не по-късно от 13 март 2021 г.“. Изпълнител е „Галчев 

Инженеринг“ ЕООД. В общинския център стойността 

на строителството е 1 307 973 млн. лв., а в Добринище 

договорът е за 522 939 лв. 

Новата тротоарната настилка ще бъде от бетонни 

плочки. Извадените каменни ще се складират и ще се 

използват в изпълнението на други общински обекти, 

информират от кметството. От пресцентъра на общи-

ната преди дни съобщиха, че в участъка на ул. „България“ 

ще бъдат премахнати 14 дървета ясен и една липа, а на 

тяхно място ще бъде засаден кълбовиден явор. 

Кметът на Банско Иван Кадев съобщи, че в готов-

ност е и реализирането на проекта за енергийна ефек-

тивност на публични здания, собственост на община-

та, който ще обхване сградата на поземлената комисия 

и кметствата на Добринище и Места.

Община Смолян обяви началото на проекта „Смолян-

ският водопад - кътче чиста природа сред града“. С фи-

нансиране от Предприятието за управление на дейност-

ите по опазване на околната среда мястото ще бъде 

почистено, оформено, терасирано и озеленено, ще се 

монтират дървен мост с предпазен парапет, дъски към 

съществуваща и нова метална ограда, ще се сложат 

масивни пейки и кошове за отпадъци, а туристическата 

маркировка и информационните табели ще се освежат.

Очаква се след изпълнението на всички заложени 

дейности мястото да се превърне в атрактивна дес-

тинация, каквато е и намиращата се в непосредствена 

близост екопътека „Каньонът на водопадите“.

Смолянският водопад е разположен по течението на 

малката Крива река и е обявен за природна забележи-

телност през 1968 г. Височината му е 20 метра.

Зам.-кметът по стро-

ителство на Асеновград 

инж. Стоян Димитров 

постави началото на ре-

монтните дейности в 

Зона 5 на квартал „Запад“. 

Те се реализират като по-

следна част от проекта 

за благоустрояването на 

жилищния комплекс, кое-

то се извършва по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“. 

Дейностите следва да 

приключат в рамките на 

70 дни, като ще обхванат 

19 декара. Тротоарните 

настилки ще са с площ от 

4080 кв. м, а ударопоглъща-

щата – 950 кв. м. Ще има 

и две площадки за игра за 

деца от 3 до 12 г. и фит-

нес на открито. 

Пътната част включ-

ва 3347 кв. м нов асфалт 

и възстановяване на съ-

ществуващ. Предвидено е 

и поставянето на освет-

ление и видео наблюдение 

на територията на цяла-

та Зона 5. След завършва-

не на обекта е планирано 

изграждането на ул. „Сто-

ян Джансъзов“.

Стойността на стро-

ителството в този етап 

е 1 239 493 лв. Целият про-

ект за квартала трябва 

да е приключил окончател-

но до април 2020 г.

Последният ремонт на 
монумента е отпреди 40 г.

ност 202 201 лв. На 27 юли 

т.г. кметът на общината 

Николай Димитров е подпи-

сал първия администрати-

вен договор за безвъзмезд-

ната финансова помощ, 

която е по процедура за 

подбор на проекти в МИРГ 

„Несебър - Месемврия“ - 

Мярка 3.2 „Популяризиране 

на местните ресурси и 

подкрепа за развитието 

на дребномащабна инфра-

структура“, финансиран 

от Стратегия за водено 

от общностите местно 

развитие (ВОМР) по Про-

грамата за морско дело и 

рибарство.

на вътрешното пространство, 

монтиране на вентилационна 

система, подмяна на електри-

ческата инсталация, осветле-

нието, системите за охрана – 

видео наблюдение, СОТ и всички 

останали елементи. 

Вторият етап ще бъде изра-

ботването на нова съвременна - 

от гледна точка на възможност-

ите за представяне - постоянна 

експозиция. Тя ще запознава по-

сетителите с епичните боеве 

при отбраната на прохода през 

лятото на 1877 г., както и със 

самото строителство на па-

метника и на целия комплекс от 

мемориални места, които се на-

мират в района на Шипченския 

проход.
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Договорът е по „ОПРР 2014 – 2020“ на стойност 1,6 млн. лв.

Страницата подготви 
Елица Илчева

В Ловеч направиха първа копка 

за основен ремонт в Професионал-

ната гимназия по механоелектро-

техника, съобщиха от пресцентъ-

ра на общината. На официалната 

церемония е присъствала кметът 

на общината Корнелия Марино-

ва. Стойността на договора за 

изпълнението на дейностите е 

1 614 963 лв., които се реализират 

като част от проекта „Обновява-

не и модернизация на регионалната 

образователна инфраструктура 

чрез подобряване на материално-

техническата база на 17 държавни 

професионални гимназии в систе-

мата на МОН в областите Велико 

Търново, Габрово, Ловеч, Русе и Тър-

говище“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ („ОПРР 2014 

– 2020“). Цялата безвъзмездна по-

мощ по него е близо 19 млн. лв., а 

срокът на изпълнение 45 месеца.

Реновацията в Ловеч ще об-

хване административния и учебен 

корпус, физкултурния салон и ще 

включва топлоизолация на фаса-

дата, ремонт на покрив и на въ-

трешните части – боядисване на 

стаи и коридори, подмяна на врати 

и настилки в помещенията, нова 

електроинсталация, дограма. Ще 

бъде създадена и достъпна сре-

да за хора с увреждания с външен 

асансьор. Предвидено е и полага-

нето на нова асфалтова настил-

ка за мултифункционална спортна 

площадка в двора на училището. 

Изпълнител е софийската фирма 

„Бибо 69“ ООД. 

„Само обновена и модерна учи-

лищна мрежа може да подготви 

децата ни добре за бъдещата про-

фесия, за живота и предизвикател-

ствата, които са пред тях. Още 

по-голямо значение има една про-

фесионална гимназия като тази. 

