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Индикативната им стойност ще надхвърли 8 млн. лв. от националния бюджет

Десислава Бакърджиева

„Предвиждаме изготвяне на ин-
вестиционни проекти и възлагане на 
ремонтните дейности по тях за жп 
гарите Шумен, Ямбол и Търговище. Ин-
дикативната им стойност ще надхвър-
ли 8 млн. лв. от националния бюджет. 
По Оперативна програма „Транспорт и 
транспортна инфраструктура 2014 – 
2020“ ще бъдат реконструирани общо 
6 гарови комплекса – Карнобат, Подуяне, 
Искър, Казичене, Стара Загора и Нова 
Загора, за приблизително 30 млн. лв.“ 
Това съобщи за в. „Строител“ ген. ди-
ректор на Национална компания „Желе-
зопътна инфраструктура“ (НКЖИ) инж. 
Красимир Папукчийски. 

Той обясни, че жп гара Карнобат 
не е ремонтирана повече от 33 г. - от 
самото й построяване. „Срокът за из-
пълнение на строителните работи е 24 
месеца. Ще бъде извършено пълно архи-
тектурно обновяване, отговарящо на 
всички европейски изисквания за енер-
гийна ефективност, техническа безо-
пасност и достъпна среда. Такива ще 
бъдат и резултатите от реконструк-
цията на останалите обекти Подуяне, 
Искър и Казичене“, поясни инж. Папукчий-
ски и съобщи, че предстои сключване на 
договор с избрания изпълнител на гаров 
комплекс Стара Загора.

По отношение на останалите про-
екти на НКЖИ, за които е осигурено фи-
нансиране от ЕС, ген. директор заяви, 
че нито един от планираните за изпъл-
нение през настоящия програмен период 
няма да отпадне, включително финанси-
раните по Механизма за свързване на 
Европа, не само тези по ОП „Транспорт 
и транспортна инфраструктура“. 

Повече подробности за проектите 
на НКЖИ и приоритетите на Национал-
ната компания четете в интервюто с 
инж. Красимир Папукчийски на стр. 6-7.

Инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на 
Национална компания „Железопътна инфраструктура“: BG.121357Q/U

Обновяваме десетки жп гари 
и спирки 

Инж. Любомир Качамаков 
беше преизбран за председател 
на ОП на КСБ - София

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-7  стр. 8
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7 октомври

Инж. Христо Димитров, зам.-председател на УС на КСБ
Димитър Янакиев, член на Контролния съвет на КСБ
Инж. Георги Георгиев, председател на секция „Енергийна инфраструктура“ 
в КСБ и зам.-председател на Комисията за воденето, поддържането и 
ползването на ЦПРС за трета група строежи

8 октомври

Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по околната 
среда и водите

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

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

Георги Сотиров

В сградата на Университета по ар-
хитектура, строителство и геодезия 
(УАСГ) беше открита нова лаборатория 
към катедра „Пътища и транспортни 
съоръжения“. На събитието присъства-
ха министърът на транспорта, инфор-
мационните технологии и съобщенията 
Росен Желязков, Милена Дамянова, пред-
седател на парламентарната Комисия по 
образованието и науката, ректорът на 
УАСГ проф. д-р инж. Иван Марков, както 
и ръководителите на катедрата проф. 
д.ик.н. инж. Николай Михайлов и на лабо-
раторията гл. ас. д-р инж. Христо Гроз-
данов. 

 „За изграждането на инфраструкту-
рата в района на Западните Балкани ще 
се търсят добре подготвени и професио-
нално обучени кадри, за които има голям 
дефицит“, заяви министър Желязков. „С 
откриването на тази лаборатория целта 
е не само приложната дейност на сту-
дентите и докторантите, а и засилване 
на интереса към професията“, посочи 
още той. По думите му строителство-
то на пътна и железопътна инфраструк-
тура, която ще осигурява свързаността, 
ще бъде голямото предизвикателство и 

предимство през следващите години.
Проф. Марков обясни, че новата при-

добивка на УАСГ предоставя възможнос-
ти за изпитвания, свързани с проекти-
рането, изграждането и поддържането 
на транспортната инфраструктура. В 
нея ще се правят научноизследователски 
проекти, ще се работи със строителни 
фирми. 

„Към лабораторията са изградени 
компютърна зала, оборудвана с хардуер 
и софтуер, отговарящ на изискванията 
за изработка на инженерни проекти, кон-
структивна работилница и всичко необ-
ходимо освен за обучението на студенти 
и за подготовка на извънкурсови проек-
ти“, допълни проф. Николай Михайлов.

Гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов 
сподели пред в. „Строител“, че научноиз-
следователският център има за цел да 
дава необходимата експертиза на дър-
жавната администрация за независими 
и допълнителни изпитвания относно ка-
чеството. „Всичко това ще реализираме 
в партньорства със сродни институти и 
у нас, и в Европа. По този начин ще оси-
гурим целия спектър от изпитвания, не-
обходими за пътищата, за железниците, 
метрополитена, летищата и т.н., като 
ще бъдем и независим арбитър между 
държавата и бизнеса“, добави той.

Снимка авторът
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Десислава Бакърджиева

Вицепремиерът Томислав Дончев 
проведе среща със зам.-председате-
ля на Европейската комисия, отгова-
рящ за работните места, растежа, 
инвестициите и конкурентоспосо-
бността Юрки Катайнен в рамки-
те на двудневното му посещение в 
България. На нея са присъствали още 
министърът на околната среда и во-

дите Нено Димов и зам.-министърът 
на икономиката Лилия Иванова. 

Вицепремиерът Дончев е изтък-
нал, че преходът към кръгова ико-
номика с ефективно използване на 
ресурсите е от основно значение 
за постигането на интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж, а 
темата е сред приоритетните за 
българското правителство. „Правил-
ните послания към потребителите, 

засиленият диалог и тясното сътруд-
ничество с индустрията и научните 
среди са от съществено значение за 
ускоряването на прехода“, е заявил 
още вицепремиерът Томислав Дончев.

Присъстващите са се обединили 
около идеята за създаване на евро-
пейска платформа за обмен на опит 
в сферата на кръговата икономика, 
в която да участват всички страни 
членки.

Мирослав Еленков

В Дома на Европа в 
столицата се проведе 
дискусия на тема „Каква 
Европа искаме? – Нови-
те приоритети за раз-
витието на ЕС“. Основ-
ните участници  бяха 
зам.-председателят на 
ЕК Юрки Катайнен, ев-
родепутатът от ГЕРБ/ 
ЕНП Ева Майдел и зам.-
кметът на София Дончо 
Барбалов. 

„Сред основните при-
оритети, върху които 
ще бъде съсредоточена 
работата на европей-
ските институции през 
следващите пет години, 
са развитието на кръго-
ва икономика, изкустве-
ният интелект, Африка, 
защита и сигурност, вър-
ховенството на закона“, 
заяви Юрки Катайнен.

Ева Майдел изтъкна, 
че неравномерното раз-

витие на България крие 
много опасности, като 
най-голямата от тях е 
обезлюдяването на цели 
региони. „Европа трябва 
да стига навсякъде, да 
чува гласа на хората и в 
най-отдалеченото място, 
а не само в големите гра-
дове“, коментира още тя. 

Дончо Барбалов спо-
дели, че диалогът е дву-
странен процес. „Колкото 

повече търсим съдей-
ствие и поставяме иска-
нията и проблемите си 
пред българското прави-
телство и европейските 
партньори, толкова пове-
че ще се чува гласът ни 
в ЕС“, добави той. „Кога-
то мислим за бъдещето 
на България, трябва да 
го гледаме в европейска 
перспектива“, заяви още 
Барбалов.

Десислава 
Бакърджиева

Общо 26 ученици в XI 
и XII клас в дуална форма 
на обучение са започнали 
работа в ЧЕЗ Разпреде-
ление. От 17 септември 
деветимата младежи 
от XI I  клас на Профе-
сионална гимназия по 
механоелектротехника 
– Плевен, са се завърна-
ли в компанията. Те вече 
втора година учат, дока-
то трупат трудов стаж, 
като са разпределени 
в две от дирекциите – 
„Мерене и управление на 
данни“ и „Експлоатация 
и поддържане“. Съгласно 
учебната си програма 
учениците ще работят 
3 дни в седмицата под 
ръководството на пети-
ма наставници, които са 
сред опитните служи-
тели на ЧЕЗ Разпреде-
ление. От началото на 
октомври други девети-

ма ученици от XI клас на 
плевенската гимназия са 
подписали трудовите си 
договори с ЧЕЗ Разпре-
деление. Седмина двана-
десетокласници от сто-
личната професионална 
гимназия „Н. Й. Вапца-
ров“ също продължават 
дейността си в ЧЕЗ за 
втора учебна година.

„Осъзнавайки необхо-
димостта от добра про-
фесионална подготовка, 
ЧЕЗ бе една от първите 
фирми, която подкрепи ду-
алното обучение по елек-
тротехника в България 
в рамките на проекта  
ДОМИНО, с паралелки в 
София и Плевен, а впослед-
ствие и в Перник. Заради 
условията, които създава 
за насърчаване на младите 
специалисти, ЧЕЗ получи 
награда от ДОМИНО за 
фирма с най-добри социални 
придобивки за учениците в 
дуална форма на обучение“, 
заявиха от компанията. От 

ЧЕЗ са разработили и след-
ват дългосрочна страте-
гия в областта на профе-
сионалното образование и 
подкрепата на младите 
таланти. Участието в 
дуалната форма на обу-
чение е важен елемент в 
тази стратегия, защото 
допринася за реализиране 
на основната цел на ЧЕЗ, а 
именно сближаване на про-
фесионалното образова-
ние с нуждите и целите на 
бизнеса, ранното кариерно 
ориентиране на младите 
хора и задържането им в 
България.

„Динамиката на бизне-
са и бързо променящата 
се среда през последните 
години ни показват, че 
дуалното обучение е най-
добрият начин за наемане 
на правилните хора, разви-
тието и задържането им 
в компанията“, коментира 
Евгения Накова, директор 
„Човешки ресурси“ в ЧЕЗ 
България.

Снимка Румен Добрев
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Проектът е на стойност близо 150 млн. евро
Мирослав Еленков

В Министерството на енер-
гетиката бяха подписани няколко 
ключови споразумения за газова-
та връзка България – Гърция. Te 
са за строителство, доставка 
на тръби, за данъчен режим от-
носно проекта, както и за заема 
от Европейската инвестиционна 
банка, нужен за изграждането на 
тръбата. Под договора за да-
нъчен режим подписи положиха 
министърът на енергетиката 
Теменужка Петкова и министъ-
рът на енергетиката и околна-
та среда в Гърция Константинос 
Хадзидакис. Част от споразуме-

нията бяха подписани от пред-
ставители на Европейската ин-
вестиционна банка и „Български 
Енергиен Холдинг“ ЕАД. Тяхното 
успешно финализиране е предпос-
тавка за пълната мобилизация за 
реализацията на газовия интер-
конектор.

Константинос Хадзидакис 
заяви, че с особено вълнение е по-
дписал документите за проект, 
по който се работи 10 години. 
Според него различни фактори са 
повлияли, за да се забави толкова 
време строителството. Гръцки-
ят министър увери, че тръбата 
ще бъде завършена за 30 месеца.

От своя страна енергийният 

министър Теменужка Петкова 
подчерта, че проектът ще про-
мени изцяло облика на пазара на 
газ в целия регион. „Проектът 
е необратим, финансирането - 
гарантирано“, каза Петкова и 
обеща, че строителството ще 
бъде ускорено и търговската 
експлоатация ще тръгне в края 
на 2020 г.

Стойността на проекта 
е близо 150 млн. евро. Изпълни-
тел ще бъде гръцката компания 
„Джей енд Пи – Авакс“. Газопрово-
дът ще свърже гръцката нацио-
нална газопреносна система в 
района на Комотини с българска-
та в региона на Стара Загора. 

Планира се общата дължина да е 
182 км и с проектен капацитет 
до 3 млрд. кубически метра за го-
дина в посока Гърция – България. 
В зависимост от пазарния ин-
терес към ползване на по-голям 
капацитет и възможностите 
на съседните газопреносни сис-

теми обемът е проектиран да 
се увеличи до 5 млрд. кубически 
метра.

Проектът за тръбата се ре-
ализира от смесеното инвести-
ционно дружество „АЙ СИ ДЖИ БИ” 
с акционери БЕХ (50%) и IGI Poseidon 
(50%).

Елица Илчева

„След 2020 г. влиянието 
на негативните демограф-
ски процеси ще доведе до 
намаление на заетостта, 
като за периода от 2020 г. 
до 2034 г. спадът ще бъде 
около 6 процента и броят 
на работещите ще нама-
лее до около 2 962 000, кое-
то е с около 190 000 души 
по-малко през 2034 г. спря-
мо базовата 2020 г.“ Това 

каза министърът на труда 
и социалната политика Би-
сер Петков, който откри 
конференция за предста-
вяне на резултатите от 
средносрочни и дългосроч-
ни прогнози за развитието 
на пазара на труда в Бъл-
гария до 2034 г.

В анализ, изготвен в 
рамките на проекта „По-
вишаване ефективността 
на провежданата полити-
ка по заетостта“, финан-

сиран от ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, сек-
тор „Строителство“ попа-
да в категорията ключови, 
които ще се характеризи-
рат с най-голям брой за-
ети лица след преработва-
телната промишленост и 
търговията. Положителна 
е тенденцията, че ролята 
на преработващата про-
мишленост ще измества 
търговията от първото 
място. Очакваната ан-

гажираност в строител-
ство в по-краткосрочния 
план до 2024 г. ще пред-
ставлява 8,4% от всички 
наети лица (247 900 души). 
Ще се усеща значителна 
потребност от човешки 
ресурси с основно и по-ни-
ско образование, мъжете 
ще са 93,5% от заетите, 
а тези на 50 и повече го-
дини - 36,3%, като броят 
на работещите в напред-
нала възраст ще расте за 

сметка на по-младите.
„И настоящите прогно-

зи, както представените 
през март от министер-
ството, показват наличие 
на структурни дефицити 
за кадри със средно обра-
зование и структурен из-
лишък на такива с основно 
и висше“, посочи министър 
Петков.

През 2034 г. структур-
ните дефицити за кадри 
със средно образование 

ще засегнат над 77 000 
работни места, на кои-
то ще бъдат ангажирани 
хора с по-ниска и по-висока 
квалификация от необходи-
мата. Висшистите, които 
ще работят на места, кои-
то изискват по-ниска ква-
лификация, ще са прибли-
зително 38 хиляди. Тези с 
основно образование, кои-
то ще заемат позиции за 
хора с по-високо образова-
ние, ще са близо 40 хиляди.

Снимка Румен Добрев
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До месец приключват процедурите 
и дават старт на строителството

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Със 796 749 500 лв. се увели-
чава максималният ангажимент 
за разходи, които могат да бъ-
дат поети по бюджета на МРРБ 
през 2019 г. за модернизация на 
участъка от пътя между Видин 
и Ружинци с дължина над 54 км“, 
заяви след редовното правител-
ствено заседание министърът 
на регионалното развитие и бла-
гоустройството Петя Аврамо-
ва. Тя обясни, че това е прието с 
постановление на Министерския 

съвет (МС), с което се дава въз-
можност на Агенция „Пътна ин-
фраструктура“ (АПИ) да сключва 
договори с изпълнители и да за-
почне строителство по обекта.

Отсечката Видин – Ружинци 
от направлението Видин – Бо-
тевград, в по-голямата си част 
ще бъде с габарит на автомаги-
страла, включващ две ленти за 
движение в посока и аварийна, 
банкети и разделителна ивица. 
На определени места ще има и 
трета лента. По цялото трасе 
ще бъдат изградени и ремонти-
рани редица големи съоръжения, 

пътни възли и др.
„При реализацията на проек-

та ще се прилага нова схема на 
плащане. Тя предвижда цялата 
стойност на строително-мон-
тажните работи по договорите 
за трите участъка, на които е 

разделено трасето, да се раз-
плати на изпълнителите след 
приключване и приемане на осъ-
ществените дейности“, припом-
ни Аврамова и допълни, че през 
септември решение за поемане 
на ангажимент за разходи за бли-

Изграждането на нов грани-
чен контролно-пропускателен 
пункт между България и Северна 
Македония и стимулиране на мал-
ките и средните предприятия в 
пограничните общини ще са ос-
новният приоритет на бъдеща-
та програма за трансгранично 
сътрудничество (ТГС), която 
ще изпълняват двете държави с 
финансиране от ЕС. Това е ста-
нало ясно по време на Първото 
заседание на Съвместната ра-
ботна група за разработване на 
INTERREG „България – Северна 
Македония 2021 – 2027“, което 

се е провело в Министерство-
то на регионалното развитие и 
благоустройството (МРРБ). От 
ведомството съобщиха, че то е 
председателствано от зам.-ми-

нистър Деница Николова и Дими-
тър Ванчов от Министерството 
на местното самоуправление в 
Северна Македония.

Николова е посочила, че из-
граждането и развитието на 
транспортната свързаност 
между двете държави е изведено 
като основна задача, защото ще 
се подобрят в най-висока степен 
социално-икономическите харак-
теристики на граничните зони и 
ще се покрият приоритетите на 
ЕК по отношение на развитието 
на регионите. „С финансиране по 
програмата се предвижда или из-

граждането на граничния пункт 
„Клепало“ при Струмяни, или раз-
ширението на г.п. „Логодаж“ меж-
ду Станке Лисичково и Делчево. 
Коя мярка ще бъде подкрепена, ще 
стане ясно от социално-икономи-
ческия анализ, който се изготвя в 
момента“, е коментирала Деница 
Николова.

INTERREG „България – Северна 
Македония 2021 – 2027“ ще има ня-
кои новости, като основните са 
намаляване на административ-
ната тежест със съкращаване 
на нивата за контрол, срокове за 
одобрение на проекти и др. Ще 

бъде създаден специален Фонд 
за малки проекти за подкрепа 
на предприемачите за обучение, 
подобряване на производствения 
капацитет и др.

От МРРБ информираха, че до 
края на годината ще е готов со-
циално-икономическият анализ и 
SWOT анализ, чрез които ще се 
оформи програмата в началото 
на 2020 г., а по-късно през октом-
ври тя трябва да бъде одобрена. 
Все още не е ясна крайната й фи-
нансова рамка, която предстои да 
се гласува от Европейския парла-
мент.

зо 420 млн. лв. е взето от МС и 
по отношение на участъка между 
Мездра и Ботевград с дължина 
около 34 км.