Нашите надежди са и по посока 

на дуалното обучение, към което 

бизнесът проявява силен интерес. 

Смятам, че след това обновява-

не на сградата ще дойдат и но-

вите успехи“, е заявила Корнелия  

Маринова. 

Първата копка направиха кметът на община Ловеч Корнелия 
Маринова (вдясно), директорът на гимназията инж. Ирина 
Стоенчева и Тодор Димитров, представител на фирмата 
изпълнител

В община Берковица 

стартира проект за по-

добряване на образова-

телната инфраструктура 

и повишаване на енергий-

ната ефективност на 

Лесотехническата профе-

сионална гимназия. Той се 

реализира по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“. Стой-

ността му е 1 300 000 лв.

Предвижда се внедря-

ването на всички задължи-

телни мерки от извърше-

но енергийно обследване 

и постигане на енергиен 

клас B на сградата, както 

и закупуване на оборудва-

не. Настоящата дървена 

дограма ще бъде сменена 

с алуминиева, ще се на-

прави топлинна изолация 

на външни стени и покрив. 

Заложени са още ремонт-

ни работи по осветител-

ната и отоплителната ин-

сталация, като котелът 

ще бъде подменен с нов. С 

изпълнението на дейност-

ите ще се осигури възмож-

ност за целодневна орга-

низация на учебния процес.

С инвестиция от 1,8 

млн. лв. от общинския бю-

джет на Елин Пелин е даден 

старт на реализацията на 

мащабен ВиК проект в с. 

Равно поле. Първоначалната 

стъпка е подмяна на оста-

рялата етернитова водоп-

реносна мрежа. Дейности-

те включват и изграждане 

на Пречиствателна стан-

ция за отпадни води, както 

и на цялостна отвеждаща 

инфраструктура с колекто-

ри, заустени в ПСОВ.

Средствата са оси-

гурени от продажбата на 

общинска земя, предназна-

чена за строителство на 

балнеоложки център, и от 

инвестицията за изграж-

дане на довеждащата ин-

фраструктура на минерал-

ната вода.

Община Разград обяви 

първата си електронна 

обществена поръчка. Тя е 

с предмет „СМР на втори 

участък от инвестицио-

нен проект за реконструк-

ция на ул. „Странджа“ и 

прилежащите й кръстови-

ща“. Включени са изграж-

дане на кръгово кръстови-

ще при ул. „Странджа“ и ул. 

„Дунав“ и ремонт на 490 м 

от ул. „Странджа“. 

Кандидатите могат 

99 класни стаи за първок-

ласници в 33 училища на тери-

торията на община Бургас ще 

бъдат обновени и модерно обо-

рудвани, съобщиха от пресслуж-

бата на общината. В момента в 

тях тече реконструкция и про-

мяна на интериора по програма-

та на местната администрация 

- „Първокласно начало“.

Ремонтите включват по-

лагане на специални антибак-

териални настилки на пода, 

поставяне на ново LED освет-

ление и чинове, които ще дадат 

възможност за осигуряване на 

достатъчно разстояние между 

учениците и спазване на необ-

ходимата социална дистанция. 

„Всяка стая ще бъде оборуд-

вана и с модерен интерактивен 

панел с вграден компютър. Под-

готовката и работата в диги-

тална среда ще даде възмож-

ност при необходимост за бързо 

превключване на учебния процес 

към онлайн обучение“, посочват 

от общината.

Община Бургас изгради буфе-

рен резервоар, който ще предпаз-

ва кв. „Сарафово“ от наводнения, 

предизвикани от поройни дъждо-

ве. Той вече е напълно функциона-

лен и остава единствено да бъде 

монтирано осветление, което 

ще се случи скоро, информираха 

от кметството.

Изграждането на хидротех-

ническото съоръжение, което се 

намира в близост до ул. „Лазур-

на“, се е наложило заради осо-

беностите на релефа в този 

крайморски квартал. При обилен 

валеж дъждовната вода от близ-

ките земеделски площи се стича 

към него и залива улици и жилищ-

ни сгради. През последните 15 г. 

в „Сарафово“ са регистрирани 10 

наводнения, нанесли щети върху 

инфраструктурата.

Водоемът е с обем от 7000 

куб. м и може да поема 500 литра 

в секунда, която да насочва към 

канализацията.

Започна конструктивното 

укрепване на сградата на Ди-

агностично-консултативен 

център II, или бившата Трета 

поликлиника в Бургас. Зданието, 

което се намира на бул. „Демо-

крация“ 94, не е ремонтирано 

основно от десетилетия, а ле-

чебното заведение е едно от 

най-често посещаваните в гра-

да, съобщават от пресцентъра 

на общината.

В момента се полага нов бе-

тон и хидроизолация около цен-

търа, в който се монтират нови 

линейни сифони с голям дебит за 

по-бързо оттичане на водите. 

На втория етап предстои пълно 

обновяване, което ще включва 

саниране и въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност на 

компрометираната фасада.

да представят офертите 

си по електронен път до 4 

септември, а предложения-

та ще бъдат отворени на 

8 септември, също онлайн. 

Срокът за изпълнение на 

строително-ремонтните 

работи е 50 дни. Прогноз-

ната стойност на догово-

ра е 319 000 лв. без ДДС.
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Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

Заводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство 
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради 
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага дос-
тавка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и прера-
ботката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сер-
визни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строи-
телство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и 
дълги метални продукти и тръби.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

 „Балкан Стийл Инженеринг“  ООД
гр. София, кв. Кремиковци – 
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11 

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:  
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

Страницата подготви
Мирослав Еленков

Международната рей-

тингова агенция Fitch Ratings 

потвърди дългосрочния кре-

дитен рейтинг на България 

в чуждестранна и местна 

валута ‘BBB’ със стабилна 

перспектива. Това съобщи-

ха от Министерството на 

финансите.