„Хубавата новина е, че до ме-
сец ще приключим с процедурите, 
които предхождат всяко едно 
строителство. Това ще даде въз-
можност да започнат реални дей-
ности в участъците от Мездра 
до Ботевград и между Видин и 
Ружинци. В договорите, които ще 
бъдат сключени с изпълнителите, 
е предвидено двете пътни отсеч-
ки да бъдат изградени до 2022 г.“, 
информира още министърът.

Петя Аврамова подчерта, че 
този път е важен за развитието 
на Северозападна България и за 
намаляване на различието между 
регионите. „Чрез него ще се по-
добри и пътната безопасност, 
която за нас като министерство 
и за АПИ е един от основните при-
оритети“, каза още тя.
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Инж. Красимир Папукчийски, ген. директор на Национална компания          

Десислава Бакърджиева

Инж. Папукчийски, на-

влязоха ли в активна фаза 

на строителство желе-

зопътните обекти у нас, 

които се реализират с 

финансиране от ЕС? Ка-

къв етап на изпълнение 

достигнаха най-големите 

проекти на НКЖИ? 

През двата програмни 
периода по оперативни-
те програми „Транспорт 
2007 - 2013“ и „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 
2014 – 2020“) са завършени 
по-голяма част от строи-
телните дейности по жп 
направление София – Бургас. 
Целият участък е разделен 
на 4 големи проекта, които 
от своя страна се изграж-
дат на подучастъци. Жп от-
сечката София – Елин Пелин 
в момента е в процес на из-
пълнение и очакваме тази 
линия да бъде завършена 
през април 2021 г. Относно 
жп трасето Елин Пелин – 
Костенец много проблеми 
от най-различно естест-
во забавиха изпълнението 
на проекта. През февруари 
2019 г. беше обявено класи-
рането на участниците в 
търга, в резултат на което 
има подадени общо 10 бр. 
жалби за трите подучастъ-
ка. Към настоящия момент 
решенията на Комисията за 
защита на конкуренцията 
се обжалват пред Върхов-
ния административен съд. 
Всички решения на ВАС, кои-
то не подлежат на обжалва-
не, се очаква да бъдат факт 
съвсем скоро. 

По направлението Плов-
див – Бургас дейностите по 
модернизацията на железен 
път, контактна мрежа и 
системи за сигнализация и 
телекомуникации в жп учас-
тък Пловдив – Бургас, пред-
видени в обхвата на проект 
„Рехабилитация на железо-
пътната линия Пловдив – 
Бургас, Фаза 2”, ще бъдат 
изцяло завършени до края на 
2023 г. 

Модернизацията на жп 
отсечка Стралджа – Цер-
ковски е завършена успешно 
през април 2018 г. За жп от-
сечката Скутаре – Оризово 
към момента се осъщест-
вява предаване на обекта 
от изпълнителя на възложи-
теля. В ход е подписване на 
актове Образец 16. Сега се 
извършва включване на сис-
темите за сигнализация и 
телекомуникации в участъ-
ка в пробна експлоатация. В 
началото на октомври под-
писахме договор с избрания 
изпълнител за проектиране 
и изграждане на системи за 
сигнализация и телекому-
никации по железопътната 
линия Пловдив – Бургас. Този 
месец предстои подписване 
на договор за изпълнението 
на „Модернизация на желе-

зопътен участък Оризово 
– Михайлово” .

За реализирането на 
тези проекти неведнъж 
сме говорили. Искам да под-
чертая какво предстои в 
Северна България. В насто-
ящия програмен период с 
европейско финансиране ще 
се изгражда осигурителна 
техника в участъка Русе 
– Каспичан, като процеду-
рите за строителство на 
железния път вече са стар-
тирали. На етап проекти-
ране е модернизацията на 
жп възли Горна Оряховица, 
Русе, Варна, диспечерско 

управление в Горна Оряхо-
вица и модернизация на жп 
линията от Мездра до Горна 
Оряховица. Немалка част от 
инвестициите на НКЖИ са 
насочени към Искърското 
дефиле, и то в жп участъка 
София – Мездра, където на 
следващ етап предвиждаме 
да направим диспечерско 
управление и съответно 
повишаване на скоростите 
и намаляване на времето 
за пътуване. От Мездра до 
Варна скоростта на движе-
ние на влаковете ще е 120 
- 130 км/ч, като на места в 
правите отсечки ще дости-

га 160 км/ч.
В а ш и те  ч и т атели 

знаят, че железопътният 
транспорт е най-безопас-
ният и зелен, че не само не 
произвежда вредни емисии, 
но съществено намалява 
натовареността на авто-
магистралите и пътищата. 
В тази връзка има с какво 
да се похвалим – постиг-
нахме добри резултати при 
прехвърлянето на тирове-
те на релси от граница до 
граница, и мога да кажа, че 
за последната една година 
Интермодален терминал 
Пловдив е завишил изпъл-

нението на програмата и 
трафик-прогнозите с поч-
ти 120%. На практика това 
означава, че само в рамките 
на месец по магистралата 
от Свиленград до Пловдив 
се движат над 2200 тира 
по-малко. Това е съвсем 
реално намаляване на рис-
ковете от произшествия и 
опазване на околната среда 
чрез намаляване на вредни-
те въглеродни емисии. 

Има ли рискови проек-

ти, които обмисляте да 

фазирате, и с какви алтер-

нативни проекти разпола-

гате, за да усвоите напъл-

но паричния ресурс от ЕС 

за жп?

Нито един от планира-
ните за изпълнение проекти 
през настоящия програмен 
период няма да отпадне, 
включително финансирани-
те по Механизма за свърз-
ване на Европа (МСЕ), не 
само тези по „ОПТТИ 2014 
– 2020“. Поради забавянето 
на началото на строител-
ството вероятно ще се на-
ложи намаляване на обхвата 
за изпълнение през периода 
2014 – 2020 г. и прехвърляне 
на част от дейностите в 
следващия 2021 - 2027 г. Към 
момента не може да се оп-
редели кои проекти и каква 
част от тях ще бъдат фа-
зирани, докато не излязат и 
последните решения на ВАС 
по обжалванията. 

Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“ като всеки голям бе-
нефициент има сериозни 
проблеми с провеждането на 
процедури по Закона за об-
ществените поръчки (ЗОП) 
за мащабни обекти. Това е 
процес, който сам по себе 
си е тежък и продължите-
лен. Знаете, че системата 
за обжалване в един период 
беше блокирала всичките ни 
проекти и това доведе до 
финансови загуби и значи-
телен риск за реализиране-
то им. НКЖИ инициира необ-
ходимите мерки с промяна в 
ЗОП и сега сме в очакване 

 Нито един от планираните за изпълнение проекти през настоящия програмен         

Участък от отличения проект на НКЖИ от Европейската комисия за модернизация на жп участък Септември – Пловдив
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          „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ):

за финализиране на почти 
всички обявени процедури 
за големите проекти, като 
някои от тях вече приклю-
чиха с решенията на ВАС в 
наша полза. Териториално-
административните про-
цедури за одобрение на ПУП 
също са тромави и доведо-
ха до значително забавяне. 
Линейният характер на 
железопътните обекти за 
строителство изисква из-
ключително много процеду-
ри за отчуждавания, чиито 
обем е предизвикателство 
сам по себе си. Стараем 
се, съвместно с Министер-
ството на транспорта, ин-
формационните технологии 
и съобщенията, да намалим 
риска от забавяне на този 
етап от проектите.

Проект ,,Модернизация 

на железопътния участък 

„Септември – Пловдив и 

изграждане на 4 бр. път-

ни надлези“, изпълнен по 

„ ОПТТИ 2014 – 2020“, беше 

отличен от ЕК. Какво 

беше оценено като поло-

жително от Комисията 

и реализирате ли подобни 

проекти в момента?

Една от основните цели 
на политиката на сближа-
ване на ЕС е да се създаде 
по-добра свързаност в Ев-
ропа чрез инвестиции в же-
лезопътни и пътни връзки и 
развитие на модерна и по-
безопасна транспортна ин-
фраструктура. От ЕК беше 
оценена решителността 
на НКЖИ за подобряване на 
жп транспорта в България. 
Конкретният проект е за 
4 бр. пътни надлези, но до 
края на програмния период 
ще бъдат реализирани още 
39. Целта ни е да премахнем 
пресичанията на железо-
пътна и пътна инфраструк-
тура. По този начин ще 
гарантираме по-безопасна 
жп инфраструктура и ще 
можем да създадем възмож-
ност за по-бърза и конку-
рентна железница. 

Започна подготовката 

на проекта за модерниза-

ция на жп линията между 

София и границата с Репу-

блика Северна Македония. 

Откъде ще търсите фи-

нансиране за реализацията 

му и кога може да започне 

тя?

Да, в процес на изпъл-
нение е „Подготовка на 
проект „Модернизация на 
железопътната линия Радо-
мир – Гюешево – граница с 
Република Македония“ по 2 
обособени позиции. Сред-
ствата са осигурени от ОП 
„Транспорт и транспортна 
инфраструктура 2014 – 
2020“. След приключване на 
подготвителния етап ще 
се търсят възможности 
за финансиране на строи-
телството с национални 
средства и/или чрез Ев-
ропейските структурни и 
инвестиционни фондове в 
следващия програмен пери-
од 2021 – 2027 г.

За какви други проекти 

ще търсите финансиране 

през следващия програмен 

период?

Планирането на след-
ващия програмен период е 
пряко свързано с приключ-
ването на настоящия 2014 
– 2020 г. Както споменах, 
поради забавянето на на-
чалото на строителство-
то вероятно ще се наложи 
намаляване на обхвата за 
изпълнение през този про-
грамен период и прехвърля-
не на част от дейностите 
за 2021 – 2027 г. Това зависи 
от последните решения на 
ВАС по обжалванията. 

Започнаха ремонти-

те на големите софийски 

гари, има ли дейности или 

планове за модернизация 

на други такива обекти в 

страната?

Железопътните гари 
и гаровите комплекси са 
местата, където хората 
имат пряк контакт с жп 
инфраструктура и затова 
сме длъжни да ги приведем в 
удобен и приличен вид. Пола-
гаме огромни усилия в тази 
посока.

По Оперативна про-
грама „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 
2014 – 2020“ ще бъдат ре-
конструирани общо 6 гарови 
комплекса – Карнобат, Поду-
яне, Искър, Казичене, Стара 
Загора и Нова Загора. Ин-
дикативната стойност за 
всички обекти е приблизи-
телно 30 млн. лв.

Жп гара Карнобат не 
е ремонтирана повече от 
33 г. - от самото й постро-
яване. Срокът за изпълнение 
на строителните работи е 
24 месеца. Ще бъде извър-
шено пълно архитектурно 
обновяване, отговарящо на 
всички европейски изисква-
ния за енергийна ефектив-
ност, техническа безопас-
ност и достъпна среда с 
изграждане на асансьори, 
рампи и визуална комуника-
ция. Дейностите включват 
и конструктивно усилване 
на елементи на сградата, 
и подмяна на покривната 
конструкция, на инстала-
ции и т.н. Такива ще бъдат 

и резултатите от рекон-
струкцията на останали-
те обекти Подуяне, Искър 
и Казичене – създаване на 
благоприятна, безопасна и 
достъпна среда за пътници-
те и персонала на терито-
рията на гарата.

Предстои сключване на 
договор с избрания изпълни-
тел на реконструкцията на 
гаров комплекс Стара За-
гора. На приемното здание 
през годините са извърш-
вани само частични спеш-
ни ремонти, крайно недос-
татъчни за поддържане на 
техническото му състояние 
в нормални параметри. До 
средата на 2020 г. се надя-
ваме да стартира и ремон-
тът на гара Нова Загора. 
Поради стратегическото 
си място комплексът е из-
ключително важен за же-
лезопътната инфраструк-
тура у нас. През жп гарата 
преминават три направле-
ния – към Богданово, към 
Бургас (Ямбол, Карнобат, 
Бургас) и към Стара Заго-
ра (Стара Загора, Пловдив, 
София). Реконструкцията 
включва строителство на 
изцяло ново приемно здание, 

модернизация на перони и 
коловози и изграждане на 
нова вертикална планировка 
с прилежащ паркинг.

В обхвата на проект 
„Пловдив – Бургас, Фаза 2“ 
ще бъде извършена рехаби-
литация на приемните зда-

ния на гарите Маноле, Бело-
зем, Чирпан и Зимница. Ще 
бъде изградено ново прием-
но здание на гара Оризово, 
както и осветление и навес 
за пътници с места за ся-
дане на спирки Опълченец, 
Черна гора, Свобода, Саму-
илово и Спасово.

С изпълнение на про-
екта за модернизация на 
железопътната линия Со-
фия – Пловдив: жп участък 
Елин Пелин – Костенец, ще 
бъдат реконструирани при-
емните здания Елин Пелин 
и Ихтиман и пероните на 
2 съществуващи спирки - 
Стамболово и Немирово, и 
ще се направят нови спирки 
Побит камък и Веринско. 

Със средства от репу-
бликанския бюджет в раз-
мер на 500 000 лв. са склю-
чени договори за изготвяне 
на инвестиционни проекти 
на жп гари Ямбол, Айтос, 
Стамболийски, Шумен и 
Септември. Към момента е 
стартирана модернизация-
та на Айтос, като до сре-
дата на 2020 г. е планирано 
да започне и тази на оста-
налите.  

Предвиждаме изготвяне 

на инвестиционни проекти 
и възлагане на ремонтните 
дейности по тях за жп га-
рите Червен бряг, Левски и 
Търговище. Индикативната 
им стойност ще надхвърли 
4 000 000 лв. от националния 
бюджет. 

Тази седмица инициира-

хте кръгла маса с предста-

вители на висши техниче-

ски училища, включително 

и чуждестранни, по повод 

недостига на висококвали-

фицирани кадри в жп бран-

ша. Доколко този проблем 

е свързан с изпълнението 

на Вашите проекти?

Липсата на доста-
тъчно кадри е свързана не 
толкова с реализацията на 
проектите, въпреки че из-
пълнителите им изпитват 
същите трудности, колко-
то с последващата им екс-
плоатация от НКЖИ. След 
завършване на строител-
ството по железопътните 
трасета те се въвеждат 
в експлоатация и поддър-
жането им се извършва от 
специализираните поделе-
ния на Национална компания 
„Железопътна инфраструк-
тура“ съгласно тяхната 
компетенция. Става дума 
за ново поколение осигури-
телна техника, маршрутно-
компютърни централизации 
в гарите, ETCS – европей-
ска система за контрол на 
влаковете, ниво 1, систе-
ма за автоматична блоки-

ровка с броячи на оси без 
проходни светофори, тя-
гови подстанции 110/25 kV 
от необслужваем тип с 
дистанционно управление 
SKADA и много други нови 
технологии в нашия сектор. 
Острата нужда от кадри, 

които да могат да рабо-
тят с новите технологии, 
се усеща сега, а какво ще 
правим след 5, 10, 20 годи-
ни? 

Този огромен проблем 
обсъждахме наскоро и се 
радвам, че получихме раз-
биране от ръководствата 
на техническите училища 
и университети и ще про-
дължим постоянен прагма-
тичен диалог с тях. Очак-
ванията са за инвестиции 
от над 3 млрд. евро в жп 
инфраструктурата, тряб-
ва да решим въпроса как ще 
експлоатираме и управлява-
ме новите трасета. 

НКЖИ е член на Кама-
рата на строителите в 
България и ако доскоро спо-
деляхме с колегите, че се 
гордеем, че благодарение и 
на нашите проекти се вди-
га нивото на експертизата 
на всички в строителния 
бранш, сега сме притесне-
ни за последващото разви-
тие на вече построеното. 
Убеден съм, че тези трево-
ги не са само в жп бранша, 
бихме участвали с желание 
в една по-широка дискусия 
по тази тема.

         период няма да отпадне

Инж. Папукчийски даде началото на модернизацията на гаров комплекс Искър

Инж. Красимир Папукчийски парафира договора и с изпълнителя на проекта за изграждане на 

системи за сигнализация и телекомуникации по железопътната линия Пловдив – Бургас

През миналата седмица бе подписан договорът за реконструкция на стрелковото развитие на 

гара Зимница и рехабилитация на контактната мрежа в гарите Зимница и Стралджа

Снимки в. „Строител“
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Общото събрание издигна кандидатурата на председателя на УС инж. Илиян Терзиев 
за нов мандат, инж. Благой Козарев бе номиниран за член на КС

Росица Георгиева

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия в София (ОП на КСБ 
– София) проведе Общо 
отчетно-изборно събра-
ние. На него присъстваха 
председателят на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев, 
изп. директор на Камара-
та инж. Мирослав Мазнев, 
доц. д-р инж. Георги Лин-
ков, председател на Коми-
сията за воденето, под-
държането и ползването 
на ЦПРС, инж. Светослав 
Глосов, почетен председа-
тел на КСБ, инж. Николай 
Станков, бивш председа-
тел на УС, сега експерт в 
МРРБ, както и членове на 

местната структура. 
Делегатите одобриха 

отчета на председате-
ля на ОП София инж. Лю-
бомир Качамаков, който 
е и член на УС на КСБ, и 
вицепрезидент на FIEC, за 
времето от 1.09.2018 г. до 
31.08.2019 г., както и този 
на Областния съвет. При-
ето беше и изпълнение-
то на плана за приходи и 
разходи на структурата 
за отчетния период. По 
време на събранието бяха 
избрани делегатите за 
Общото събрание на КСБ. 
Това са „БИАД-С” ЕООД, 

„Глоса” ЕООД, „Пи Ейч Ай” 
АД, „Дивелъпър” ЕООД, 
„Планекс Билд” ООД, „Г 
и П Инженерингова Гру-
па”  ООД, „Красстрой” 
ООД, „Валмекс” ЕООД, 
„ГБС – Инфраструктурно 
строителство” АД, „Глав-
болгарстрой” АД, „Радми 
90” ООД, „Хидрострой” 
АД, „Атлас-Балкан” ООД, 
„Димстрой 5” ЕООД, „Рай-
комерс  Конструкшън” 
ЕАД, „Бокар” ООД, „К Груп 
Инфра” АД, „Ин Техно-
лоджи” ООД, „Бо Енд Бо 
Проджект” ООД, „Ратек” 
ООД, „Пластон 21” ЕООД, 

ЕТ „А.Л.В. Виктор Шар-
ков”, „Арни Брадърс” ЕООД, 
„Ва И Бо” ООД, „Евробилд 
Груп 2003” ЕООД, „Лион-
икс” ЕООД, „Нова строи-
телна идея” ЕООД, „Изо-
мат Инженеринг” ЕООД, 
„Ливтас” ЕООД, „Техноби-
омед” ЕООД, „Топкап 2016” 
ЕООД, „Кастро 2” ЕООД, 
„Деал-Инженеринг” ООД, 
„ВМГ-Мениджмънт” ООД, 
„Аква Конструкшън” ЕООД, 
„Мега Ел” ЕООД, „Мико-Д” 
ООД, „Радо Олрат” ЕООД, 
„Тидекс” ЕООД, „Ваклин 
Груп” ООД, „Интергама” 
ООД, „Техно строй-Бълга-

рия” ООД, „Анрад” ООД, 
„Филто-С” ООД, „Фронт 
Сайд” ЕООД, „Теко” АД, „Ти-
фани-ВК” ЕООД, „Астрон” 
ЕООД,  „ Гарантстрой 
Комплект” АД, „Бигла III” 
ООД, „Болярска Ем” ООД, 
„Бартер” ЕООД, „Вейл 
Конструкции” ЕООД, „Бри-
абилд” ЕООД, „Иберис” 
ЕООД, „Стройнорм” ЕООД, 
„Респект Билд” ЕООД, 
„Вак-02” ООД. 

След утвърждаването 
на делегатите за Общо-
то събрание на Камарата 
инж. Любомир Качамаков 
беше преизбран за предсе-
дател на ОП на КСБ - Со-
фия, за следващите три 
години. Присъстващите 
одобриха състава на Об-
ластния съвет на столич-
ната структура. В него са 
Ивайло Петров - „Атлас-
Балкан” ООД, инж. Георги 
Спиридонов - „Пи Ейч Ай” 
АД, инж. Лъчезар Цветков 
- „Валмекс” ЕООД, инж. 
Петьо Димитров - „Дим-
строй 5” ЕООД, Красимир 
Милушев - „Красстрой” 
ООД, Ивайло Тодоров - 
„Ливтас” ЕООД. В Кон-
тролния съвет на ОП на 
КСБ - София, влизат акад. 
Ячко Иванов, председател 
на Научно-техническия 
съюз по строителство в 
България, Захари Попчев - 
„Ратек” ООД, инж. Антон 
Маслев - „Хидромат” ООД. 

Общото събрание на 
ОП София номинира на-
стоящия председател 
на УС на Камарата инж. 
Илиян Терзиев за след-
ващ мандат. Инж. Благой 

Козарев, член на ИБ и УС 
на КСБ, беше издигнат за 
член на Контролния съвет, 
а инж. Иван Моллов, Ивай-
ло Петров, инж. Егмонт 
Якимов, инж. Лъчезар Цве-
тков и инж. Георги Спири-
донов бяха предложени за 
членове на УС на КСБ. 

ОП на КСБ – София, 
гласува и план за дей-
ността за 2020 г., както 
и план-сметката за след-
ващата година. 

Инж. Любомир Качама-
ков заяви, че Областният 
съвет на ОП на КСБ - Со-
фия, ще работи активно 
за въвеждане на цифрови-
зацията на строителния 
процес, за да може чле-
новете на структурата 
да бъдат подготвени за 

предстоящите промени. 
„Ще реализираме инициа-
тиви за отпадане на не-
коректните забрани за 
строителство, въведени 
със Закона за шума, и за 
допълнително прецизира-
не на текстовете, при-
лагани чрез Наредба 1 
на Столичната община, 
свързани със СМР. Ще про-
дължи сътрудничеството 
ни с местната власт за 
намаляване на админи-
стративната тежест в 
процедурите, свързани с 
издаване на документи за 
строителство”, каза инж. 
Качамаков. 

Той декларира, че като 
председател на ОП на КСБ 
- София, ще вземе активно 
участие в обсъждането и 
решаването на проблеми-
те на бранша, по които 
работи ръководството 
на КСБ. „Заедно ще анали-
зираме съществуващите 
трудности и ще предлага-
ме конкретни изменения в 
Закона за устройство на 
територията и Закона за 
обществените поръчки 

(ЗОП). Ще насочим уси-
лията си за намаляване 
на административната 
тежест и в процедурите 
по ЗОП, като приоритет 
ще бъде да се приеме из-
ползването на данните 
от ЦПРС директно. Ак-
тивно ще участвам и в 
дейностите по евенту-
ални промени в Кодекса за 
професионална етика на 
строителя, като ще следя 
и за прилагането му”, каза 
още инж. Качамаков. 

Председателят на 
ОП на КСБ – София, под-
черта, че най-голямата 
структура на Камарата 
ще продължи редовно да 
организира семинари за 
членовете си. Планира се 
те да се състоят 3 или 4 
пъти годишно и на тях да 
се дискутират актуални 
за бранша теми. „Област-
ното представителство 
ще има и обучителни фо-
руми за представяне на 
нови технологии в сфера-
та на строителството и 
добри практики, които се 
прилагат на Запад, а не са 
познати в страната. Ще 
продължи и инициативата 
за провеждане на безплат-
ни или на преференциални 
цени курсове. Това ще се 
случва заедно със „Строи-

телна квалификация” ЕАД”, 
добави инж. Любомир Ка-
чамаков. 

Друг приоритет на ОП 
София ще е привличането 
на повече членове на орга-
низацията да участват в 
мероприятията на струк-
турата. Предвижда се и 
разнообразяване на иници-
ативите на Областното 
представителство. „Ще 
работя за разширяване на 
дейността ни със строи-
телните техникуми и учи-
лища в област София, за 
да се намали липсата на 
кадри в бранша. Служи-
телите на софийската 
структура ще продължат 
да консултират фирми-
те по въпроси, свързани 
с вписването в ЦПРС, из-
пълнението на процеду-
рите, декларирането на 
производствен опит, оф-
ормянето на документи и 
други. Намерението ми е 
да се засили ролята на Ко-
мисията по професионал-
на етика към ОП на КСБ 
– София”, завърши инж. 
Любомир Качамаков. 

Снимки Румен Добрев
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Пламен Иванов, председател на 

ОП на КСБ – Пловдив:

За следващия пе-
риод 2019 - 2020 г. си 
поставяме няколко, но 
сериозни и изпълними 
задачи, за да подпо-
магаме в максимална 
степен дейността на 
фирмите от региона. 
Ще изградим активна 
система, съставена 
от четири основни 
елемента – изработва-
не на качествен профе-
сионален сайт, изготвяне на програма за привлича-
не и развитие на строителните кадри в областта, 
създаване на специализирани строителни клубове и 
осъществяване на различни прояви на благотвори-
телност.

Ясно на всички колеги е, че проблемът с кадрите 
в бранша продължава да е на дневен ред с особена 
острота. Нещо повече, само 7% от завършилите про-
фесионалните гимназии по строителство остават 
във фирмите. Именно с такава цел ще направим про-
фесионален сайт за хората, които активно търсят 
работа. Пак там, а и чрез виртуална борса, ще се 
опитаме да подпомогнем бранша при освобождаване-
то и намирането на подходящи ресурси – материали, 
ДМА, свободна работна ръка и др.

Анкетното проучване сред нашите членове по-
казва, че създаването на специализирани строител-
ни клубове набира все повече и повече поддръжници. 
Смятаме да основем клуб на младия строителен спе-
циалист, с което ще подпомогнем изграждането на 
генерация от еманципирани колеги, със своя гледна 
точка по общата ни проблематика, както и поощря-
ване на предприемчивостта им. Голямата идея е сти-
мулиране на конкурентоспособността и потенциала 
на членовете на клуба, за да могат те по-успешно да 
се интегрират в икономиката на България и на ЕС.

Интересно е и намерението за създаване на клуб 
на оперативния строител, с който да открием и 
компенсираме дефицитите, лошите практики и да 
повишим неговата компетентност. Ще продължим и 
с ежеседмичните неформални срещи в клуб „Четвър-
тък“, като ще се опитаме да профилираме сбирките 
отделно за фирмите от сектора, за строителната 
общност, за специалисти, близки до бранша, както и 
за администрациите в Пловдив.

нит Строителна Група“ 
АД, Васил Спануров – „ВС 
Инженеринг“ ООД, Велка 
Арабаджиева – „Авис Ин-
женеринг“ ЕООД, и Тенчо 
Динев – „Боради“. ООД. 
В състава на Контрол-
ния съвет са Иван Боев 
– „Инженеринг БГ“ ЕООД, 
Йорданка Маркова – „Тер-
ма експерт плюс“ ООД, и 
Николай Петков Хасковли-
ев – „Анди БГ“ ООД. Оп-
ределени бяха и делегати 
за Общото събрание на 
КСБ. Това са „Авис Инже-
неринг“ ЕООД, „Анди БГ“ 

ООД, „Билдинг МАГ“ ЕООД, 
„Боради“ ООД, „Виктория 
Инвестмънт – ВИП“ ООД, 
„Водстрой – Пловдив“ АД, 
„ВС Инженеринг“ ООД, 
„ДД Комерс“ ООД, „ДС Ин-
женеринг“ ЕООД, „Елвеко 
Електромонтажи“ ЕООД, 
„Електрогруп“ 07 ЕООД, 
„Инженеринг БГ“ ЕООД, 
„Лустро – 90“ ООД, „Н и 
М БИЛД“ ЕООД, „Проин-
вест Строй“ ЕООД, „Си-
енит Строителна Група“ 
АД, „Скафф“ ЕООД, „Теме-
на“ ООД, „Терма Експерт 
Плюс“ ООД и „Тирлин“ АД.

Георги Сотиров

В Административния 
център на пловдивските 
строители се проведе 
Общото отчетно-избор-
но събрание на местната 
структура. На него с пъл-
но болшинство за пред-
седател на ОП на КСБ 
– Пловдив, бе преизбран 
Пламен Иванов. Гости на 
събитието бяха инж. Или-
ян Терзиев, председател 
на УС на КСБ, и Любомир 
Пейновски, член на УС на 
Камарата.

Преди разискванията 
по предварително раз-
дадения на делегатите 
отчет за  дейността 
на Областното пред-
ставителство за вре-
мето от 01.09.2018 г. до 
31.08.2019 г. и другите до-
кументи, включени в днев-
ния ред, пред делегатите 
бяха направени три крат-
ки презентации. Те про-
следиха дали посоката, по 
която се развива ОП Плов-
див, е приемлива, отговаря 
ли на проблемите на бран-
ша и може ли КСБ да бъде 
ангажирана за решаване-
то им. Най-интересната 
сред презентациите беше 
свързана с идеята на ОП 
на КСБ – Пловдив, за съз-
даването на интернет 
сайт за работа, който да 
не е само платформа, а да 
е активен и посещаван. 
Той трябва да показва ин-
тересните и полезните 
за строителите неща. 
Експерти от Областно-
то представителство са 
прегледали повече от 150 
портала от цял свят, като 
са се спрели на дизайна на 
ирландски. 

„Идеята е сайтът да бъде 

достъпен, интересен и 

активен за хора, които 

търсят работа, но не са 

специалисти в материята, 

и с едно или две кликвания 

да попаднат на свободни 

позиции“,

 обясни Пламен Иванов. 
В отчета за изминала-

та година председателят 
на ОП Пловдив обърна вни-
мание на делегатите на 

развитието на клубната 
дейност на структура-
та, на осъществените 
периодични срещи с други 
Областни представител-
ства на КСБ, които са 
били база за съвместна 
работа. „Проведохме кръг-
ла маса с ОП на КСБ – Па-
зарджик, на тема „Пробле-
ми в строителния процес 
и формулиране на предло-
жения за решаването им“, 
както и работна среща на 
Областните представи-
телства на КСБ от Южен 
Централен район – Па-
зарджик, Смолян, Хасково, 
Кърджали и Пловдив, с ръ-
ководството на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия. При годишното при-
ключване една евентуална 
среща на счетоводители-
те на фирмите с юристи, 
които ползва ОП, може да 
бъде от взаимна полза. То-
ест активната дейност в 
клубове по интереси може 
да бъде ценна за всич-
ки. Който търси някаква 
помощ, услуга и прочие, 
може да я получи именно в 
неформална обстановка“, 
заяви Иванов.

Председателят на ОП 
на КСБ – Пловдив, призова 
колегите си да ценят съз-
дадените традиции в кон-
тактите с регионалните 
структури на сродните 
организации КИИП, КАБ, 
САБ, КРИБ, Търговско-про-
мишлената камара, както 
и с РДНСК. „Важно е да се 
запазят добрите отноше-
ния с фирмите от бранша, 
защото Камарата е създа-
дена именно да подкрепя и 
подпомага строителните 
компании в тяхната дей-
ност“, добави той. През 
отчетния период Пламен 
Иванов е участвал в се-
минар на КРИБ на тема 
„Популяризиране на онлайн 
инструменти за оценка 
на риска (OiRA) в област 
„Строителство“. Проведе-
на е и среща с EVN, „Топ-
лофикация“ и „Тракия Ико-
номическа зона“, както и 
семинар на тема „Основи 
на LEAN в производство-
то и при управлението на 
проекти“ в партньорство 
с „БГ Алтернатива“ ЕООД.

През изминалата го-

дина ОП Пловдив е орга-
низирало и редица други 
събития и обучения по 
конкретни проблеми, сред 
които са тези за „Почти 
нулево-енергийни сгра-
ди“, „Обезопасяване на 
строителната площадка“, 
„Електронният единен ев-
ропейски документ за об-
ществени поръчки“ и др.

Пламен Иванов подчер-
та, че 

саморегулацията между 

строителните фирми е 

особено важна. 

„Примерът на отноше-
нията помежду ни да дава 
и реална полза в работата 
ни по-нататък с възложи-
тели, инвеститори, общи-
ни и т.н.“, заяви той и ко-
ментира, че средството 
за постигането на това е 
привличане на вписаните 
в ЦПРС строителни фирми 
за членове на КСБ чрез за-
конодателни инициативи 
на централно ниво. 

По време на Общо-
то събрание инж. Илиян 
Терзиев очерта някои от 
реализираните от ръко-
водството на КСБ дей-
ности. „Едно от нещата, 

които направихме, беше 
да се преборим в Закона 
за обществените поръчки 
за статута на подизпъл-
нителите, така че те да 
участват със собстве-
ното си име, с работата, 
която изпълняват, за да 
трупат опит. Другото 
е свързано с приетата 
промяна в чл. 14, ал. 2 от 
ЗКС и вече само строежи 
с разгъната застроена 
площ до 100 кв. м могат да 
се изпълняват от стро-
ители, които не са впи-
сани в ЦПРС“, заяви инж. 
Терзиев и коментира, че 
в момента КСБ е насочи-
ло усилията си за промяна 
на текстовете по закона 
за шума и относно гаран-
ционните срокове.

Делегатите на Общо-
то събрание единодушно 
гласуваха предложението 
на председателя на ОП на 
КСБ до УС на КСБ за въз-
становяване на състеза-
нието „Аз мога да строя“, 
на което преди години 
инициатор беше пловдив-
ското Областно предста-
вителство.

За членове на Област-
ния съвет бяха избрани 
Валентин Кънчев – „Сие-

Инж. Ивелина Велчева, 
ОП на КСБ – Шумен

Областното предста-
вителство на Камарата 
на строителите в Бълга-
рия в Шумен проведе Общо 
годишно отчетно-изборно 
събрание на 4 октомври. То 
се състоя в заседателна-
та зала на офиса на мест-
ната структура и на него 
присъстваха представи-
тели на 9 фирми от ОП на 
КСБ - Шумен. Събитието 
откри председателят на 
ОП Шумен инж. Данко До-
брев. Официален гост бе 

инж. Христо Димитров, 
зам.-председател на УС на 
КСБ.

В началото бяха при-
ети отчети за дейност-
та на Областния съвет, 
на Контролния съвет и на 
председателя на ОП, както 
и отчет за изпълнение на 
плана за приходи и разходи 
на ОП. Беше взето реше-
ние да се освободят от 
отговорност ОблС, КС и 
председателят на ОП. 

Общото събрание одо-
бри и план за дейността на 
ОП на КСБ – Шумен, който 
включва организиране на 

срещи с местната власт и 
представители на бранша, 
провеждане на обучения 
съвместно със „Строител-
на квалификация“ ЕАД, под-
помагане на мероприятия 
на Професионалната гим-
назия по строителство, 
архитектура и геодезия. 
Сред основните задачи на 
ОП Шумен са още събиране 
на сведения за проблеми-
те в бранша, разпростра-
нение на информация до 
фирмите, вписани в ЦПРС, 
организиране на Деня на 
строителя, провеждане 
на анкети и проучвания 

сред членовете, оказване 
на техническа помощ при 
подготовка на заявления за 
ЦПРС и др.

Без забележки беше 
приета и план-сметката 
на ОП Шумен за 2020 г. За 
председател на местната 
структура бе избран инж. 
Красимир Костадинов, уп-
равител на „Кънстракшън 
груп“ ЕООД.

ОблС е съставен от 
инж. Данко Добрев – „Барс“ 
АД, инж. Емилия Савова – 
„Шуменска крепост“ АД, и 
Иларион Иванов – „Симекс“ 
ЕООД. В КС влизат Мето-

ди Вангелов – „РВ Инжене-
ринг“ ЕООД, Сашо Станков 
– „Проектстрой-Станков“ 
ЕООД, и инж. Георги Григо-
ров – „Пътища“ АД.

За делегати на Об-
щото събрание на КСБ 
бяха избрани „Кънстрак-
шън груп“ ЕООД, „Симекс“ 
ЕООД и „Барс“ АД.

Снимка авторът

Снимки авторът
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Приоритет на инж. Емилия Митова ще е събуждане на активността на фирмите членки
Елица Илчева

Инж. Емилия Митова 
застава начело на ОП на 
КСБ в Перник. Тя бе пред-
почетена от Общото 
събрание на местната 
структура пред предло-
жения от ръководството 
на ОП Димитър Живков. 
Така начело на органи-
зацията и в следващи-
те три години ще стои 
жена след двата поред-
ни мандата на инж. Таня 
Каменова, която оста-
ва в Областния съвет 
(ОблС). Новият предсе-
дател вече 24 г. е съупра-
вител на малката фирма 
„Асфалтинг“ ООД. През 
2017 г. в Деня на Перник 
– 19 октомври, кметът на 
града д-р Вяра Церовска 
я удостои със званието 
„Строител на годината“. 
Изборът на инж. Митова 
тогава бе мотивиран от 
общинското ръководство 
с качествата й на добър 
и коректен изпълнител, 
партньор и ръководител. 
„Тя е активен участник в 
дейността на Областно-
то представителство на 
Камарата на строители-
те в България в Перник. 
„Асфалтинг” е компания 
с отлична строителна 
практика и доказала се 
с качествена реализа-
ция на обектите“, заяви 
тогава пред „Строител“ 
председателят на ОП на 
КСБ – Перник, инж. Таня 
Каменова. 