„Рейтингът на страната 

ни е подкрепен от силните 

външни и фискални баланси, 

както и от благонадеждна-

та рамка на политиката, 

подкрепена от членството 

в Европейския съюз и дълго-

годишното функциониране 

на валутния борд. Фактори-

те, ограничаващи рейтинга, 

са както по-ниските равни-

ща на доход в сравнение с 

държави със същия рейтинг, 

така и неблагоприятните 

демографски фактори, кои-

то биха могли да ограни-

чат растежа и да окажат 

натиск върху държавните 

финанси в дългосрочен план. 

Индикаторите за държавно 

управление са в съответ-

ствие с тези на страните 

със сходен рейтинг“, посоч-

ват от ведомството.

Международните екс-

перти отчитат, че стабил-

ната перспектива отразява 

степента на икономическа 

устойчивост срещу панде-

мията от коронавирус, дъл-

жаща се на дългогодишната 

фискална стабилност, зна-

чителните по размер меж-

дународни валутни резерви 

и възможността за същест-

вени трансфери от ЕС през 

прогнозирания период. Вли-

зането на страната във Ва-

лутния механизъм II (ERM II) 

и постепенният процес по 

подготовка за приемане на 

еврото се очаква също да 

допринесат за поддържане-

то на фискална стабилност 

на фона на нарастващата 

политическа несигурност.

Според Fitch приемането 

на България в ERM II и Банко-

вия съюз през юли 2020 г. е 

важно постижение, което об-

хваща двугодишен процес на 

успешно прилагане на рефор-

ми и подобряване на устойчи-

востта на банковия сектор. 

България придава 

приоритетно значение 

на развитието на тър-

говско-икономическото 

и научно-техническо-

то сътрудничество 

с  Южна Корея чрез 

привличане на преки 

южнокорейски инвес-

тиции, увеличаване и 

балансиране на стоко-

обмена и разширяване 

на партньорството 

в областта на информа-

ционните и комуникацион-

ните технологии. Това е 

коментирал министърът 

на икономиката Лъчезар 

Борисов по време на среща 

с корейския посланик Н.Пр. 

Джон Джин-Кю. На нея са 

присъствали и зам.-мини-

стрите на икономиката 

Яна Топалова и Стамен 

Янев.

Двете страни са се 

обединили около мнението, 

че има сериозен потенциал 

за увеличение на стоко-

обмена, и са дискутира-

ли възможни конкретни 

стъпки и проекти, които 

да дадат нов тласък на 

търговско-икономиче-

ските връзки. Министър 

Борисов е подчертал, 

че България е готова да 

разшири подкрепата си 

за бъдещи корейски про-

екти, особено в облас-

тта на „зеления“ сектор, 

енергийната ефектив-

ност, автомобилостро-

енето, електрониката и 

електротехниката, ви-

сокотехнологичните и ино-

вационни производства. 

Според него значим потен-

циал за сътрудничество и 

привличане на инвестиции 

имат преработващата 

промишленост, инфра-

структурното строител-

ство и енергетиката.

От 1 октомври 2020 г. всички 

потребители на електроенергия 

за небитови нужди трябва да изля-

зат на свободния пазар. Списък с 

клиенти на „ЧЕЗ Електро България“ 

АД, за които се отнася законовото 

изискване, е публикуван на сайта 

на дружеството cez.bg, информи-

раха от компанията.

„ЧЕЗ Електро оказва съдей-

ствие на клиентите, на които 

предстои излизане на свободния 

пазар, чрез индивидуални консулта-

ции с търговските представители 

на дружеството. За запитване за 

оферта и подпомагане избора на 

доставчик съобразно нуждите и по-

треблението, постигане на опти-

мални условия за доставка, както 

и ценообразуване, съобразено с па-

зарните условия, са на разположе-

ние и експертите на ЧЕЗ Електро 

в центровете за обслужване, на 

информационна линия 0700 10 010, 

както и на info@cezelectro.bg“, уточ-

няват от ЧЕЗ, като добавят, че въ-

проси за оферта могат да се зада-

ват и на интернет адрес https://info.

cez.bg/webint/app/om_popup.php .

ЧЕЗ Електро е един от най-

големите лицензирани търговци 

на електроенергия на свободния 

пазар. Дружеството притежава 

3 лицензии – за краен снабдител, 

търговец и доставчик от последна 

инстанция. „Стопанските потре-

бители имат възможност да упъл-

номощят ЧЕЗ Електро за оформяне 

на всички необходими документи 

по процедурата за преминаване 

на свободния пазар“, посочват от 

компанията, като добавят, че ЧЕЗ 

Електро е единственият достав-

чик на електроенергия в България 

с 13-годишен опит за работа с го-

лям брой клиенти и на регулиран, 

и на свободен пазар – над 2 млн. 

стопански и битови потребите-

ли. До момента дружеството е 

доставило 100 млн. мегаватчаса 

електроенергия на потребители-

те, използвайки техническия си, 

финансов и експертен капацитет 

за обслужване на значителен брой 

клиенти – сериозно предимство, 

което повечето фирми – търговци 

на електроенергия, нямат. 

От „ЧЕЗ Електро България“ 

АД подчертават, че дружеството 

осигурява няколко изключителни 

ползи за клиентите, избрали го за 

свой търговец на свободния пазар: 

възможност за стабилно и дълго-

срочно партньорство, конкурентни 

цени с възможност за индивидуално 

договаряне на условията на достав-

ка, без допълнителни разходи за ба-

лансиране, безплатно изготвяне на 

прогнози, комплексно обслужване, в 

това число и комбиниран договор за 

доставка на електроенергия, раз-

пределение и балансиране, комби-

нирана фактура, автоматизирани 

клиентски системи, осигуряващи 

бързо обслужване и точност при 

фактурирането, безплатна елек-

тронна фактура, дългогодишен 

опит на българския и междунаро-

ден пазар, финансова стабилност, 

гарантираща сигурността на дос-

тавките, изградена мрежа от Цен-

трове за обслужване на клиенти, 

персонален онлайн архив на всички 

фактури, заплащане само на реално 

отчетена енергия - без междинни 

вноски, гъвкави условия за плащане, 

широк спектър от възможности за 

касово и безкасово плащане с над 

6200 места за плащане, денонощна 

телефонна линия 0700 10 010, сайт 

cez.bg, ФБ страница @cezelectrobg 

и електронно обслужване чрез info@

cezelectro.bg.

На корпоративния сайт в сек-

ция „Свободен пазар“ /https://www.

cez.bg/bg/svoboden-pazar.html/ е 

публикувана информация, относно 

спецификата на либерализацията 

на пазара на електроенергия и про-

мените, свързани с нея.
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Проф. д.т.н. инж. Константин Казаков, председател на Контролния съвет на ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Проф. Казаков, уговор-
ките ни за това интервю 
са отпреди пандемията, 
която пообърка всички 
планове. Вие в това вре-
ме осъществихте някол-
ко научни командировки 
в чужбина. Разкажете за 
тях.

Преди да обявят епиде-

миологичната обстановка 

и рестрикциите, които тя 

наложи върху придвижване-

то на хората и на почти 

всички ежедневни дейнос-

ти, аз посетих един от 

европейските центрове 

по сеизмично инженерство 

в Щутгарт във връзка с 

международен научен про-

ект, на който съм консул-

тант. Става дума за обща 

европейска сеизмологич-

на карта в контекста на 

прилагането на единните 

европейски конструктивни 

норми, т.нар. Еврокод и в 

частност Еврокод 8, и ос-

новните методи, които са 

допустими за изчисляване 

на строителни конструк-

ции при сеизмични въз-

действия. Най-вече това 

засяга южните страни на 

Европа, където сеизмични-

ят риск е от доста висо-

ка степен. При северните 

държави даже за много 

типове конструкции не се 

налага да се симулират се-

измични въздействия и да 

се отчитат сеизмичните 

сили, породени от тях. 

В Истанбул бях във 

връзка с една покана на 

Техническия университет 

„Йълдъз“, най-големия в Тур-

ция. С академичното тяло 

там поддържам творчески 

и професионални контакти 

повече от 10 години и по-

специално с преподаватели 

от Катедрата по механи-

ка.

Турция също се намира 

на територия с много ви-

сока степен на сеизмичен 

риск и тази наука се раз-

вива. Прилагат съвремен-

ни методи за анализ на 

сеизмично въздействие на 

строителните конструк-

ции. Всяка година универ-

ситетът провежда т.нар. 

работни срещи. Имам 

предложение да сформирам 

български екип, с който да 

осъществим идеи за съв-

местно сътрудничество.

Освен като препода-
вател Вие имате и много 
научни публикации. В мо-

нографията „Метод на 
крайните елементи за мо-
делиране на строителни 
конструкции“, която има 
4 допълнени издания, са 
поместени голяма част 
от научните Ви пости-
жения. Какво още?

Във ВСУ „Любен Караве-

лов“ дисциплините, които 

преподавам, са от облас-

тта на статиката и дина-

миката на строителните 

конструкции и общата им 

устойчивост. Обикновено 

студентите ги възпри-

емат като най-трудни. 

Затова приемаме, че след 

като успешно са положили 

изпитите си по тях, те 

вече са почти инженери, 

т.е. имат основите на ин-

женерния начин на мислене. 

Дисциплините „Строи-

телна механика“, „Строи-

телна динамика“, „Устойчи-

вост на конструкциите“ са 

свързани с доста матема-

тика, с доста сложен ма-

тематически апарат. Бъ-

дещият инженер трябва да 

е наясно какво прави него-

вият компютър или по-точ-

но – неговата програма. 

Всичките тези дисциплини, 

за които говоря, в крайна 

сметка се интегрират в 

една, наречена „Метод на 

крайните елементи“, върху 

която са базирани близо 

2500 - 3000 търговски соф-

туера в света. Чрез тях 

строителните инженери 

анализират, оразмеряват 

и конструират своите 

обекти. По този метод 

има няколко учебника на 

български език, единият от 

които е мое дело. Той беше 

отпечатан от академич-

ното издателство „Марин 

Дринов“ на БАН. Трудът в 

съкратен вариант излезе в 

САЩ и се ползва като учеб-

ник за студенти. Разбира 

се, и от инженерите от 

практиката. 

Как Вашите възпита-
ници се справят с тази 
сложна материя?

Като цяло добрите се 

справят. Нашето мнение 

обаче е, че има много, кои-

то не полагат необходими-

те усилия и трудно могат 

да усвоят изкуството на 

строителното инженер-

ство. Те трябва да са на-

ясно, че тези дисциплини 

са основата. Колеги от 

практиката и днес твър-

дят, че е било грешка по 

време на следване подце-

няването на тези предме-

ти и затова им се налага 

препрочитането на учеб-

ните помагала. Инженер-

ният начин на мислене се 

формира от базисни за 

инженера дисциплини и по-

вечето от тях се препода-

ват в нашата катедра.

Пандемията наложи 
нови подходи и начини за 
обучение. Вероятно това 
ще продължи дълго. Кам-
пус като Вашия предлага 
отлични възможности за 
учене и живот. Доста-

тъчно ли е това?
Определено изисква-

нията, които пандемията 

наложи, бяха своеобразен 

шок за цялата образова-

телна система. Преми-

наването на скорост към 

неприсъствена форма на 

обучение създаде сътресе-

ния и за преподавателите, 

и за студентите. Наложи 

се да адаптираме методи, 

да използваме платформи, 

чрез които да контактува-

ме помежду си.

Аз лично като водещ 

лекционен курс препо-

давах материята, после 

оставях две седмици за 

размисъл на моите възпи-

таници, през което време 

те можеха да задават въ-

проси, да става дискусия 

по определена тема, аз да 

отговарям, да доразвивам 

нещо съвместно с тях. 