На Общото отчет-
но-изборно събрание на 
3 октомври присъстваха 
17 представители на чле-
нуващите в ОП фирми. 
Специален гост на съби-
тието бе инж. Любомир 
Качамаков, член на ИБ и 
УС на КСБ, председател 
на ОП на КСБ – София, и 
зам.-председател на FIEC. 

Форумът прие  без 
възражения отчета на 
инж. Таня Каменова. От 
документа става ясно, че 
само за последната годи-
на 9 нови фирми са заяви-
ли желание за членство в 
КСБ, а 4 са били заличени. 
Общият брой на членове-

те на ОП на КСБ – Перник, 
е 72, а в Централния про-
фесионален регистър на 
строителя са вписани 86.

„Приоритет на Кама-
рата е издигане на роля-
та и мястото на Област-
ните представителства 
и насочването на ця-
лостната им дейност в 
интерес на строителни-
те фирми. За изминалия 
период ние продължихме 
да работим в различни 
области за постигане на 
целта, за подобряване на 
качеството на общест-
вения живот на национал-
но, областно и общинско 
ниво“, каза инж. Каменова. 
Тя отчете редица срещи 
на  ръководството на 
ОП с местната власт, с 
представители на фирми, 
с директорите на двете 
специализирани учебни 
заведения в Перник, обу-
чаващи кадри за бранша, 
и др.

Областното предста-
вителство е организира-
ло лекция от поредицата 
специализирани семинари 
на „Строителна академия“ 
на тема „Служител в пла-
нов офертен отдел“, при 
което са обучени пред-
ставители на 19 фирми. 
Проведен е и курс по ЗБУТ 
и контрол по качеството, 

на който са квалифицира-
ни 36 кадъра от 22 фирми. 

В Земен ОП на КСБ – 
Перник, е било домакин на 
среща на ръководството 
на Камарата с тези на 
Областните представи-
телства от Югозападния 
регион (София, Перник, 
Кюстендил и Благоев-
град). Не са били прене-
брегнати и традицион-
ните срещи на местната 
структура със сродните 
браншови организации, 
като Камарата на инже-
нерите в инвестицион-
ното проектиране, Ка-
марата на архитектите 
в България, Търговско-
промишлената палата в 
Перник, Конфедерацията 
на индустриалците и ра-
ботодателите и др. Тясно 
сътрудничество е поддър-
жано и с другите Област-
ни представителства на 
КСБ. 

„В постоянно взаи-
модействие сме с РКСВ 
Перник, участваме в засе-
данията им, заедно рабо-
тим. С тях отбелязваме 
празника на строителя“, 
коментира още инж. Таня 
Каменова, като призова 
присъстващите на Общо-
то събрание да полагат 
повече усилия за това да 
стимулират активност-

та на всички членове на 
Областното представи-
телство. 

Форумът реши в новия 
ОблС да влязат Димитър 
Живков – „Димел“ ЕООД, 
Емилия Митова – „Асфал-
тинг“ ООД, Таня Камено-
ва – „Хидрострой“ ООД, 
Илиян Цанов – „Строй-
консулт“ ЕООД, Евгени 
Павлов – „Фьоле Груп“ 
ООД, Румен Цинцов –„Ин-
фракорект строй“ ЕООД, 
Атанас Додунчев – „АБС 
инженеринг “  ЕООД .  В 
Контролния съвет ще ра-
ботят Красимир Мирчев 
– „Стройвек инженеринг“ 
ЕООД, Даниела Йорданова 
– „Булстрой“ ЕООД, и Да-
финка Николова – „Пламекс 
груп“ ЕООД.

По  време  на  съби-
тието бяха избрани и 
делегати  за  Общото 
събрание на КСБ. Това 
са „Димел“ ЕООД, „Ас-
фалтинг“ ООД, „Хидро-
строй“ ООД, Армпроект 
ЕТ,  „Фьоле Груп“  ООД, 
„Стройконсулт“ ЕООД 
и ДЛВ ЕООД. Гласувани 
бяха и няколко номинации. 
Димитър Живков ще бъде 
предложен от Областно-
то представителство за 
член на Комисията за во-
денето, поддържането и 
ползването на ЦПРС, инж. 

Евгени Павлов - за член на 
КС на КСБ, а инж. Таня Ка-
менова - за член на УС на 
Камарата.

„В последните години 
нашите колеги загубиха 
интерес към живота на 
Областното представи-
телство. Ние бяхме из-
ключително настойчиви 

към тях в желанието си 
да ги убедим да обсъждат 
идеите на централното 
ръководство и тези, кои-
то излизат от нас, да ги 
накараме да участват 
във всякакви допитвания, 
като непрестанно ги под-
каняхме, подсещахме, аги-
тирахме, но срещу това 
стои апатията. А всички 
трябва да разберем, че 
колкото по-активни сме, 
толкова по-успешни ще 
бъдем“, каза инж. Таня 
Каменова. „Аз оставам в 
областното ръководство 
и нямам намерение да се 
откажа да работя за Ка-
марата, защото виждам 
смисъл в това да се за-
щитават интересите на 
строителите. Пожелавам 
на инж. Митова да създа-
де такава организация, 
която да направи фирми-
те по-активни, да успее 
да ги убеди, че техните 
предложения се чуват, че 
гласът им има значение и 
има смисъл да дават идеи, 
да правят предложения“, 
завърши тя. 

Именно събуждане на 
интереса на фирмите 
към живота на ОП на КСБ 
- Перник, очерта като 

свой приоритет и ново-
избраният председател 
инж. Емилия Митова. Пред 
в. „Строител“ тя заяви, че 
ще направи всичко по си-
лите си, за да накара чле-
новете на КСБ да разпоз-
нават офиса като място, 
където ще се работи за 
решаване на проблемите 

им. Обеща да организира 
възможно най-много съ-
бирания, на които да се 
обсъждат темите, които 
вълнуват строителите 
от областта.

Като най-сериозен 
проблем за бранша тя 
посочи липсата на кадри 
и миграцията на работ-
ници към София. Ключът 
към решаването му за 
собствената си фирма 
тя търси в обучение на 
хора от малцинствените 
групи. „Твърдя, че сред ро-
мите има много кадърни 
момчета и мъже, които 
могат да бъдат научени 
да се справят качестве-
но с поставените им за-
дачи. За съжаление обаче 
след 3 - 4 години при нас 
те много често решават 
да потърсят късмета си 
в София, където колегите 
могат да им предложат 
по-добри възнаграждения. 
Цената на труда при нас 
е проблем, защото ниска-
та стойност си остава 
основен критерий при 
обществените поръчки, 
въпреки че КСБ от годи-
ни работи усилено това 
да се промени“, каза още 
инж. Митова. 

Снимки авторът

Радослава Пенкова,
ОП на КСБ – Враца

На 4 октомври се про-
веде Общото отчетно-из-
борно събрание на Област-
ното представителство 
на Камарата на строите-
лите в България във Вра-
ца. На него присъстваха 
13 представители на фир-
ми членове на местната 
структура. Официални 
гости на събитието бяха 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на КСБ, инж. 
Мирослав Мазнев, изп. ди-
ректор на КСБ, и Младен 
Харалампиев, председател 
на РКСВ – Враца.

Общото събрание прие 
отчетите за дейност-

та на председателя на 
ОП на КСБ – Враца, инж. 
Росен Дудушки, на Об-
ластния съвет и на Кон-
тролния съвет за пери-
ода от 01.09.2018 г. до 
31.08.2019 г. Гласувани бяха 
и отчетите за изпълнение 
на плана за приходи и раз-
ходи (план-сметка) на ОП 
Враца. След това Общото 
събрание (ОС) освободи 
от отговорност предсе-
дателя на ОП Враца, чле-
новете на ОблС и на КС за 
отчетения период.

Дневният ред продъл-
жи с определяне на деле-
гати за предстоящото 
ОС на КСБ. Това са „Стро-
ителна компания“ ЕООД, 
ЕТ „СП-90-В.Петров-Т.

Петров“, „Ценит Петков“ ООД и 
„Иванов-53“ ЕООД. За председа-
тел на Областното представи-
телство на КСБ във Враца бе из-
бран Тони Петров от ЕТ „СП-90-В.
Петров-Т.Петров“. В състава 
на Областния съвет са Цветан 
Петков – „Ценит Петков“ ООД, 
Васко Василев – „Строител Кри-
водол“ ЕООД, Иван Иванов – „Ива-
нов-53“ ЕООД, инж. Росен Дудушки 
– „Строителна компания“ ЕООД, и 
Иван  Иванов  –  „Ситистрой-
2000“ООД. Членове на Контролния 
съвет са Николай Петров – „Свет-
лина-П“ ЕООД, Пламен Чернокожев 
– „Алпла Чернокожев“ ЕООД, и Или-
ян Цветков – „Инекс Трейд“ ЕООД.

Общото събрание прие още 
план-програма и план-сметката 
за дейността на ОП на КСБ Враца 
през 2020 г.

Снимка авторът

Тони Петров е новият председател на ОП на КСБ – Враца
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Цветелина Гунешка, ОП на КСБ – Ловеч

На 3 октомври в заседателната зала на офиса 
на Областното представителство на Камарата на 
строителите в България в Ловеч се проведе Общо 
отчетно-изборно събрание. Събитието откри пред-
седателят на ОП на КСБ – Ловеч, Георги Георгиев, а 
негов гост беше инж. Розета Маринова, член на УС на 
КСБ и председател на Комисията по професионална 
етика. 

Общото събрание (ОС) протече по предварител-
но обявения дневен ред. Присъстващите единодушно 
приеха отчетите за дейността на Областния съвет 
и на председателя за изминалата година, както и за 
изпълнение на плана за приходи и разходи за същия 
период. ОС освободи от отговорност председателя, 
членовете на ОблС и КС. Гласувани бяха планът за 
дейността през 2020 г. и план-сметката за следва-
щата година.

С пълно мнозинство Георги Георгиев бе преиз-
бран за председател на ОП на КСБ – Ловеч, за втори 
мандат. Областният съвет на ОП Ловеч е в състав: 
Бранимир Тотев - „Елит-МХ” ЕООД, Тихомир Тихолов 
- „Слайт” ЕООД, Владимир Димитров – ЕТ „ЛОСТ-
90-Владимир Димитров“, и Димо Кюрекчиев -„Димко 
6” ЕООД. Членовете на Контролния съвет са Лилия 
Цанкова -„Строител Троян” ЕООД, Преслав Славчев - 
„Милепрес - Славчев” ЕООД, и Валери Петков - „Стан-
дарт ХП” ЕООД.

Делегати за предстоящото Общо събрание на 
КСБ са „Геоцвет“ ЕООД, „Строител Троян” ЕООД, „Ми-
лепрес - Славчев” ЕООД, „Елит-МХ“ ЕООД и ЕТ „ЛОСТ-
90-Владимир Димитров“.

В края на заседанието Георги Георгиев благодари 
на присъстващите за гласуваното му за втори път 
доверие и пожела ползотворна работа през манда-
та на новото ръководство. Срещата на ловешките 
строители продължи в свободен разговор за пробле-
мите на бранша в областта.

Юлия Танева, 
ОП на КСБ – Смолян

В ОП на КСБ – Смолян, 
се проведоха две обучения в 
сътрудничество със „Стро-
ителна квалификация“ ЕАД. 
Първото бе на 3 октомври и 
в него се включиха 40 служи-
тели на строителни фирми 
от региона. Курсът започна 
с модула „Длъжностни лица 
по безопасност и здраве при 
изпълнение на СМР“ и „Коор-
динатор по безопасност и 
здраве в строителството“ 
по правилата за осигуряване 
на ЗБУТ по Наредба №РД-07-
2/ 16.12.2009 г. на МТСП. Лек-
торът доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев, който е преподава-
тел в катедра „Технология и 
механизация на строител-
ството” в Университета 
по архитектура, строител-
ство и геодезия, засегна за-
дълженията на възложителя, 
проектанта, строителя и 
техническия ръководител за 
предотвратяване на злопо-
луки, както и основни права 
и отговорности за осигуря-
ването на безопасни условия 
на труд при изпълнението на 
СМР. Разгледаха се трудови-
те злополуки и изискванията 
за здравословни и безопасни 
условия на труд съгласно На-

редба №2/2004 г. Доц. Хрис-
чев запозна участниците с 
организацията на строител-
ната площадка за безопасно 
изпълнение на СМР и оцен-
ката на риска на работното 
място. Той напомни и важ-
ността на инструктажа и 
разясни какви са разликите 
между длъжностни лица по 
безопасност и здраве и функ-
циите и задачите съгласно 
Наредба №3/27.07.1998 г. на 
координатора по безопас-
ност и здраве. В края бе за-
сегнат и планът по безопас-
ност и здраве. 

Вторият модул от пър-
вото обучението бе на тема 
„Контрол върху качеството 

на изпълнение на строител-
ството, за съответствие 
на влаганите в строежите 
строителни продукти със 
съществените изисквания 
за безопасност“. В него доц. 
Хрисчев представи дейст-
ващата нормативна уредба 
и основните положения на 
наредба №РД-02-20-1 за ус-
ловията и реда за влагане 
на строителни продукти в 
строежите. Бяха обсъдени 
декларациите за експлоата-
ционните показатели и за 
характеристиките на стро-
ителния продукт. Дискутира 
се и оценяването на съот-
ветствието на строителни 
продукти с националните 

изисквания и контрола в про-
цеса на инвестиционното 
проектиране и изпълнение 
на строежите.

При засилен интерес 
премина и второто обучение 
„Строителни скелета - безо-
пасност при монтаж, експло-
атация и демонтаж“, което 
се проведе на 4 октомври 
в рамките на „Строителна 
академия“. Лектори бяха доц. 
д-р инж. Лъчезар Хрисчев, 
инж. Страхил Чалъков и инж. 
Иван Маринов – предста-
вители на Българска скеле 
асоциация. Те очертаха видо-
вете строителни скелета – 
носещи (кофражни), работни, 
фасадни и мобилни, и техни-

те основни елементи и ком-
поненти. Инж. Иван Маринов 
запозна участниците с изис-
кванията към материалите 
и действащата норматив-
на уредба за проектиране, 
изпълнение и експлоатация 
на строителните скелета, 
както и с общите изисква-
ния на подзаконовите нор-
мативни актове. Очертаха 
се специфичните изисквания 
на действащите БДС - БДС 
EN 12810, БДС EN 12811, БДС 
EN 12812 и др. Разяснено бе 
съдържанието и редът за 
работа с проектната до-
кументация, наръчникът за 
продукта и съответните 
инструкции.

Инж. Страхил Чалъков 
обърна внимание на класове-
те работни и фасадни скеле-
та и какви са допустимите 
натоварвания. Разгледани 
бяха типови структурни кон-

фигурации и монтажни схе-
ми при видовете системи 
скелета. Коментирани бяха 
и изискванията при изграж-
дане на скеле върху различ-
ни основи и начините при 
анкериране към конструк-
цията. Инж. Чалъков обясни 
и опасностите при работа 
със скелета и какви са из-
искванията за безопасност 
при монтаж, експлоатация 
и демонтаж. Той посочи и 
отговорностите, и задъл-
женията на участниците в 
процеса и на длъжностните 
лица и необходимостта от 
използване на лични пред-
пазни средства. В заключе-
ние бяха представени добри 
практики при изпълнение на 
строителни скелета съглас-
но ЗБУТ.

Всички участници полу-
чиха удостоверение за за-
вършените обучения.

Снимка авторът
Росица Костадинова, 
ОП на КСБ – Добрич

На 3 октомври ОП на 
КСБ – Добрич, проведе 
Общо отчетно-изборно 
събрание. На него при-
състваха 20 членове на 
Областното представи-
телство от общо 69. Гост 
на събитието беше Хрис-
то Димитров, зам.-предсе-
дател на УС на КСБ.

Заседанието започна 
с отчет на председате-
ля и Областния съвет за 
времето от 01.09.2018 до 
31.08.2019 г. Той бе пред-
ставен от председателя 
на ОП на КСБ – Добрич, 
инж. Валентин Зеленчен-
ко. След него беше изслу-
шан и отчетът за приходи 
и разходи за същия период. 
Председателят на Кон-

тролния съвет Трифон 
Трифонов представи кра-
тък отчет за дейността 
на КС. След явно гласуване 
Общото събрание реши да 
освободи от отговорност 
председателя и членовете 
на ОбС и КС за отчетния 
период.

За нов председател 
на ОП Добрич единодушно 
беше избран инж. Дими-
тър Костов, управител на 
„Костофф” ЕООД. В със-
тава на ОблС са инж. Ва-
лентин Зеленченко - „Път-
но строителство” АД, 
Кирчо Апостолов - „Дъга 

Апостол” ЕООД, Мирослав 
Петров - „Добруджа бил-
динг” ЕООД, и Валери Ка-
рагеоргиев - „Панда” ООД.

За председател на КС 
на ОП КСБ Добрич беше 
избран Трифон Трифонов - 
„Вариант строй” ЕООД, а 
членове са Лариса Дими-

трова - „Прогрес 99” ООД, 
и Петър Йовев - „Еврос-
трой 2007” ООД.

Делегатите на Общо-
то събрание на КСБ ще 
са 7, с 3 повече в сравне-
ние с 2016 г., тъй като за 
изминалия период ОП има 
новоприети членове. От 
страна на ОП Добрич ще 
присъстват „Пътно стро-
ителство” АД, „Костофф” 
ЕООД, „Дъга Апостол” 
ЕООД, „Добруджа билдинг” 
ЕООД, „Панда” ООД, „Про-
грес 99” ООД, „Еврострой 
2007” ООД и „Роял” ЕООД. 

Планът за дейността 
и план-сметката на ОП на 
КСБ – Добрич, бяха приети 
без забележка.

Досегашният пред-
седател инж. Валентин 
Зеленченко благодари на 
присъстващите за дове-
рието и за ползотворната 
работа с членовете на 
ОП през двата мандата. 
Той пожела на приемника 
си много успехи. От своя 
страна инж. Димитър Кос-
тов изказа своята призна-
телност за гласуваното 
му доверие и пожела да има 
повече обекти за фирмите 

от областта. Той добави, 
че ще работи за автори-
тета на ОП и ще продължи 
борбата със сивия сектор. 
Сред приоритетите му ще 
е преодоляване на пробле-
ма с липсата на квалифи-
цирани кадри в строител-
ството.

След изчерпването на 
дневния ред думата беше 
дадена на инж. Христо 
Димитров, който благо-
дари на инж. Зеленченко 
за свършеното от него 
като председател и за 
добрите взаимоотноше-
ния и сътрудничество с 
ръководството на КСБ. 
Инж. Димитров пожела на 
новия председател много 
успехи, творчески дух и 
отстояване позициите 
на КСБ. Той запозна при-
състващите с основните 
дейности на Камарата, 
свързани със защитата 
на строителния бранш. 
Накрая инж. Христо Дими-
тров пожела на членовете 
на ОП на КСБ – Добрич, да 
са много здрави, да имат 
работа и да се включват 
по-активно в дейността 
на местната структура.

Снимки авторът

Снимки авторът
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Свобода Киримова, 
ОП на КСБ – Хасково 

Областното предста-
вителство на Камарата на 
строителите в България 
в Хасково проведе своето 
Общо отчетно-изборно 
събрание на 3 октомври в 
конферентната зала на хо-
телски комплекс „Родопи”. 
Гост на събитието бе изп. 
директор на КСБ инж. Миро-
слав Мазнев.

Събранието  откри 
председателят на ОП на 
КСБ – Хасково, Тодор Боя-
джиев, който е и член на УС 
на КСБ. Той даде думата на 
инж. Мазнев, който поздра-
ви всички присъстващи и 
ги запозна с предстоящите 

дейности на Камарата и 
начина, по който ще бъдат 
реализирани. Инж. Мирослав 
Мазнев подчерта в свое-
то изказване, че браншът 
трябва да е обединен, за да 
е по-силен.

Заседанието протече 

по предварително обявения 
дневен ред. Тодор Бояджиев 
представи отчетния доклад 
на председателя и на Об-
ластния съвет за изтекла-
та година. В него бе посоче-
на извършената работа по 
ЦПРС, новоприетите члено-

ве и съвместната дейност 
със „Строителна квалифи-
кация” ЕАД, включително и 
проведените курсове. Об-
щото събрание продължи с 
отчетен доклад на предсе-
дателя на Контролния съвет 
Димитър Гаванозов. Взе се 

решение да бъде освободен 
от отговорност ОблС на ОП 
Хасково за изминалия едно-
годишен период. Предложени 
и гласувани бяха плановете 
за приходи и разходи, за дей-
ността, както и план-смет-
ката на местната структу-
ра за 2020 г. Отчетите бяха 
приети единодушно. 

За председател на ОП 
на КСБ – Хасково, бе преиз-
бран Тодор Бояджиев - „Ти Ви 
Би“ ООД. В новия състав на 
ОблС са инж. Анушка Коле-
ва - „Анико” ЕООД, Здравко 
Гълъбов – ЕТ „Здравко Гъ-
лъбов”, Зюре Емин - „Ади 
Енерджи Груп” ЕООД, и „Еко 
Традекс Груп” АД с пред-
ставител Тенчо Лилянов. В 
Контролния съвет са инж. 

Стефан Петров - „Водно 
строителство Хасково” АД, 
Марчо Димов - „Рефрамон-
таж” ЕООД, и „Ата Строй” 
ЕООД с представител Се-
най Юсеин. 

Определени бяха и деле-
гати за Общото събрание на 
КСБ. Това са „АБ” АД, „Ти Ви 
Би” ООД, „Ади Енерджи Груп” 
ЕООД, „Ата Строй” ЕООД, 
„ВиК-Бунар” ООД, „Водно 
строителство Хасково” АД,  
„Анико” ЕООД, „Еко Традекс 
Груп” АД, „Рефрамонтаж” 
ЕООД и  „Корект Инвест” 
ЕООД. В последна точка 
„Разни” от дневния ред съ-
бранието на ОП Хасково 
гласува за член на УС на КСБ 
да бъде предложен Тодор  
Бояджиев.

Снимки авторът

Емил Христов
Ренета Николова

На 9 октомври в конфе-
рентната зала на Област-
ното представителство на 
Камарата на строителите 
в България във Велико Тър-
ново (ОП на КСБ – Велико 
Търново) се проведе Общо 
отчетно-изборно събрание. 
Специални гости на събити-
ето бяха инж. Даниел Панов, 
досегашен кмет на Велико 
Търново и председател на 
УС на Националното сдру-
жение на общините в Ре-
публика България (НСОРБ), 
инж. Илиян Терзиев, пред-
седател на УС на КСБ, зам.-
председателите на УС на 
КСБ инж. Николай Николов 
и инж. Христо Димитров, 
инж. Симеон Пешов, поче-
тен председател на КСБ, 
инж. Любомир Качамаков, 
член на ИБ и на УС на КСБ, 
председател на ОП на КСБ 
– София, и вицепрезидент на 
FIEC, инж. Розета Маринова, 
член на ИБ и УС и председа-
тел на Комисията по про-
фесионална етика, Любом-
ир Пейновски, член на УС на 
КСБ, инж. Мирослав Мазнев, 
изп. директор на Камарата, 
Ренета Николова, проку-

рист и главен редактор на 
в. „Строител”, и арх. Юрий 
Любомирски, председател 
на Регионалната колегия на 
Камарата на архитектите 
в България.

В началото инж. Даниел 
Панов говори за инфраструк-
турните проекти, които са 
в процес на реализация, и 
тези, които са заложени в 
рамките на инвестиционна-
та програма на община Ве-
лико Търново. „Градът расте 

и се развива, и то благода-
рение най-вече на Вашата 
дейност като строители“, 
заяви той и допълни, че ра-
боти в отличен диалог с ОП 
на КСБ – Велико Търново. 
Инж. Панов информира, че 
сред основните приорите-
ти са строителството и 
ремонтът на детски гради-
ни, както и реновирането на 
междублоковите простран-
ства и обновяването на 
уличната мрежа. „Надявам 
се в най-близко бъдеще Се-
верният пътен възел на гра-
да да бъде факт, защото ще 
помогне за намаляване на 
трафика“, каза той. Даниел 
Панов засегна още проблема 
с липсата на квалифицирана 
работна ръка и ползите от 
Националната програма за 

енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС). „НСОРБ 
проведе анкета за НПЕЕМ-
ЖС, в която 92% от учас-
тниците бяха с положител-
на нагласа към санирането. 
Останалите 8% са изразили 
отрицателно мнение, но за-
ради дребни проблеми, които 
са били отстранени от из-
пълнителите“, посочи инж. 
Панов.

По темата думата взе 

и инж. Николай Николов. „На-
дявам се  НПЕЕМЖС да бъде 
възстановена от правител-
ството. От всички социал-
ни програми тя е с доказа-
но най-добър ефект“, заяви 
зам.-председателят на УС 
на КСБ и допълни, че Велико 
Търново е сред общините 
отличници по отношение 

на енергийното обновяване.
Инж. Даниел Панов по-

жела на ръководството на 
Камарата да продължава 
активно да работи с мест-
ната власт. „Като предсе-
дател на УС на НСОРБ мога 
да заявя, че кметовете в 
България разчитат на стро-
ителите. Няма как сами да 
построим тези прекрасни 
обекти“, посочи той и до-
бави, че е от изключителна 
важност СМР в страната 
да се извършват качестве-
но. 

„Искам да  поздравя 
инж. Любомир Шербетов, 
защото за периода, през 
който той ръководи ОП 
Велико Търново, помагаше 
на фирмите от бранша в 
областта да преодоляват 
проблемите си. Стилът на 
работа, който той наложи 
като председател, прозрач-
ността и диалогът могат 

да се определят като ета-
лон“, каза Ренета Николова. 
Тя пожела и следващото 
ръководство да продължи 
добрите практики и под-
черта, че в лицето на в. 
„Строител“ ОП на КСБ – Ве-
лико Търново, винаги ще има 
отговорен партньор. „Ме-
дията подкрепя дейността 
на Областното предста-
вителство и е отворена да 
чуе проблемите на строи-
телни фирми от региона“, 
допълни Николова. Главният 
редактор на в. „Строител“ 
запозна присъстващите и с 
предстоящата инициатива 
на изданието за провеждане 
на изнесена приемна по мес-
та. „На тях всеки, който има 
желание да говори с нас, ще 
може да сподели своите ус-
пехи или проблеми, а ние ще 

напишем за това“, завърши 
Ренета Николова.

Събранието продължи 
с отчет на дейността на 
председателя на ОП Вели-
ко Търново инж. Любомир 
Шербетов за времето от 
01.09.2018 г. до 31.08.2019 г. 
Той подчерта, че основни-
ят проблем на фирмите в 
областта през периода е 
продължил да бъде острият 
недостиг на работна ръка. В 
тази връзка ОП на КСБ – Ве-
лико Търново, сътрудничи с 
Професионалната гимназия 
по строителство, архитек-
тура и геодезия „Ангел По-
пов“, като активно участва 
и подпомага мероприятията 
й. Инж. Шербетов сподели, 
че едно от нещата, които 
иска да се случат в близко 
бъдеще, е да има промени в 
нормативната база относ-
но пребиваващите в Бълга-
рия чуждестранни гражда-

Ина Минчева-Кържилова, председател 
на ОП на КСБ – Велико Търново: 

ни, които имат желание да 
работят включително и в 
строителни фирми. 

Той посочи, че усилията 
на местната структура са 
били насочени и за преодо-
ляване на сивата икономи-
ка в сектора, като изрази 
надежда, че ще се намерят 
механизми за трайно ре-
шаване на проблема. „По 
време на мандата ми про-
дължи и ползотворното съ-
трудничество с екипа на в. 
„Строител“, който със своя 
професионализъм успя да 
направи съпричастни на на-
шата дейност всички колеги 
от Областното представи-
телство и тези от цялата 
страна“, подчерта инж. Лю-
бомир Шербетов.

С тайно гласуване за 
председател на ОП на 
КСБ - Велико Търново, беше 
избрана  Ина  Минчева-
Кържилова, управител на 
„Инвестстрой-92“ ЕООД. 
Областният съвет е съста-
вен от инж. Филип Маринов 
– „Пътни строежи – Велико 
Търново“ АД, Лъчезар Петков 
– „Тера“ ООД, Станислав Ва-
силев – „Етра Ел“ ООД, и 
Венцислав Дончев – Мист-
рал 7“ ЕООД. В Контролния 
съвет са Катя Лолова – 
„МСД 98“ ООД, Кирил Иванов 

– „Кидат Груп“ ЕООД, и Мин-
чо Минчев – „Строително – 
търговска кантора“ ЕООД.

След проведено гласува-
не бяха определени и деле-
гати за Общото събрание 
на КСБ. Това са „Инвест-
строй-92“ ЕООД, „Водстрой 
ВТ“ АД, „Пътни строежи – 
Велико Търново“ АД, „Етра 
Ел“ ООД, „Мистрал 7“ ЕООД, 
„Кидат Груп“ ЕООД, „Строи-
телно – търговска кантора“ 
ЕООД.

ОП на КСБ – Велико 
Търново, ще предложи на 
Общото събрание на КСБ 
инж. Любомир Шербетов 
за член на УС на Камарата, 
Кирил Иванов за член на КС, 
а Минчо Минчев за член на 
Комисията по професионал-
на етика.

В края на събитието 
досегашният председател 
на ОП Велико Търново инж. 
Шербетов връчи на своя на-
следник ключовете от офи-
са на местната структура, 
както и печата на Област-
ното представителство. В 
знак на благодарност инж. 
Любомир Шербетов получи 
от екипа на ОП на КСБ – 
Велико Търново, специално 
изготвен колаж със снимки 
от периода на неговите два 
мандата.

Първото, което искам да направя като 
новоизбран председател, е да изгладя от-
ношенията между всички страни, участ-
ващи в инвестиционния процес. Нещата 
трябва да вървят в правилната посока за 
благото на нашите съграждани и най-ве-
че на строителния бизнес. Ще следвам и 

надграждам и добрите практики, които създаде инж. Лю-
бомир Шербетов. За мен ще е много важно да затвърдим 
отличните си отношения с ПГСА „Ангел Попов“. 

Искам да отбележа, че ще разчитам много на инж. 
Шербетов заедно да продължим да утвърждаваме рено-
мето на строителите в областта. Той е човек, който 
винаги се раздава и умее да контактува с всички. Ще 
търся неговото експертно мнение и съвети. 

В заключение трябва да подчертая, че ще работя ак-
тивно с в. „Строител“, с който ОП Велико Търново има 
отлични отношения. Ще търсим нови идеи за реализира-
не на мероприятия в града. 

Снимки Емил Христов

ОП на КСБ – Велико Търново, предлага инж. Любомир Шербетов за член на УС на КСБ
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Г-жо Хамънова, кога се роди идеята за 

проекта?

През 2018 г., когато бяхме на една меж-
дународна конференция с екипа на „Клийнтех 
България“ беше представено проучване, кое-
то посочваше, че близо 40% от отпадъка, 
генериран в световен мащаб, са от стро-
ителството. Тогава обсъдихме с колегите 
от КСБ дали да не направим едно проучване 
и инструмент, който да засили интереса 
по темата в България. От Камарата с ин-
терес откликнаха на нашето запитване 
и така се роди този пилотен проект. На-
дяваме се той да се разрасне, да съберем 
обратна връзка и да привлечем интереса 
от страна на индустрията, за да развием 
това сътрудничество. През декември ни 
предстои визита в Холандия, която е ли-
дер в кръговата икономика в строителния 
сектор. С колегите от КСБ ще се видим с 
потенциални партньори и ще се запознаем 
с конкретни добри практики. Целим да на-
мерим предложения, които да разработим в 
рамките на следващата година в България. 
В допълнение работим активно по концеп-
ция за така наречения Център за кръгова 
икономика, който бихме искали да обявим на 
експертно ниво към края на тази година.

Как ще функционира този център?

Планираме центърът да е звеното за 
контакт и информация по въпроси, свърза-
ни с кръгова икономика в строителството 
– отправна точка за всеки, който би искал 
да се запознае по-подробно с темата и да 
проучи възможности за партньорства. Пла-
нираме Центърът за кръгова икономика в 
строителството да прерасне в едно от 
звената на бъдещия Цифров информационен 
хъб, който да работи изцяло за нуждите на 
строителната индустрия. Смятам, че по 
този начин темата ще премине отвъд аб-
страктността и ще придобие конкретика 
под формата на бъдещи проекти и нови въз-
можности за строителните компании. 

Очаквате ли да бъдете разбрани?

Когато покажеш работещи вече модели 

и въведени практики, тогава се покачва и 
доверието в идеята. Бизнесът има нужда 
от примери, и то такива от нашата стра-
на. Има успешни български разработки, ино-
вации и бизнес практики, за които трябва 
повече да се говори. Сътрудничеството с 
международни партньори и мрежата от за-
интересовани страни, която развиваме в 
момента, ще подкрепи строителните ком-
пании и ще ги мотивира да работят в тази 
посока, защото резултатите и ползите са 
реални.

Казахте, че сте направили проучване 

сред строителните компании по темата 

за кръговата икономика. Какво показа то?

Все още нивото на запознатост не е го-
лямо. Информираността на хората, които 
имат управленски функции, е много важна, 
защото именно те трябва да знаят как да 
организират материалните потоци и да 
следят за ефективното управление на от-
падъците, което е всъщност краят на жиз-
нения цикъл на обектите. Нашата цел е да 
накараме строителните компании да въве-
дат принципи на кръгова икономика още по 
време на проектирането. Това е процес на 
израстване, който трябва да бъде подкре-
пен и развиван, защото следва най-новите 
тенденции и в строителството.

Как бихте го популяризирали?

Чрез конкретни примери у нас – с бъл-
гарски фирми, които са работили по съот-
ветните задания. Възможно е при желание 
от Ваша страна да направим съвместно с 
вестник „Строител“ и специализирана ру-
брика по темата.

Разработката е в рамките на проект Build CIRCULAR Up

К Р Ъ ГО В А  
И КО Н О М И К А  В  
С Т Р О И Т Е Л Н И Я 
С Е К ТО Р

С финансовата  
подкрепа на:

Проектни партньори:

Асоциирани партньори:

Мирослав Еленков

Строителният сек-
тор е един от най-голе-
мите производители на 
отпадъци, като генерира 
между 33% и 46% от всич-
ки в Европейския съюз 
(ЕС). Докато в някои дър-
жави до 90% от остава-
щите материали се пре-
насочват за употреба, в 
други тази цифра е много 
по-ниска. Дори в стра-
ните, където повечето 
строителни отпадъци не 
се депонират, те често 
се използват за енергия 
или за обратен насип – 
два процеса, с които не 
се достига максимална-
та им възможна стой-
ност. Така секторът има 
огромен потенциал за 
подобрение в области-
те ефективност на ре-
сурсите, управление на 
отпадъците, енергийна и 
водна ефективност, пре-

дотвратяване на замър-
сяването и интензитет 
на парниковите газове.

Всички тези аспекти 
са комбинирани в една 
интегрирана концепция – 
кръговата икономика. Тя 
може да бъде реализирана 
чрез много различни прак-
тики по цялата верига 
на стойността. В тази 
връзка в сградата на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ) се про-
веде работна среща по 
проекта „Build CIRCULAR 
Up - преход към кръгова 
икономика в строител-
ството“ .  Той цели  да 
тества и валидира с екс-
перти и представители 
на сектора новосъздаде-
на информационна плат-
форма за самооценка за 
преход към кръгова ико-
номика. 

Събитието бе орга-
низирано съвместно от 
„Клийнтех България“ и 

КСБ. Присъстваха Мари-
яна Хамънова, изп. дирек-
тор на „Клийнтех Бълга-
рия”, Димитър Копаров, 
директор на дирекция 
„Организационна полити-
ка“ в КСБ, както и пред-
ставители на строител-
ни компании.

„Ние поехме една ини-
циатива, която е социал-
но ангажирана, а имен-
но да си партнираме с 
„Клийнтех България“, за-
щото са сред стожерите 
на развитието на кръго-
вата икономика в Бълга-
рия“, каза в началото на 
събитието Копаров. Той 
отбеляза, че това е една 
от първите срещи по 
проекта, и посочи, че с 
него се цели създаването 
на консултативен съвет, 
който да бъде много ак-
тивен в информираност-
та по темата. 

„Благодаря на КСБ, че 
е домакин на тази наша 

първа среща. Темата за 
кръговата икономика в 
строителството е срав-
нително нова за България 
и се надявам, че чрез ин-
струмента, който създа-
ваме, тя ще бъде популя-
ризирана и браншът ще 
разбере необходимостта 

от нея“, каза Марияна Ха-
мънова. Тя отбеляза, че в 
момента платформата 
се тества, като през 
ноември ще заработи из-
цяло.

Проектът е финан-
сиран от EIT Climate-KIC, 
най-голямото публично-

частно партньорство за 
изменение на климата и 
устойчивост в ЕС. Той 
се изпълнява от трима 
европейски партньори 
– „Клийнтех България“, 
Кипърския технически 
университет и „Парагон 
Европа“.