Изисквах от студентите 

по даден въпрос от лекци-

ите да подготвят резюме, 

за да могат те самите да 

осъзнаят дали са разбрали 

същността. Ако това не 

се получаваше, аз отново 

се връщах на преподадения 

вече материал, за да може 

той да бъде усвоен поне 

до равнището на предиш-

ните редовни занимания в 

залите.

Страхувам се, че с дис-

танционната форма все 

още не сме постигнали 

нивото на присъствено-

то обучение. През новата 

учебна година вероятно 

някои от темите ще бъ-

дат припомнени, защото 

аз като преподавател 

трябва да се убедя, че ми-

нимумът, който се изисква 

по определена дисциплина, 

е усвоен от студентите.

Да се надяваме, че в бъ-

деще толкова рестрикти-

вен период няма да имаме, 

но при всички случаи сме 

длъжни да търсим и нала-

гаме начини за адекватно 

обучение.

Разширило ли се е по-
лето на Вашите научни 
интереси?

Както стана ясно, те 

са най-вече в областта 

на динамиката на строи-

телните конструкции и в 

частност - взаимодейст-

вието между тези кон-

струкции и земната осно-

ва. Това е област с много 

голямо поле за изява. Имал 

съм и двама докторанти, 

които писаха върху тази 

материя.

Активно се занимавам 

с компютърната реализа-

ция и компютърното си-

мулиране на вълновото 

разпространение в земна-

та основа, тъй като сеиз-

мичната вълна пристига 

на някакви порции като 

енергия, но под формата 

на движение на земната 

основа. Това движение, не-

зависимо че има и случаен 

характер, в рамките на 

математическия апарат 

би могло да бъде разло-

жено на едни хармонични 

движения. Достигайки 

до конструкцията, чрез 

взаимния контакт между 

нея и земната основа се 

получава едно повлияване 

на конструкцията, а и тя 

самата влияе чрез своето 

тегло и геометрия на зем-

ната основа. Тази вълна 

продължава своето раз-

пространение и досегаш-

ните компютърни модели 

не можеха добре да пресъз-

дадат това разпростра-

нение далеч от нея, т.е. 

в безкрая. В последните 

десетилетия се развиха 

доста математически 

модели и крайни елемен-

ти, които заради геомет-

ричната си безкрайност 

биват наречени „безкрай-

ни елементи“. Целта на 

тяхното приложение е да 

можем да симулираме една 

среда, която се развива 

под нашата конструкция и 

взаимодейства със земна-

та основа. 

Аз самият съм бил в 

строителния бизнес по-

вече от 20 години и сега 

също участвам с експер-

тизи и строителен над-

зор. Определено мога да 

кажа, че в нашия бранш 

работят наистина висо-

кообразовани инженери. 

В подготовката на след-

ващите генерации обаче 

трябва да наблегнем на 

нови практически дисци-

плини. Ясно е, че всеки 

друг бранш в един момент 

рефлектира върху строи-

телството. Например, за 

да се изгради фабрика, да 

се прокара водопровод или 

друга инфраструктура, да 

се издигне офис сграда 

е необходимо да се пар-

тнира с архитектите и 

инженерите от инвести-

ционното проектиране. И 

най-важното - колкото по-

бързо се стигне от инвес-

тиционното намерение до 

крайния продукт, толкова 

ползата за обществото 

ще бъде по-голяма. Това 

е моето усещане и като 

професор, и като инженер 

от практиката.
Проф. Казаков току-що е станал Доктор хонорис кауза на университета в град Елуру, Индия, и 
се снима с научното ръководство на висшето училище 

Константин Казаков е роден през 1966 г. в София. 
През 1990 г. завършва Университета по архитектура, 
строителството и геодезия (тогава ВИАС). През 
2001 г., след повече от 10 г. практика в строително-
инвестиционния процес, защитава дисертация в 
УАСГ, свързана с динамични взаимодействия на 
конструкции и земна основа. Няколко години е 
хоноруван преподавател в същия университет, след 
което става редовен преподавател във ВСУ „Любен 
Каравелов“. През 2006 г. е избран за доцент, а от 
2008 г. е редовен професор в катедра „Механика и 
математика“ на ВСУ.

Снимка авторът



20 Ñòðîèòåë ИНТЕРИОР & ДИЗАЙН петък, 28 август 2020

Елица Илчева

Ако не живеете близо до морето или 

просто не можете да пътувате това 

лято поради ограниченията на COVID-19, 

има още един начин да получите ваканци-

ята си на плажа – пренесете я в собст-

вения си двор с красив пясъчен басейн. 

Испанската компания Piscinas de Arena 

NaturSand предлага точно това. Фирма-

та е специализирана в изграждането на 

„пясъчни басейни”, които приличат на ис-

тински мини плаж. Екипът й е съставен 

от скулптори и дизайнери с богат про-

фесионален опит в тематични проекти 

за озеленяване и плувни басейни. Така че 

плажните се превръ-

щат в добавена стой-

ност с изключително 

качество.

Понастоящем ком-

панията е ситуирана в 

Испания и Португалия, 

но е осигурила изграж-

дане или обновяване на 

басейни по целия свят. 

Нейното портфолио 

се състои от повече 

от 800 проекта в над 14 различни страни, 

включително САЩ, Мексико, Аржентина, 

Чили, Боливия, Колумбия и Бразилия. Въ-

преки че изглеждат доста по-различни, 

поддръжката на тези басейни не е по-

трудна от тази на обикновените, които 

са покрити с плочки. Интересното е, че 

повърхността им никога не се нагрява. 

Фирмата предлага персонализиран 

дизайн, който да отговаря на простран-

ството, с което разполага клиентът. Вхо-

дът винаги започва с нулево ниво на мека 

рампа, сякаш това е истински плаж, и 

така няма нужда от поставяне на стълби. 

Формите могат да бъдат различни и да 

имат много нива на дълбочина. Типичният 

обаче е 4 на 5 м (в тях влизат водната 

повърхност и „пясъчните“ зони). Цената 

е около 27 000 щатски долара. 