Марияна Хамънова, изп. директор на „Клийнтех България“:

Снимки Румен Добрев
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Георги Сотиров

П р о ф .  Ранг елова , 

Вие сте номинирана от 

международната орга-

низация Global Awards 

Woman in Prop Tech 2019 

в класацията за жени 

лидери в PropTech. Моля, 

кажете няколко думи за 

конкурса?

PropTech, както под-
с ка зва  и  наименова -
нието,  представлява 
симбиоза между „Имо-
ти” и „Технологии” и се 
утвърждава като бързо 
развиваща се индустрия, 
свързана с жизнения ци-
къл на строителния про-
дукт. PropTech съдържа в 
себе си технологията и 
организацията на стро-
ителството, информа-
ционното моделиране на 
инвестиционните проек-
ти (ВIМ тexнoлoгиите), 
нoвите мaтepиaли и сис-
теми, цифровизацията 
на процеса нa yпpaвлeниe 
нa пpoeктите, oблaчни 
плaтфopми зa paбoтa и 
дpуги иновативни обла-
сти в настоящото раз-
витие на нашата наука 
и практика. И вcякa eднa 
oт тях може да бъде раз-
глеждана като oтдeлeн 
индycтpиaлeн ceктop.

Номинацията ми в 
конкурса е в категория 
„Глобална визия” (Global 
Vision). Хората, които я 
подкрепят, споделят уси-
лията ми като декан на 
Строителния факултет и 
ръководител на катедра 
„Организация и икономи-
ка на строителството“ 
за развитието на съвре-
менната глобална визия 
за образованието в сек-
тора. 

Говорим не само да 
подготвим студентите 
да станат достатъчно 
добри проектанти, но и 
да могат да управляват 
процесите в дълбочина, 
да отговорят на дина-
мично изменящите се и 
все по-високи изисквания, 
да провокират и иниции-
рат създаването и при-
лагането на иновативни 
технологии (в т.ч. и ин-
формационните), методи 
и подходи. Говорим също 
и за Строителното ин-
формационно моделиране 
(СИМ) на инвестиционни-
те проекти в строител-
ството (ВIМ тexнoлo-
гии), т.е. работа в ВIМ 
среда. 

Кажете ни повече за 

тази ВIМ среда?

Това е метод на про-
ектиране и изграждане, 
който включва създа-
ването и управлението 
на виртуални цифрови 
изображения на физи-
ческите и функционал-
ните свойства на един 
проект. Всички процеси 
през целия жизнен цикъл 

на създаването на даден 
обект, както е известно, 
са свързани с неговото 
планиране, проектира-
не, изпълнение, докумен-
тация, експлоатация и 
поддръжка. При това BIM 
се използва като базов 
модел от данни, който 
съпровожда и подпомага 
всички фази. 

Тук искам да подчер-
тая, че при обучението 
на студентите се набля-
га не само да могат пра-
вилно да прилагат съвре-
менните информационни 
технологии, но и да раз-
бират по същество съ-
държанието на всеки 
процес, моделиран чрез 
тях. Да могат критично 
да анализират крайни-
те резултати, с което 
да установят коректно 
и вярно ли е полученото 
решение.

От друга  страна, 
климатичните промени, 
глобалното разбиране за 
съхранение на енергията, 
изискванията за устой-
чиво развитие, а именно 
- интегриране и взаимно 
проникване на икономи-
ческите, социалните и 
екологичните измерения, 
налагат подготовката 
на специалистите в про-
фесионално направление 
„Архитектура, строител-
ство и геодезия” да бъде 
надградена с едни по-спе-
цифични знания, умения и 
компетенции. 

В отговор на така 

дефинираните от Вас 

необходимости, създа-

вате ли нови програми 

за обучение?

Да,  щастлива  съм 
да споделя, че в нашия 
факултет на УАСГ бяха 
разработени и въведени 
кратки магистърски про-
грами държавна поръчка 
и в платена форма, като 
„Управление на проек-
ти в строителството”, 
разработена под мое 
ръководство от препо-
давателите в катедра 
„Организация и икономи-
ка на строителството”, 
„Енергийна ефективност 
в строителството”, съз-
дадена под ръководство-
то на доц. д-р арх. Стоян-
ка Иванова, ръководител 
катедра „Автоматизация 
на инженерния труд” към 
СФ на УАСГ, и доц. д-р 
инж. Румяна Захариева 
от катедра „Строителни 
материали и изолации”, 
и „Софтуерни техноло-
гии в строителството“ 
- първата и единствена 
към момента подобна 
образователна програма 
за строителния бранш, 
разработена под ръко-
водството на гл. ас. д-р 
инж. Михаил Матеев от 
катедра „Автоматизация 
на инженерния труд” към 
СФ на УАСГ.

Обучението за при-

добиване на професио-
нална квалификация по 
„Енергийна ефективност 
в строителството” има 
за цел да подготви екс-
перти, консултанти и 
проектанти. С наближа-
ването на срока, в кой-
то България съгласно 
задълженията си към ЕС 
ще трябва да подсигури 
всички нови сгради да 
имат близка до нулева 
консумация на енергия, 
все по-голяма става нуж-
дата от кадри, които са 
в състояние да гаранти-
рат потенциал за висока 
енергийна ефективност 
на проектираните обек-
ти чрез подходящи реше-
ния и мерки.

Магистърската про-
грама по  „Софтуерни 
технологии в строител-
ството“ разглежда така 
споменатите вече въпро-
си за приложението на 
съвременните информа-
ционни технологии в на-
шата индустрия. Завър-
шилите ще могат да се 
реализират като специа-
листи в областта на web 
технологии, бази данни, 
инженерно моделиране и 
създаване на инженерни 
математически модели, 
компютърни системи в 

строителството и като 
специалисти при работа 
с програмни продукти.

Магистърската про-
грама „Управление на 
проекти в строител-
ството” е разработена 
на основата на утвърде-
ните световни стандар-
ти. Обхваща планиране 
и контрол,  финансово 
управление, управление 
на риска и на човешките 
ресурси, на доставките, 
качеството, договорите, 
на програми и портфолия. 
Също и инфраструктур-
ни проекти, околна среда, 
договори FIDIC, повишена 
ресурсна и енергийна 
ефективност, устойчи-
ва архитектура, мосто-
ве, риск от природни бед-
ствия и аварии и др. 

Като първи факул-

т е т  в  най - с т ар о т о 

висше техническо учи-

лище Вие сте с богата 

история и традиции. 

Днес - в условията на 

де мо г р а ф с ка  к р и з а , 

миграция и конкурентна 

среда, как привличате 

младите хора?

Ще започна с факта, 
че приемът за насто-
ящата академична годи-
на в УАСГ е много добър. 

Само в нашия факултет 
записахме почти 300 
студенти. Имаме пови-
шен интерес към всички 
факултети. Радостното 
е, че отчитаме такъв 
към инженерните специ-
алности. Това в много 
голяма степен се дължи 
и на мащабните проекти, 
които се реализират от 
държавата или частни 
инвеститори.

Повиши се жизненият 
стандарт и качеството 
на живота на хората. 
И това също има от-
ношение към бранша, а 
организации, като КСБ, 
КИИП, отделни компании, 
проектантски бюра, ми-
нистерствата и агенции, 
както и други държавни и 
частни структури много 
често се обръщат към 
нашия университет като 
към „инкубатор на кадри”. 

От началото на учеб-
ната година съм имала 
няколко срещи със со-
лидни фирми, които са 
готови да организират 
стажантски програми за 
студентите ни или изявя-
ват желание за участие 
на бизнеса чрез възможни 
форми в самото образо-
вание. 

Имаме огромно жела-

ние това да стане още 
тази  есен  и  подобни 
контакти между млади-
те хора и тези, които 
практикуват професия-
та в различните й мно-
гообразни форми, да ста-
нат традиция. Много е 
важно двете страни да 
общуват, да се задават 
въпроси на живо и да се 
получават компетентни 
отговори. 

Научната Ви  дей -

ност е  свързана и  с 

ефективните конструк-

тивни, технологични и 

организационни реше-

ния за възстановяване и 

усилване на строителни 

конструкции с прила-

гането на съвременни 

композитни материа-

ли. Разкажете ни нещо 

за тази част от рабо-

тата Ви?

С ъ щ е с т в у в а щ и я т 
сграден фонд в рамките 
на жизнения си цикъл се 
нуждае от поддръжка. 
Често пъти се налага 
обследване и оценка на 
експлоатационното му 
състояние, вследствие 
на което се предписват 
различни мерки за въз-
становяване и усилване.

Затова темата за 
възстановяване и усил-
ване на строителни кон-
струкции с прилагането 
на съвременни компо-
зитни материали е из-
ключително интересна, 
многолика, интердисци-
плинарна и отговорна 
проблематика. Бих ка-
зала вечна тема и една 
от научните области, в 
която аз имам честта и 
удоволствието да се раз-
вивам. В същата област 
беше и докторската ми 
дисертация. Към днешна 
дата съм щастлива, че 
трима мои докторанти, 
които обучавахме съв-
местно с колеги и при-
ятели от катедра „Ма-
сивни конструкции“, вече 
успешно са защитили. 

Композитните мате-
риали и системи, създа-
дени да служат на кос-
мическата индустрия с 
уникалните си техниче-
ски показатели, в послед-
ните повече от двадесет 
години се развиха изклю-
чително много, доказвай-
ки своята конструктивна, 
технологична и организа-
ционна, високоефективна 
приложимост. Преди око-
ло 20 години, работейки 
като визитиращ научен 
изследовател в един аме-
рикански университет, 
за първи път се запознах 
с тях и с възможността 
за използването им в на-
шата наука и практика. 
Тяхното приложение в 
съвременното строител-
ство се явява като ино-
вативна алтернатива на 
конвенционалните инже-
нерни решения.

Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, декан на Строителния факултет на УАСГ:

Снимка авторът
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оборудване и технологии. 
Същевременно износът на 
стоки и нефакторни услуги 
също нараства леко спрямо 
базисния сценарий, като 
ефектът към края на 2019 г. 
е 0,7%“, се казва в доклада. 

В дългосрочен план оч-
акванията са за значително 
повишаване на положител-

ния принос на ЕСИФ към 
увеличението на износа на 
страната, като това ще е 
резултат както от по-голя-
мото производство, така и 
от подобряването на конку-
рентните позиции на мест-
ните производители заради 
по-високата производител-
ност на труда и ефектив-

ност на производствения 
процес.

Пазар на труда

От МФ са установили, 
че в резултат на интер-
венциите, финансирани по 
оперативните програми 
през разглеждания период, 

Според доклад на Министерството на финансите ефектът от програмите на ЕС върху           

Г-жо Николова, как оценявате напре-

дъка на ОПРР?

Програмата е с много добри показате-
ли на изпълнение. Към момента са склю-
чени 595 договора с общ размер на пре-
доставената БФП 2,6 млрд. лв., или 86% 
от бюджета й. От тях са приключили 186 
проекта. До 25 септември разплатените 
средства са 48%, а възстановените раз-
ходи от ЕК - 27%. 

Необходимо е да подчертая, че въ-
преки огромните предизвикателства, с 
които се срещнахме при структуриране 
на интегрирания приоритет в подкрепа 
на големите 39 града, успяхме да покри-
ем всички междинни цели, с изключение на 
тези, които отчитат инвестициите чрез 
нисколихвено кредитиране (финансови ин-
струменти), както и социалните мерки. 
Към момента е налице преизпълнение на 
стойностите на индикаторите, заложе-
ни за постигане до края на програмата за 
инвестициите в енергийна ефективност 
в малките градове, както и в сферата на 
образователната инфраструктура. До 
края на ноември ни предстои да оформим 
оптимални решения с оглед покриване из-
искванията на регламента за изменение 
на ОПРР при отчетени непокрити индика-
тори към края на 2018 г. 

Искам да отбележа значителния инте-
рес към проектите, които се подкрепят 
чрез нисколихвено кредитиране посред-
ством Фонд мениджър/Фондовете за 
устойчиво развитие. Само за период от 
малко над половин година са одобрени 27 
проекта на обща стойност 135 млн. лв., по 
които предстои интензивен инвестицио-
нен процес. 21 от проектите са в направ-
ление градско развитие, а 6 от тях са за 
туризъм. По-знакови от тях са Синагогата 
във Видин, Културният дом в Бургас, ри-
барското пристанище „Карантината“ във 
Варна, археологическият комплекс „Перпе-
рикон”, туристическият комплекс „Светът 
на траките“ в Казанлък. В допълнение се 
очаква още 20 проекта да бъдат одобрени 
до края на 2019 г. от двата фонда, опери-
ращи на територията на цялата страна. 

Основно предизвикателство към 
момента е преодоляването на админи-
стративните затруднения предвид въз-
можността за комбинирано финансиране 
– кредитна линия и грант, което съгласно 
регламентите се осъществява от двете 
отделни управленски структури – Фонда 
за устойчиво развитие и УО.

Какви ще са предизвикателствата 

до края на програмния период?

Сред основните ще е да съвместим 
работата, вкл. и административния капа-
цитет, за успешно приключване на всички 
стартирали проекти с процеса по офор-
мяне на бъдещата оперативна програма и 
провеждането на преговори с ЕК. Успоред-
но с тези основни процеси е необходимо 
да вложим още усилия в договаряне на нови 
проекти за енергийна ефективност, здра-
веопазване, пътна инфраструктура, както 

и осигуряване изпълнението и приключва-
нето на всички подкрепени проекти чрез 
нисколихвено кредитиране. Темповете на 
работа са добри, но е нужен целенасочен 
подход, за да може да покрием всички въз-
никващи допълващи дейности. Необходими 
са и още усилия, за да бъдем още по-ефек-
тивни.

В хода на изпълнението на ОПРР пла-
нираме обявяване на нови процедури за 
предоставяне на БФП. През ноември т.г. 
е планирана за обявяване - „Енергийна 
ефективност в периферните райони - 3“, 
по Приоритетна ос 2 с индикативен общ 
бюджет 15,5 млн. лв. На предстоящия Ко-
митет за наблюдение в края на ноември 
след вземане на съответни решения ще 
одобрим и посока за финансиране на до-
пълнителни мерки.

Предстои ни и извършването на Оцен-
ка на въздействие на ОПРР. С нея ще се 
измери действителният принос от реа-
лизираните инвестиции по програмата 
за цялостното подобряване на социално-
икономическото развитие на български-
те райони. Оценката ще допринесе и за 
вземане на информирани и навременни ре-
шения в подкрепа на структурирането и 
изпълнението на следващата оперативна 
програма за развитие на районите в пери-
ода 2021 - 2027 г. 

Предвиждаме да потърсим промяна на 
подхода по отношение подобряване на пуб-
личността и видимостта на резултатите 
и инвестициите на ЕС с фокус към хората. 
Главният акцент трябва да бъде поставен 
в използването на интерактивни мето-
ди, дигитални технологии и социалните 
медии. Основните инвестиции могат да 
бъдат представени по по-въздействащ, 
емоционален и запомнящ се начин. В тази 
посока е насочено предстоящото годишно 
събитие по ОПРР, което ще се състои на 
23 октомври на пл. „Батенберг“. 

И накрая - очаква ни много работа по 
структуриране изпълнението на новата 
оперативна програма, тъй като променяме 
подхода за инвестиции. Те ще бъдат тясно 
ориентирани към нуждите на съответния 
регион на ниво NUTS2, изпълнявани като 
интегрирани териториални проекти с 
включване на всички оперативни програми 
и с по-широк обхват от заинтересовани 
страни в партньорства, които ще са бе-
нефициент за наличното финансиране. Ин-
вестициите ще се одобряват чрез модел 
на многостепенно управление, включващо 
нови функции на делегирани правомощия в 
регионалните съвети на развитие.

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие 
и благоустройството и ръководител на УО на ОПРР:

ТАБЛ. 1: ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

Макроикономически показатели Ефект към 2019 г. 

БВП 5.5% 

Износ на стоки и услуги 0.7% 

Внос на стоки и услуги 6.7% 

Текуща сметка (% от БВП) -2.48 п.п. 

Частно потребление 6.6% 

Частни инвестиции 15.5% 

Заетост (15-64 г.) 8.8% 

Коефициент на безработица (15-64 г.) -4.05 п.п. 

Средна работна заплата 4.9% 

Инфлация по ХИПЦ 1.7% 

Бюджетен баланс (% от БВП) 0.90 п.п. 

Източник: МФ, СИБИЛА 2.0 

Мирослав Еленков

Министерството на фи-
нансите (МФ) публикува на 
официалната си интернет 
страница втората за 2019 г. 
оценка на макроикономиче-
ските ефекти от изпълне-
нието на програмите у нас, 
съфинансирани със сред-
ства от Европейския съюз. 
Докладът се представя два 
пъти годишно – през март и 
през септември, и показва 
реалното влияние върху ико-
номиката на паричните по-
тоци от Европейския фонд 
за стратегически инвести-
ции (ЕСИФ) и Кохезионния 
фонд на ЕС върху брутния 
вътрешен продукт (БВП) 
на страната, нивото на 
усвояемост на възможните 
плащания и най-успешните 
програми. В настоящия брой 
ще представим данните на 
МФ за отражението на три 
ключови за икономическото 
развитие на България про-
грами – ОП „Региони в рас-
теж“ (ОПРР), ОП „Иновации 
и конкурентоспособност“ 
(ОПИК) и ОП „Инициатива 
за малки и средни предпри-
ятия“ (ОПИМСП). В следващ 
брой ще публикуваме инфор-
мация за ОП „Транспорт и 
транспортна инфраструк-
тура“, ОП „Околна среда“, 
ОП „Наука и образование за 
интелигентен растеж“, ОП 
„Добро управление“, Програ-
мата за развитие на селски-
те райони и Програмата за 
морско дело и рибарство за 
периода.

Вестник „Строител“ 
изпрати запитване до Уп-
равляващите органи (УО) 
на програмите за оценка за 
напредъка на усвояване на 
евросредствата. Първи ко-
ментари за изданието дадо-
ха Смилена Костова, главен 
директор на ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспо-
собност“ към Министер-
ството на икономиката, и 
Деница Николова, зам.-ми-
нистър на регионалното 
развитие и благоустрой-

ството и ръководител на 
УО на ОПРР.