Съоръженията са изработени от „пла-

жен тип бетон“ с голяма устойчивост и 

дълготрайност. Облицовката, разбира 

се, е от пясък, плътно прилепнал към бе-

тонната опора, който е защита и срещу 

подхлъзване.

Най-голямото френско изложе-

ние за интериорен дизайн Maison & 

Objet, което се провежда два пъти 

през годината, отменя септемврий-

ското си издание, като предлага он-

лайн алтернатива. В 25-годишната 

му история това се случва за първи 

път. Решението е взето поради не-

яснотата относно развитието на 

санитарната криза през септември, 

въпреки че през април 80% от експо-

зиционните пространства са били 

вече резервирани. 

Онлайн изданието ще продължи и 

развие съвсем логично работата на 

онлайн платформата MOM (Maison& 

Objet and More), лансирана още през 

2016 г. 

Digital Fair ще се проведе от 4-ти 

до 18-и септември 2020. Традицион-

ните експозиционни пространства 

ще бъдат заменени с дигитални 

шоуруми, които ще позволят на мар-

ките да влязат в контакт с повече 

от 400 000 международни купувачи. 

Конференциите и срещите ще се 

провеждат както в сайта на изложе-

нието, така и в социалните мрежи.

Добрата новина е, че съпровож-

дащото събитие Paris Design Week 

ще бъде както обикновено в различ-

ни локации и шоуруми в Париж, за 

да покаже най-новите тенденции в 

дизайна и последните колекции на 

марките.

Когато лятото се раз-

гаря наоколо, а на всички ни 

се иска да отидем на море, 

се замисляме и за това как-

ва е модата, която влас-

тва днес сред жилищата 

за почивка. Всички апарта-

менти от тази селекция на 

авторитетното руско спи-

сание за интериор SАLON 

са разположени на морския 

бряг в Сочи и са предназ-

начени за отдих, а не за 

постоянно пребиваване. 

Затова пространството 

на обществените площи е 

решено като отворено, ин-

териорите не са претова-

рени с детайли, а са по-ско-

ро лаконични. В допълнение 

отличната осветеност 

прави възможно широкото 

използване на нюанси на 

бялото, както и пастелни 

цветове.

Сините пейзажи, които 

се разкриват от прозорци-

те, са не просто рефрен в 

нюансите на завесите, 

тапицерията, килимите, 

но и те самите са нераз-

делна част от интериора.

Природни асоциации

Клубната къща се на-

мира на хълм. Самият 

апартамент е разполо-

жен на висок етаж, сле-

дователно „в рамката” 

- панорамна гледка към 

морето. Архитектите Та-

тяна Кириченко и Валерия 

Пойманова са създали ми-

нималистично и в същото 

време уютно обгръщащо 

пространство.

„Ние формулирахме 

темата за морето не ди-

ректно, а по-скоро като 

асоциативно представяне 

- с помощта на цветове и 

текстури“, казва Татяна 

Кириченко. Използвани са 

само естествени матери-

али - камък, дърво. Включи-

телно уникални, например 

син мрамор. 

Лаконичен стил

Двустепенният пент-

хаус е проектиран от 

дизайнера Мария Губина, 

като подчертава усеща-

нето за простор и въздух. 

Минималистичното прос-

транство не отвлича вни-

манието от пейзажа извън 

прозореца, оформлението 

и логистиката на прид-

вижване из апартамента 

са внимателно обмислени.

„Работила съм с тези 

клиенти повече от веднъж 

и знаех, че те не понасят 

претенциозността, из-

обилието от злато, по-

казния лукс“, казва Мария 

Губина. Избрала е стила 

на интериора – модерн, 

въз основа на контекста: 

местоположение, архитек-

тура на сградата, конфи-

гурация на помещенията, 

височина на таваните...

Прозорци от пода  
до тавана

Този апартамент има 

общо десет френски про-

зореца. Така всички стаи 

имат изходи към тераса-

та, която обгражда сгра-

дата. 

„Харесва ми този про-

менлив консерватизъм без 

строги канони, предпола-

гащ смесица от стилове“, 

коментира авторът на 

проекта Лидия Болшако-

ва. Модерните еле-

менти изглеждат 

толкова органични 

в пространството, 

колкото класиче-

ските елементи на 

декора. Няма разто-

чителство, но има 

сянка на благород-

ство и аристокра-

ция.

„Жив” стил Прованс

Апартаментът 

се намира в къща, 

която е много близо 

до морето. На площ 

от 140 квадратни метра 

лоджиите заемат почти 

една трета, но това е 

само плюс, те са уредили 

прекрасно място за летни 

закуски и вечери.

Според автора на про-

екта, архитект Вера Гера-

симова, на географската 

ширина на Сочи се получава 

много органичен и жив про-

вансалски стил, тъй като 

тук има много слънце, както 

в южната част на Франция, 

родината на този стил.Прозорци от пода до тавана

Природни асоциации

Лаконичен стил

„Жив” стил Прованс
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Италианското правителство дава 2 млн. евро, 
за да почете „Плаващите кейове”

Страницата подготви
Елица Илчева

Италия дава 2 милиона евро 

за създаване на къща-музей за 

инсталацията на Кристо „Пла-

ващите кейове”. Музеят ще бъде 

открит в сградата на Ca'Del 

Dutur, като за целта тя ще бъде 

реставрирана. Това е знатна ис-

торическа вила близо до замък 

от XV век на Монте Изола - най-

големия езерен остров в Европа. 

Сградата навремето е била 

дарена на местната общност, за 

да я използват за амбулатория - 

затова преведено на местния 

диалект, името означава „Къща 

на доктора”. Тя е изградена през 

XVIII век и има четириъгълна фор-

ма. Намира се в центъра на земе-

делски терен до замъка. 

Проектът предвижда къщата 

да се превърне в полифункциона-

лен социално-културен център, в 

който ще има място и за експо-

зиции, като част 

от нея ще бъде 

посветена на по-

чиналия на 31 май 

Кристо и неговите 

„Плаващи кейове”. 

Изследователи от Виенския 

технологичен университет са 

разработили нов подход към из-

граждането на мостове. Екипът 

учени свързва бреговете на река 

със структура, която се разгръ-

ща като чадър.

Рамената на съоръжението, 

издигнати вертикално от двете 

страни на бетонната опорна ко-

лона, са първоначално кухи, изра-

ботени от тънкостенни, пред-

варително сглобени елементи, 

със стоманена армировка. След 

като достигнат окончателното 

си хоризонтално положение оба-

че, се запълват с бетон.

„Елементите за метода на 

балансираното спускане могат 

да бъдат монтирани за 2 - 3 дни, 

а процесът на спускане отнема 

около три часа. Което е без-

спорно предимство на метода, 

предвид факта, че изграждането 

на мостове с помощта на ске-

ле обикновено отнема месеци“, 

твърдят авторите на проекта.

Всяко рамо на прототипа на 

моста е с дължина 36 метра и 

тегло от 54 тона. След разгъва-

нето се получава хоризонтална 

опорна греда от общо 72 метра. 

Пролуките между разгърнатия 

мост и вертикалните опори на 

двата бряга се запълват с до-

пълнителни окачени секции.

Екип на Orange Ar-

chitects, ECHO urban 

design, Moederscheim 

Moonen, More Architec-

ture и Studio Nauta е 

спечелил търга за из-

граждането на Zomer-

hofkwartier (ZOHO) в Ро-

тердам. „Това ще бъде 

забележителна зона, 

която е почти град в 

града със своя иден-

тичност, оформена от 

модерно предприема-

чество, социални ини-

циативи и динамични 

общности“, съобщават 

от общината. Място е 

между центъра и квар-

тал Agniese, където 

през последното де-

сетилетие творчески 

настроени жители и 

предприемачи са пре-

върнали съществува-

щи промишлени сгра-

ди в оживен квартал. 

Местната власт в 

Ротердам е изразила 

желание ZOHO да ста-

не многофункционална 

зона, като бъде увели-

чена плътността на 

застрояване, без да се 

компрометира творче-

ската му идентичност.

Победителят е из-

бран,  защото 

е успял въз ос-

н о в а  н а 

ясна концепция, която 

подсилва съществу-

ващите качества на 

квартала, да интегри-

ра зелените структу-

ри в неговата устой-

чивост. Така с цялата 

енергия, генерирана от 

плавния подход към ур-

банизъм през последно-

то десетилетие, ZOHO 

ще продължи да се пре-

връща в нова жизнена 

територия на втория 

по големина град в Ни-

дерландия. Там жилища-

та и офис площите ще 

са достъпни и ще 

има място за нови 

инициа-

тиви, като местната 

общност ще участва и 

влияе върху развитие-

то на пространство-

то.

В идейната концеп-

ция три нива – „лабора-

тория“, „земя“ и „град“, 

са разположени едно 

над друго. Повдигнат 

парк над съществува-

щия индустриален слой 

служи за основа на най-

горното, съставено от 

апартаменти и офис 

сгради. По този начин 

схемата не само обе-

динява различните 

жизнени среди, но и 

ги съчетава с реди-

ца прекрасни 

публични  и 

общест-

вени пространства.

Структурата на 

индустриалните сгра-

ди ще бъде запазена, 

доколкото е възмож-

но. Те са изграждани 

постепенно от бетон 

и стомана в стила на 

функционализма, харак-

терен за следвоенния 

период. В процеса на 

рехабилитация насто-

ящите височини от 

шест до девет метра 

ще бъдат използвани за 

създаване на простран-

ство за предприема-

чески експерименти, 

социални цели и инова-

тивни форми на жилищ-

ни помещения.

В проекта паркът 

играе ролята на кли-

матично адаптивен 

буфер, който може да 

абсорбира водата от 

валежите и да я съх-

ранява за напояване 

през сухите периоди. 

Този своеобразен зелен 

покрив осъществява 

връзка между различ-

ните слоеве. Предлага 

широки възможности 

за колективни дейнос-

ти (озеленяване, гради-

нарство) и съоръжения 

за отдих и спорт (игри, 

разходки, свободно вре-

ме).

Градският слой фор-

мира декора на района. 

Състои се от осем бло-

ка с различна големина 

и визия. Ще се предла-

гат апартаменти как-

то за закупуване, така 

и за наемане. Ще бъдат 

насърчавани форми на 

колективен живот. В 

две от сградите са 

предвидени помещения 

за социално настаня-

ване.

Устойчива, енергийно ефек-

тивна, екологична – тази малка 

къща се захранва от слънчеви 

панели с мощност 1000 W и е 

изградена от естествени ма-

териали като корк и дърво.

Зимното отопление в дома 

е осигурено от печка на дърва. 

Така обитателите могат да 

генерират достатъчно енер-

гия за работа на всичките си 

електроуреди единствено от 

слънчева енергия, а печката е 

свързана с подово отопление, за 

да се намалят разходите в ком-

бинация с ефективната коркова 

изолация.

Отвън постройката е обви-

та в дървена ламперия, като фа-

садата има и дебел корков слой, 

за да създаде дишаща огнеупор-

на зона в близост до спалнята, 

която е в стил „лофт“.

Органичната естетика на 

екстериора се допълва от въ-

трешността, която е разкра-

сена с луксозни модерни мебели, 

всичко е изпипано в меки тонове 

и озарено от много естестве-

на светлина. Чистата вода се 

филтрира от система, разполо-

жена под мивката, а енергийно 

ефективните уреди помагат да 

се намалят разходите за кому-

нални услуги. Нещо, типично за 

минималистичния дом, е нали-

чието на много функции за пе-

стене на пространство, като 

например скритите шкафове за 

съхранение под стълбите, как-

то и тези под леглото.