В доклада на МФ се по-
сочва, че през настоящия 
втори програмен период 
2014 – 2020 г. България има 
достъп до средства по ли-
ния на ЕСИФ в размер на 9,9 
млрд. евро, предназначени за 
съфинансиране на 10 програ-
ми. В сравнение с периода 
2007 – 2013 г. разполагаеми-
ят ресурс е по-голям с 5,2%. 
От ведомството отчитат, 
че към 30 юни 2019 г. сред-
ното изпълнение на програ-
мите е 34,6%, като са из-
вършени плащания на обща 
стойност 4,05 млрд. евро., в 
т.ч. средства от ЕС в раз-
мер на 3,414 млрд. евро.

Брутен вътрешен про-

дукт (БВП)

„През разглеждания пе-
риод производството и БВП 
на страната нарастват 
плавно, позволявайки посте-
пенна реална конвергенция 
с ЕС. Изпълнението на пла-
нираните мерки по линия на 
ЕСИФ изиграва роля в това 
отношение, като симулаци-
ите показват, че техният 
ефект върху БВП към среда-
та на 2019 г. е увеличение 
с 5,5% спрямо сценария без 
евросредства. При това 
позитивната роля в средно-
срочен план ще е свързана 
както с увеличаването на 
количествената характе-
ристика на наетите ресур-
си (труд, капитал), така и 
с подобряване на качестве-
ния им компонент. Повиша-
ването на качествената 
характеристика на наетия 
трудов ресурс позволява 
увеличение на неговата про-
изводителност, а оттук и 
на общата факторна произ-
водителност“, уточняват 
от МФ. В резултат на това 
икономиката се позициони-
ра на по-висока траектория 
на икономически растеж.

Положително въздейст-
вие върху икономическото 

развитие се наблюдава и 
при разходите за бруто-
образуване на основен ка-
питал на частния сектор. 
Към средата на 2019 г. 
частните инвестиции над-
вишават нивото, което би 
било наблюдавано в отсъст-
вие на средствата от ЕС, 
с 15,5%. Ценовото равни-
ще в страната претърпя-
ва слабо увеличение (1,7% 
за периода 2014 - 2019 г. 
спрямо базисния сценарий) 
поради вливането в ико-
номиката на средствата 
от ЕС. Според експертите 
това е обяснимо на фона на 
все още набиращото ско-
рост усвояване и на крат-
кия период за проявление 
на дадения ефект. Въпреки 
това, дори и при очаквано-
то последващо ускоряване 
на процеса на изпълнение 
на оперативните програми, 
ефектът върху ценовото 
равнище се очаква да бъде 
умерен заради отворения 
характер на икономиката. 
Анализаторите поясняват, 
че увеличаването на плате-
жоспособното търсене в 
малка отворена икономика, 
която не може да влияе на 
световните цени, по-скоро 
рефлектира в ускоряване на 
растежа на вноса на стоки 
и нефакторни услуги.

Симулациите на МФ по-
твърждават, че изпълнение-
то на Споразумението за 
партньорство е довело до 
нарастване на вноса – 6,7% 
спрямо базисния сценарий. 
От ведомството поясня-
ват, че това, от една стра-
на, е свързано с по-високия 
растеж на доходите, а от 
друга, произтича от нарас-
налото производство. „Ико-
номиката се характеризира 
с висока пределна склон-
ност към внос, произтича-
ща както от ниската й су-
ровинна обезпеченост, така 
и от стремежа за повиша-
ване на производствената 
ефективност посредством 
внос на по-производителни 
и суровинно спестяващи 
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        БВП към средата на 2019 г. е увеличение с 5,5% спрямо сценарий без евросредства

Г-жо Костова, как оценявате напре-

дъка на ОП „Иновации и конкурентоспо-

собност“ до момента?

От началото на програмния период до 
момента по ОПИК са обявени 13 процедури 
за предоставяне на безвъзмездна финансо-
ва помощ (БФП) чрез конкурентен подбор 
и 15 за директно предоставяне на БФП. 
Сключени са общо 2453 договора, вкл. фи-
нансовото споразумение с Фонд мениджър 
на финансовите инструменти в България 
(ФМФИБ) и 74 договора по инициативата 
Водено от общностите местно развитие 
(ВОМР), с общ размер на предоставената 
БФП над 2,01 млрд. лв. От тях в изпълнение 
са 819 договора, а приключените са 1569.

Обявените процедури по финансовото 
споразумение с ФМФИБ са на обща стой-
ност 2,375 млрд. лв. (91,91% от бюджета 
на ОПИК). 

В изпълнение на подхода ВОМР са склю-
чени 31 споразумения с Местни инициатив-
ни групи (МИГ) за 57,3 млн. лв. Обявени са 52 
процедури за подбор на проекти на МИГ на 
обща стойност 49,3 млн. лв., което е 86% 
от общия финансов ресурс по сключените 
споразумения. Към момента отворени за 
кандидатстване са 23 процедури за подбор 
на проекти. Подписани са и са в процес на 
изпълнение 74 броя договори на обща стой-
ност на БФП в размер на 18,1 млн. лв., а 6 
договора са приключени.

Разкажете повече за изпълнението на 

финансовите инструменти по ОПИК.

В рамките на програмата в три от 
приоритетните оси има 6 финансови ин-
струмента с общ бюджет от 235 млн. евро. 
Досега са сключени три оперативни спора-
зумения с финансови посредници на обща 
стойност от 60 млн. евро, които са в етап 
на структуриране и набиране на инвести-
ционен капитал. Понастоящем се провежда 
оценителна процедура по две обществени 
поръчки за избор на фонд мениджъри за дя-
лови инвестиции за общо 60 млн. евро.

До края на програмния период предстои 
обявяване на процедури по реда на ЗОП за 
избор на финансови посредници по пред-
видените дългови инструменти – два га-
ранционни и един заемен за 85 млн. евро, и 
Фонда за технологичен трансфер – 30 млн. 
евро. След като бъдат избрани посредници-
те, ще стартират и същинските дейности 
за подбор на крайни получатели на дългово 
или дялово финансиране.

Какво предстои до края на програм-

ния период?

На 18 септември УО на ОПИК обяви 
процедура „Създаване и развитие на реги-
онални иновационни центрове“ с бюджет 
от близо 60 млн. евро. Тя е отворена за 
кандидатстване до 20 януари 2020 г. Цел-
та й е да се стимулира сътрудничество-
то между бизнеса и научните организации 
посредством развитието на съвременна 
научноизследователска иновационна ин-
фраструктура и експертиза в услуга на 
местните предприятия. Самата процеду-
ра е сериозно предизвикателство както за 
УО, така и за самите кандидати. За първи 
път се пристъпва към създаването на реги-
онални иновационни центрове, които ще са 
ключовото звено за сплотяване на бизнеса 
с науката, за стимулиране на инициатива, 
която да укрепи и подобри икономическото 
развитие на регионите. 

Друга процедура, която също се отли-
чава с висок интерес сред предприятията, 
е тази за „Стимулиране внедряването на 
иновации от съществуващи предприятия-
та“ с бюджет от 60 млн. евро. Предстои да 
бъде обявена в рамките на 2019 г.

Предвидено е и стартиране на проце-
дура в рамките на Приоритетна ос 2 на 
ОПИК, насочена към дигитализацията на 
МСП с общ размер от 30 млн. евро. Чрез 
нея считаме, че ще отговорим на съвре-
менните тенденции за развитие на бизнес 
средата. Причината е, че ще се предоставя 
подкрепа за разработване и въвеждане на 
базирани на ИКТ системи и приложения за 
управление на бизнеса.

До края на периода предстои и обявя-
ване на процедури в изпълнение на подхода 
ВОМР, съгласно графиците на МИГ, както и 
такива, насочени към подобряване на биз-
нес средата и развитие на иновационната 
инфраструктура с конкретни институ-
ционални бенефициенти.

Друго изключително важно предизвика-
телство е програмирането на оператив-
ната програма за следващия програмен 
период 2021 – 2027 г.

Смилена Костова, главен директор на ГД „Европейски 
фондове за конкурентоспособност“: 

се наблюдава положител-
на промяна по отношение 
на икономическата актив-
ност на трудоспособното 
население, коефициентите 
на заетост и безработица. 
От ведомството считат, 
че към настоящия момент 
това се дължи основно на 
преки ефекти от вливане-
то на средствата в ико-
номиката (откриване на 
работни места). В средно-
срочен и дългосрочен план 
се очаква да се проявят и 
косвени ефекти, намирайки 
изражение в повишаване на 
качеството на заетите и 
работната сила като цяло. 
„Последните се проявяват и 
в допълнително увеличава-
не на производителността 
на труда. Същевременно 
по-високата заетост и ре-
дуцираната безработица 
позволяват ускоряване на 
растежа на доходите, като 
нетният ефект върху сред-
ната работна заплата към 
средата на 2019 г. достига 
4,9%“, е записано в докумен-
та. Симулациите на минис-
терството показват още 
позитивен ефект по отно-
шение на заетостта в раз-
мер на 8,8% в резултат на 
усвояването на средства-
та по линия на ЕСИФ и съ-
ответно редуциране с 4,1% 
на коефициента на безрабо-
тица спрямо сценария без 
еврофондове. 

За периода 2014 – 2020 г. 

Оперативна програма 

„Региони в растеж“

разполага с бюджет от 
1,543 млрд. евро, като 1,311 
млрд. евро от тях са от ЕС. 
Към 30 юни 2019 г. по ОПРР 
са изплатени 697 млн. евро, 
от които 596 млн. евро са 
от ЕС. В резултат на това 
степента на усвояване на 
средствата от ЕС по про-
грамата към този момент 
е 45,4%.

ОПРР има основен фо-
кус върху изграждането на 
инфраструктура на местно 
равнище. Към средата на 
2019 г. се отчитат непо-
средствени преки ефекти 
върху частните инвестиции 
(увеличение с 0,9%) и външ-

ната търговия, свързани с 
реализация на инвестицион-
ните намерения, които са 
характерни за програмите, 
ангажирани основно с из-
граждане на инфраструк-
турни обекти. По отноше-
ние на бъдещото усвояване 
на ОПРР в краткосрочен и 
средносрочен план се очак-
ва в резултат на разраст-
ващата се строителна 
дейност да се постигне 
временен икономически 
растеж в сравнение със 
сценария без инвестиции в 
тази област, като към сре-
дата на 2019 г. то се равня-
ва на 0,3%. По линия както 
на преки, така и на косвени 
въздействия прогнозата е 
това да доведе до ръст на 
частните инвестиции и 
по-висока заетост, както 
и съответно до временно 
намаляване на безработица-
та. „Нарасналото търсене 
на работна ръка ще има из-
вестен принос към повиша-
ване на средната работна 
заплата, което ще рефлек-
тира във временен ръст на 
частното потребление“, по-
ясняват от МФ.

Общият бюджет на 

ОП „Иновации и конкурен-

тоспособност“ 

през настоящия про-
грамен период е 1,321 млрд. 
евро, от които 1,123 млрд. 
евро са европейско финан-
сиране. Към 30 юни 2019 г. 
са извършени плащания към 
бенефициенти в размер 
на 552 млн. евро по Първа, 
Втора и Пета приоритетна 
ос, от които 470 млн. евро 
от ЕС. Степента на усво-
яване на средствата от 
ЕС по ОПИК към тази дата 
възлиза на 41,8% от бюдже-
та й.

ОПИК е пряко насочена 
към подобряване на кон-
курентните позиции на 
българските предприятия. 
„За периода до средата на 
2019 г. от реализираните 
интервенции вече се отчи-
тат първите краткосрочни 
ефекти по някои от основ-
ните макроикономически 
показатели, като най-значи-
телно е отражението вър-

ху частните инвестиции, 
последвано от ефектите 
върху частно потребление, 
внос, износ, текуща сметка 
на платежния баланс и бю-
джетен баланс“, посочват 
анализаторите от МФ. Те 
добавят, че поради специ-
фиката на инвестициите 
по линия на оперативната 
програма при нея се наблю-
дава леко влияние върху уве-
личението на износа (0,3%) 
дори в краткосрочен план. 
За ръста в износа се счита, 
че е свързан в определена 
степен и с нарастване на 
вноса на стоки за междин-
но потребление (1%), които 
не са налични на местния 
пазар. 

Изводът е, че в кратко-
срочен план нетният ефект 
върху платежния баланс на 
страната е отрицателен, 
тъй като вносът нара-
ства с по-високи темпове 
от износа. В средносрочен 
план сред най-значимите 
резултати по отношение 
на макроикономическата 
среда в страната се очак-
ва да бъдат тези по линия 
на увеличаване на частни-
те инвестиции вследствие 
на изпълнението на ОПИК, 
като подобни ефекти се 
наблюдават дори в кратко-
срочен план, оценени на 2,4% 
до средата на 2019 г. Част 
от позитивите по линия на 
нарастване на заетостта 
също ще бъдат свързани с 
разкриване на висококвали-
фицирани работни места 
заради инвестициите в 
иновации.

Средствата по 

ОП „Инициатива за малки 

и средни предприятия“ 

за 2014 – 2020 г. са 102 
млн. евро, които са изцяло 
от ЕС. Към 30 юни 2019 г. 
ОПИМСП е изпълнена на 
100%. Тя финансира операции 
под формата на гаранции за 
отпускане на кредити за 
малките и средни предпри-
ятия. От МФ отчитат, че 
в краткосрочен план ефек-
тът е значителен върху 
частните инвестиции, при-
влечени към реализираните 
финансови продукти. От 

ТАБЛ. 2:  БЮДЖЕТ НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“, ЕВРО 

Приоритет/приоритетна ос Бюджет За сметка на ЕС Национално съ-
финансиране 

Устойчиво и интегрирано градско развитие 840 449 030 714 381 675 126 067 355 

Подкрепа за енергийна ефективност в 
опорни центрове в периферните райони 105 704 684 89 848 981 15 855 703 

Регионална образователна инфраструктура 114 896 484 97 662 011 17 234 473 

Регионална здравна инфраструктура 83 597 313 71 057 716 12 539 597 

Регионална социална инфраструктура 50 857 682 43 229 029 7 628 653 

Регионален туризъм 100 755 882 85 642 499 15 113 383 

Регионална пътна инфраструктура 194 526 920 165 347 882 29 179 038 

Техническа помощ 52 394 118 44 535 000 7 859 118 

ВСИЧКО 1 543 182 113 1 311 704 793 231 477 320 

Източник: ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 

ТАБЛ. 3:  БЮДЖЕТ НА ОП „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“, ЕВРО 

Приоритет/приоритетна ос Бюджет За сметка на ЕС Национално  
съфинансиране 

Технологично развитие и иновации 346 411 739 294 449 978 51 961 761 

Предприемачество и капацитет за растеж на 
МСП 577 492 050 490 868 242 86 623 808 

Енергийна и ресурсна ефективност 310 686 632 264 083 637 46 602 995 

Премахване на пречките в областта на сигур-
ността на доставките на газ 45 000 000 38 250 000 6 750 000 

Техническа помощ 41 674 669 35 423 468 6 251 201 

ВСИЧКО 1 321 265 090 1 123 075 325 198 189 765 

Източник:  ОП „Иновации и конкурентоспособност“  2014-2020  

ведомството са забелязали 
непосредствено отражение 
на програмата и върху пла-
тежния баланс, като спо-
ред експертите е налице 

известно подобряване на 
текущата сметка, въпреки 
необходимостта от внос 
на суровини и инвестицион-
ни стоки за реализиране на 

инвестиционните намере-
ния. Регистрирано е и леко 
повишаване на заетостта, 
а оттам и на частното по-
требление.
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Албена Георгиева, областен управител на Видин:

Георги Сотиров

Г-жо Георгиева, об-

ластната стратегия за 

развитие за периода 2014 

– 2020 г. е на финален 

етап и е логично Вашата 

администрация да разра-

ботва вече новия план. 

Кое ще бъде главното за 

Северозапада, какви ще 

са основните акценти?

Страната ни се готви 
усилено за изпълнението 
на проекти за развитие на 
регионите през следващия 
програмен периода 2021 - 
2027 г. В тази връзка бих 
искала да отбележа, че 
България, Хърватия, Пол-
ша и Испания участват в 
пилотен проект за засил-
ване на административ-
ния капацитет съвместно 
с Организацията за ико-
номическо развитие и съ-
трудничество. През 2021 
- 2027 г. в областта на ре-
гионалната политика ще 
се постави акцент върху 
изграждането на капаци-
тет на регионално ниво. 
Вече е изготвена „пътна 
карта“, с която са иден-
тифицирани заинтересо-
ваните страни относно 
прилагането, програмира-
нето и изпълнението на 
териториалния подход за 
развитие. Подобряването 
на капацитета на държав-
ните органи и местните 
власти, както и създава-
нето на регионално ниво 
за вземане на решения, ан-
гажирани с инициирането 
и избора на проекти, ще 
доведе до реализирането 
на значими интегрирани 
проекти, както и до на-

маляване на различията 
между регионите. Сред-
ствата за регионално раз-
витие ще бъдат насочени 
основно към осъществя-
ването на териториален 
подход за въздействие. 

Новият подход на ре-
гионалната политика, 

вкл. стратегическите 
документи 2021 - 2027, 
ще бъде отразен с проме-
ни в Закона за регионално 
развитие и се очаква да 
стане факт в началото на 
2020 г.

Целта на промяна-
та е да бъдат създадени 
устойчиви райони през 
предстоящия програмен 
период. Като главни при-
оритети за област Видин 
ще продължат да са об-
разователната и транс-
портната инфраструк-
тура, икономическото 
развитие и привличането 
на нови инвестиции. Няма 
сектор, който бих отло-

жила като второстепенен 
по важност, бих искала да 
се възползваме от всички 
възможности, които фи-
нансовите инструменти 
на ЕС ни предоставят.

Държавата вече оп-

редели изграждането на 

стратегическото трасе 

от Видин до Ботевград 

и реалната връзка с АМ 

„Хемус“ като приоритет 

на страната за следва-

щите години. Това за-

едно с Дунав мост 2 ще 

направи областта много 

по-атрактивна.

Пътят Видин – Бо-
тевград е приоритетен 
проект в инвестиционна-
та програма на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ и 
Министерството на реги-
оналното развитие и бла-
гоустройството (МРРБ) 
до 2022 г., като с цялост-
ното хомогенизиране и мо-
дернизация на трасето от 

Дунав мост 2 ще се осигу-
ри бърза и удобна връзка 
между автомагистралите 
„Хемус”, „Тракия” и „Стру-
ма”. Избран е изпълнител 
за част от пътя и проце-
дурите са факт. Наскоро 
министър Петя Аврамова 
обяви, че през октомври 

ще стартира проектът 
за отсечката Мездра – 
Ботевград. Ще си позволя 
да цитирам Аврамова, коя-
то каза, че този проект 
е мощна подкрепа от пра-
вителството и премиера 
Бойко Борисов за Северо-
западна България.