Плътната изолация на сте-

ните, пода и покрива е постиг-

ната чрез комбинация от камен-

на вата и корк. Каменната вата 

е на база минерално влакно на 

основата на скала, обикновено 

съставено от вулканична ба-

залтова скала и „камък“, който 

се явява вторичен продукт от 

рециклирането на стомана или 

мед.
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Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван перио-

дично на големите екрани в балната зала в хода на вечерта

 Рекламни банери пред балната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Камарата на строителите в България 

има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Официален медиен партньор

Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата 

на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, 

партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

Предлагаме Ви следните партньорски пакети

Ще бъдат връчени и наградите на 
Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика през 2019 година

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

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 
Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103

BG20102

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

над 200 представители на централната 

власт и водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 

институции и потенциални бизнес партньори.

- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните 
гости и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). 

С оглед на стриктното спазване на мерките 
за безопасност, свързани с COVID-19, местата 
в залата ще бъдат ограничени.

Срок за заявяване на участие: 30 септември
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СОФИЯ СТРОИ МАРШРУТИ

Марияна Николова, 
вицепремиер по икономическата 

и демографска политика и 

министър на туризма

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

Специална награда на  
ОП на КСБ - Велико Търново, 
статуетка на Уста Кольо 

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

ББАПБ „Медия 
на годината“ за 
2014 г. за принос 

в областта 
на пътната 
безопасност

Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите 
в България  и на Висшия съдебен съвет за 
публикация в централния печат на правна те-
матика и за точно и обективно отразяване 
дейността на съдебната система

Наградата за 2014 г. на Национал-
ната асоциация на медиаторите 
и Съюза на юристите в България 
за специален принос и подкрепа за 

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
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Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

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.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

От 31 август до 6 сеп-

тември в Созопол за три-

десет и шести път ще се 

проведат Празниците на 

изкуствата Аполония. Тра-

диционно те ще включат 

много интересни събития и 

концерти, като тазгодишно-

то издание ще е по-различно. 

Класическите, поп и рок кон-

церти и представленията 

ще бъдат на открито – съ-

ответно в Амфитеатъра и 

в двора на Художествената 

галерия в Стария град. Вклю-

чена е и панорама на новото 

българско кино. 

В пет вечери публиката 

ще се срещне с любимите 

си музиканти, актьори, ре-

жисьори, писатели. Аполония 

2020 ще бъде открита от 

обичания български джаз му-

зикант Живко Петров и него-

вото трио JP3. На следващия 

ден Графа - Владимир Ампов, 

обещава на почитателите 

си незабравим концерт. На 

4 септември в Амфитеатър 

„Аполония“ Ицо Хазарта ще 

зарадва феновете на рапа, а 

на 5 септември следва Любо 

Киров. В последния ден на 

сцената ще излезе „Фонда-

цията”. 

Сред класическите музи-

кални изпълнения ще са кон-

цертите на „Трио Арденца“, 

оперния певец Кирил Манолов 

с пианистката Вяра Шупер-

лиева, Зорница Иларионова 

(цигулка) и Георги Черкин (пи-

ано), Александрина Пендачан-

ска (сопран) и Людмил Ангелов 

(пиано), а Орлин Анастасов 

ще има майсторски клас.

Две от лентите, включе-

ни във филмовата програма 

на Празници на изкуствата 

Аполония 2020, са отличени 

на София Филм Фест. Това 

са „Сестра“ на режисьор-

ката Светла Цоцоркова и 

„Котка в стената“ на Мина 

Милева и Весела Казакова. 

Сред останалите заглавия 

са „Страх“ „Мълчание с дос-

тойнство“, „Сляпата Вайша“, 

„Физика на тъгата“. 

Театърът e винаги ос-

новна част от Празниците 

на изкуствата. Този път 

спектаклите ще оживеят 

пред публика в лятното кино 

в Созопол. Срещата с арти-

стите и режисьорите ще 

бъде по необичаен начин – на 

открито, без декори, без кос-

тюми. В експеримента ще се 

включат актьорите Михаил 

Билалов, Рашко Младенов, 

Любо Нейков, Иван Юруков, 

Александра Сърчаджиева, 

Иван Радоев, Любомир Ча-

талов, Стоян Младенов, 

Виттория Николова и режи-

сьорите Здравко Митков, Ли-

лия Абаджиева, Иван Юрумов, 

Петър Денчев и много други. 

Черешката на тортата ще 

бъде неподражаемият Мари-

ус Куркински, който по повод 

неговата 50-годишнина ще 

представи сборен моноспек-

такъл по всички свои досе-

гашни великолепни предста-

вления.

Книгите също ще зае-

мат важно място във фе-

стивалната програма. По 

време на литературните 

вечери публиката ще има 

шанса да се среща с писа-

тели и поети от различни 

поколения.

През септември България за по-

реден път ще се включи в инициа-

тивата „Европейски дни на наслед-

ството“ – съвместен проект на 

Съвета на Европа и ЕК. Тазгодиш-

ното издание се провежда под над-

слов „Европа, общо наследство”, 

като у нас то ще бъде отбелязано 

в 86 общини с над 300 събития. 

Сред проявите са фестивали на 

открито, празници на градовете, 

концерти, изложби, конкурси, пуб-

лични дискусии, образователни и 

интерактивни игри за деца и мно-

го други.

Множество музеи, галерии, 

културни и природни обекти ще 

осигурят свободен вход за посе-

тителите си в определени дни на 

септември при спазване на проти-

воепидемичните мерки във връзка 

с COVID-19.

През 2020 г .  европейската 

инициатива ще се фокусира върху 

връзката между наследството и обра-

зованието. Целта е милионите граж-

дани на континента да се докоснат до 

културното наследство на всяка стра-

на и да споделят общата загриженост 

за неговото опазване.

Санкт 
Петербург – 
Северната 
Венеция 

Строителните предизвикателства 
при изграждането на станциите  
„Орлов мост“, „Театрална“ и 
„Хаджи Димитър“ от третия лъч на метрото
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
Четете първи последните новини!

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  
НА НОВИНА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

Посочените цени не включват ДДС.
За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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