Като цяло имаме до-
бре развита транспортна 
система, включваща път-
на мрежа със сравнително 
висока гъстота, воден и 
железопътен транспорт, 
което създава възможнос-
ти за утвърждаване на 
областта като транспор-
тен и логистичен център. 
На нашата територия е 
разположена и Индустри-
ална зона „Видин”, която 
предлага на потенциални-
те инвеститори възмож-
ност за право на строеж 
и закупуване на терени. 
Също така ще им се окаже 
пълно съдействие – съкра-
тени срокове за процеду-
ри, осигурена прилежаща 
инфраструктура и под-
крепа за реализиране на 
бизнеса.

В началото на септем-
ври Областната админи-
страция беше домакин 
на делегация от област 
Ортенау, провинция Ба-
ден-Вюртемберг, Герма-
ния, водена от областния 
управител на Ортенау 
Франк Шерер. В състава 
на немската делегация 
участваха представители 
на местната власт и на 
бизнеса. По време на визи-
тата гостите от Герма-
ния посетиха Индустри-
ална зона „Видин”, където 
се запознаха с наличните 
терени и халета и възмож-
ностите за закупуване 
или наемането им. Беше 
дадена и подробна инфор-
мация относно данъчните 
преференции и облекчения, 

които инвеститорите мо-
гат да ползват. Гостите 
посетиха и Професионал-
ната техническа гимназия 
„Васил Левски“, и ПГ по ту-
ризъм „Михалаки Георгиев“, 
където се запознаха със 
системата за професио-
нално образование у нас, 
както и със специално-
стите, които се изучават 
в двете училища. Въпреки 
това има още много как-
во да се направи, за да се 
привлекат инвеститори. 
Вярвам, че газифициране-
то на областта е едно от 
нещата, които ще спо-
могнат за привличане на 
вложения, и то не само от 
чужбина. 

Тук е мястото да от-
бележа, че значителният 
туристически потенциал 
на областта през послед-
ните години става все 
по-видим в национален и 
международен план. По-
казателно е, че двойно 
се е увеличил и броят на 
круизните кораби, които 
акостират на Видинско-
то пристанище. За 2019 г. 
те са 334 бр., докато през 
2016 г. са били 172. 

В областта има сери-

озен брой детски заведе-

ния и училища. Профилът 

на някои от професионал-

ните гимназии предпола-

га те да „произведат“ 

квалифицирани кадри за 

различни икономически 

сектори при нужда. 

В началото на учебна-
та година на територия-
та на областта отвориха 
врати 25 детски градини 
и 32 училища, от които 1 
начално, 13 основни и 12 
средни, 4 професионални 
гимназии и 2 профилирани. 
С решение на Министер-
ския съвет 7 от училища-
та в областта са обявени 

за иновативни. При нас 
функционират и 6 центъра 
за подкрепа на личностно-
то развитие.

При планиране на план-
приема за всяка учебна 
година се вземат предвид 
нуждите на региона и по-
требностите на бизнеса, 
държавната политика на 
МОН, както и традициите 
в областта, и предпочи-
танията на младите хора. 
За да се задоволят по-до-
бре нуждите на бизнеса, 
Агенцията по заетостта 
чрез комисиите по зае-
тост 2 пъти в годината 
(пролетта и есента) про-
вежда проучване на по-
требностите от работна 
сила сред работодатели-
те в областта. 

Със съвместни уси-
лия и ползотворен диалог 
между институциите ра-
ботим и за подобряване 
на материалната база 
на училищата. В процес 
на изпълнение са проек-
ти за образователната 
инфраструктура във Ви-
дин. По Оперативна про-
грама „Региони в растеж 
2014 – 2020” на стойност 
почти 17 000 000 лв. в две 
от видинските общински 
училища се подобряват 
условията. По процедура 
„Подкрепа за професионал-
ните училища в Република 
България” са осигурени 
средства за ремонт и на 
две от професионалните 
гимназии, които възли-
зат на над 1 800 000 лв. 
С решение на Министер-
ския съвет получихме 
1 000 000 лв. за изпълнение 
на строително-монтажни 
работи на сградата на 
гимназията с преподаване 
на чужди езици в област-
ния град.

Текущи ремонтни дей-
ности се извършват и във 
всички други учебни заве-
дения.

Какво е състояние-

то на ВУЗ-овете? Как се 

справят Вашите студен-

ти във Филиала на Русен-

ския университет? Изу-

чаваните специалности 

„Земеделска техника и 

технологии“, „Електро-

ника“, „Технология и упра-

вление на транспорта“, 

„Индустриален менидж-

мънт“,  „Компютърни 

науки“ и „Български език 

и история“ явно са опре-

делени след задълбочено 

обсъждане за бъдещите 

нужди на областта.

А к а д е м и ч н а т а 
2019/2020 г. стартира със 
записани 600 студенти, 
обучавани в бакалавърски 
и магистърски програми. 
Това е по-специална го-
дина за област Видин, за-
щото ще се дипломират и 
първите абсолвенти във 
Филиала. За четвърта го-

С изграждането на скоростния път Видин – Ботевград достъпът до областта ще бъде улеснен

Сградата на Областната администрация
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дина 150 първокурсници са 
избрали да усвояват зна-
ния по посочените от Вас 
специалности, а за втора 
поредна се осъществява и 
прием по „Български език 
и история“. Акредитация-
та на тази специалност 
и прием през учебната 
2018/2019 г. стартира 
след засилен интерес към 
придобиване на професио-
нална квалификация „учи-
тел по български език и 
литература“ и „учител по 
история”.

Обучението във Фили-
ала на Русенския универ-
ситет е предпочетено и 
за повишаване на квали-
фикацията на учители от 
средното образование. 
Предлага се прием в две 
магистърски програми 
- „Информатика и Инфор-
мационни технологии в 
образованието“ и „Линг-
водидактика в прогимна-
зиален етап“ (учител по 
английски език). 

Продължават ли ре-

конструкциите по стара-

та водопроводна мрежа 

в областта? Наскоро бе 

изградена пречиствател-

на станция в областта.

Да, реконструкциите 
продължават. ВиК инфра-
структурата е страте-
гическа, тя непрекъснато 
трябва да се развива, мо-
дернизира и поддържа, за 
което са необходими ог-
ромни инвестиции.

През последните 10 
години правителството 
води постоянна и дълго-
срочна политика в подкре-
па на ВиК отрасъла, част 
от която са и извършени-
те от МРРБ регионални 
прединвестиционни про-
учвания в 15 области на 
страната, включително и 
за Видинска, а проектите 
ще се изпълняват от кон-
солидираните ВиК опера-
тори. За нашата това е 
ВиК ЕООД - Видин. 

Предизвикателствата 
пред дружеството не са 
малко. В края на август 
2019 г. по ОП „Околна сре-
да 2014 – 2020“ (ОПОС 2014 
– 2020“) е подписан дого-

вор между МОСВ и ВиК – 
Видин, за осъществяване 
на проектни дейности на 
територията на община 
Видин в рамките на 49 ме-
сеца. Ще бъде реконстру-
иран довеждащ водопро-
вод от помпена станция 
„Сланотрън“ до областния 
център. Предвижда се 
частична реконструкция 
на канализационния ко-
лектор, което ще повиши 
ефективността на рабо-
тата на пречиствателна-
та ни станция. Проектът 
е на обща стойност 23,6 
млн.лв., като „ОПОС 2014 
– 2020“ осигурява близо 18 
млн. лв. С успешното из-
пълнение на дейностите 
близо 40 000 жители в об-
ластния център ще имат 
достъп до подобрено водо-
снабдяване. 

Безспорно един от 
най-значимите проекти 
в сферата на ВиК инфра-
структурата в областта 
е изградената ПСОВ в гр. 
Видин, която бе въведе-
на в експлоатация на 19 
септември. Това е най-ма-
щабното съоръжение, кое-
то общината реализира 
през последните 7 години. 
В процеса на изпълнение 
на проекта е направена 
рехабилитация (подмяна) 
на част от водопровод-
ната мрежа – по 40 улици 
с обща дължина 13 648 м, 
както и на сградни водо-
проводни отклонения с 
дължина 5046 м. Извър-
шено е разширяване и ре-
конструкция на канализа-
ционната мрежа, което 
обхваща 46 улици с обща 
дължина 16 501,35 м. При 
осъществяването на този 
изключително мащабен 
проект имаше трудности 
– прекратен бе договорът 
с първоначално избрания 
изпълнител, отново се 
проведе обществена по-
ръчка и бе избран нов. След 
изключително интензивен 
диалог между местна-
та, държавната власт и 
строителя можем да се 
поздравим с един успешно 
завършен и изключително 
важен проект.

Пречиствателната 

станция е оразмерена за 
56 хиляди еквивалент жи-
тели в хоризонт до 2041 г. 
Там се прилага техноло-
гия, която освен механич-
но пречистване на водата 
има и биологично. На три 
етапа от пречистването 
се отделя утайка, впо-
следствие тя се смесва и 
се добива газ метан, кой-
то се използва за нуждите 
на станцията. ПСОВ във 
Видин не е най-голямата в 
България, но е най-модер-
ната и най-добре струк-
турираната. 

 Използвам случая да 
отбележа, че са извърше-
ни реконструкции по въ-
трешната водопроводна 
мрежа на Дунавци в об-
щина Видин, на Кула, гара 
Орешец и с. Бела в Димово, 
с. Делейна в Брегово, гр. 
Грамада, с. Ружинци, в се-
лата Раковица и Подгоре в 
Макреш. 

За 2018 г. подменена-
та водопроводна мрежа е 
2800 м на обща стойност 
378 500 лв. 

 
Областта граничи 

със Сърбия и Румъния. 

Освен чисто съседските 

отношения, местна тър-

говия, фолклорни търже-

ства и прочие, област 

Видин става привлека-

телна и за развитие на 

малкия и средния бизнес. 

В този порядък на мисли 

да разкажете за тран-

сграничното сътрудни-

чество от двете страни 

на реката.

Проекти в процес на 
изпълнение по Програмата 
за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A 
„Румъния - България 2014 
– 2020“ имат и част от 
общините Бойница и Бе-
лоградчик, които са насо-
чили усилията си към подо-
бряване и обезпечаване на 
дейности при извънредни 
ситуации.

Към края на юли 2019 г. 
неправителствени орга-
низации и местни адми-
нистрации от областта 
участват в общо 33 про-
екта със сключени дого-
вори на обща стойност 
(бюджет на румънските 
и българските партньо-
ри) около 16,8 млн. евро. 
Наред с това тази година 
сформираната Съвмест-
на работна група започна 
дейността си по подго-
товката на бъдещата 
Програма за трансгранич-
но сътрудничество Румъ-
ния – България за 2021 – 
2027 г., в която участвам 
като представител на Се-
верозападния район. Един 
от основните моменти, 
върху който ще се фокуси-
ра работата на групата, 
е прилагането на страте-
гически подход, който от-
чита специфичните нужди 
и потенциал на регионите, 
ще осигури по-ясното фо-
кусиране на инвестиции-
те и видимост на постиг-
натите резултати.

Както през настоящия, 
така и през бъдещия про-
грамен период ще се под-
крепят дейности, доприна-
сящи за постигане целите 
на Дунавската страте-
гия. Малки и средни пред-
приятия биха могли да се 
финансират чрез фонд за 
малки проекти, с което 
ще се осигури по-целена-
сочена подкрепа за иконо-
мическото развитие с ре-
ален ефект върху бизнеса. 
Регионалната политика 
ще продължи да следва 
принципа на съобразяване 
с нуждите на регионите, 
като проектните идеи 
ще се съгласуват предва-
рително в контекста на 
тяхната обвързаност и 
допълняемост с инвести-
циите по останалите про-
грами и стратегическите 
планове на териториите.

По отношение на про-
грамата за трансгранич-
но сътрудничество между 
България и Сърбия също се 
отчита по-голям интерес. 
През настоящия програ-
мен период се реализират 
10 проекта в областта. 
Това са разнообразни съв-
местни дейности и иници-
ативи в сферите на тури-
зма, младежта и околната 
среда.

11-те общини на те-

риторията Ви са корен-

но различни не само като 

възможности да осигуря-

ват заетост на населе-

нието си, но и от гледна 

точка на развитие на ту-

ризма, строителството 

на нови обекти – къщи за 

гости, семейни хотели, 

заведения за хранене.

В областта има една 
по-голяма община – Ви-
динската, която е ясно 
изразен администрати-
вен и икономически цен-
тър. Останалите десет 
са преобладаващо селски 
райони – всички те с на-
селение под 6 хил. жи-
тели. Въпреки техните 
различия и специфичните 
предизвикателства, пред 
които са изправени, сред-
ното равнище на безрабо-
тица през последните го-
дини устойчиво намалява 
както на областно ниво, 
така и по отделните об-
щини. 

Разбира се, туризмът 
е един от приоритетните 
отрасли за развитие на 
областта, който има по-
тенциал за откриване на 
нови работни места, осо-
бено за млади хора. Държа-
вата и общините работят 
активно за обновяване и 
създаване на необходима-
та инфраструктура като 
основа за развитието на 
сектора. Община Видин в 
рамките на ОП „Региони в 
растеж 2014 - 2020“ изпъл-
нява редица проекти, кои-
то ще доведат до нов об-
лик на областния център 
– изцяло се реновира пеше-
ходната зона, реконстру-
ират се ключови сгради 
– на общински театър, на 
образователни институ-
ции, Синагогата, която ще 
бъде адаптирана в турис-
тическия обект Културен 

център „Жул Паскин“. Об-
щата стойност на тези 
проекти е над 37 млн. лв. 
С финансиране по програ-
ма „Културно наследство 
и съвременни изкуства” 
кметството реконстру-
ира и стар турски склад 
край крепостта „Баба 
Вида“, в който бе създаден 
Епиграфски център – още 
една изцяло нова забеле-
жителност. Надявам се, 
след приключването на 
ремонтните дейности все 
повече туристи да могат 
да оценят красотата на 
нашия град.

В Белоградчик също 
бяха обновени много об-
ществени сгради по про-
цедурата за енергийна 
ефективност на „ОПРР 
2014 – 2020“. В малките 
общини се изпълняват 
редица проекти по Про-
грамата за развитие на 
селските райони и със 
субсидии от държавния 
бюджет, в рамките на кои-
то се обновяват площади, 
паркове, градини, рекон-
струират се улици и тро-
тоари, читалища, църкви, 
образователни институ-
ции и др. Тази нова среда 
в нашите малки градове 
и села ще радва не само 
местните жители, но ще 
увеличи и туристическия 
потенциал на региона. 
Селските ни райони, поре-
чието на р. Дунав, краси-
вата полупланинска част 
на областта са изключи-
телно подходящи за раз-
витието на еко и селски 
туризъм със спокойстви-
ето и чудесната природа, 
които предлагат.

Безспорно е, че до-
веждащата пътна инфра-
структура също е изклю-
чително важна. Сигурна 
съм, че с изграждането 
на скоростния път Видин 
– Ботевград достъпът до 
областта ще бъде улес-
нен. И това ще спомогне 
за отварянето на турис-
тическия ни пазар особено 
към българските граждани.

Когато говорим за 
туризъм, не мога да не 
спомена активността на 
общините за организиране 
на събития, които да при-
влекат нови посетители 
през летния период. Някои 
от тях вече са с дългого-
дишни традиции и набират 
все по-голяма популярност 
– двата оперни фестивала 
в Белоградчик и във Видин, 
младежкият фестивал The 
Bridge, етнофестивалите 
„Танци край Дунава” и „Ду-
навски вълни”, Турлашкият 
фолклорен събор в Чупре-
не, Видинският панаир и 
много други. 

П о т е н ц и а л ъ т  н а 
областта за различни ви-
дове туризъм е наистина 
голям и ние продължаваме 
да работим активно за не-
говото оползотворяване и 
създаване на един добър 
регионален продукт.

Крепостта „Баба Вида“

Новопостроената ПСОВ



20 Ñòðîèòåë РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ петък, 11 октомври 2019

БУРГАС

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

532 446 лв. е стой-
ността на предстояща-
та модернизация на ба-
зите на Спешна помощ в 
област Велико Търново. 
Най-голямата част от 
средствата, които ид-
ват по проект „Подкрепа 
и развитие на система-
та на спешна медицин-
ска помощ“, финансиран 
по ОП „Региони в растеж 
2014 - 2020“, отиват за 
изграждане на нова сгра-

да в старопрестолния 
град. Зданието ще бъде 
със стоманобетонна кон-
струкция, а максимални-
ят срок за реализиране 
на строително-монтаж-
ните дейности е 8 месе-
ца.

Освен това ще бъде 
направено реновиране и 
във филиалите на извън-
болничните структури 
в Стражица, Павликени, 
Горна Оряховица, Полски 
Тръмбеш и Свищов. В тях 
ще бъде извършено пре-
устройство на същест-
вуваща инфраструктура, 

като на места тя не е 
ремонтирана от поне 20 
години. Срокът за СМР е 
между 5 и 6 месеца. 

Вече е обявена об-
ществената поръчка за 
изпълнител. 

Големият инвестицио-
нен проект се реализира 
на територията на ця-
лата страна, като освен 
закупуването на 400 сани-
тарни автомобила, голя-
мата част от които вече 
са доставени, са пред-
видени строителство, 
реконструкция, ремонт, 
преустройство и подо-

бряване на достъпа в 237 
обекта от системата. 
Това са спешните отде-

ления в 34 лечебни заве-
дения за болнична помощ, 
27 Центъра за спешна ме-

дицинска помощ и разкри-
тите към тях 170 филиала 
и 6 изнесени екипа.

15-километров общински път в Тетевенско ще 
бъде основно ремонтиран. Финансирането е по Про-
грамата за развитие на селските райони, съобща-
ват от местната администрация.

Вече е започнало полагането на първия пласт ас-
фалт върху шосето, свързващо село Голям извор с 
града. Там вече се подменя и тротоарната настилка 
след реконструкцията на 7 км вътрешна водопро-
водна мрежа, финансирана от Министерството на 
регионалното развитие и благоустройство.

Във Видин до месец 
приключва реновацията 
на сградата на драма-
тичния театър, извър-
шен по проект на общи-
ната, е съобщил за БТА 
зам.-кметът на Видин 
Цветан Асенов. Ремон-
тът е започнал през ап-

рил тази година с целеви 2 млн. лв., отпуснати от 
правителството.

Подменен е покривът, поправени са фасадите, 
които ще са същите, каквито са били при постро-
яването. Подменена е изцяло отоплителната и ел. 
инсталацията, закупено е ново оборудване и е на-
правено подобрение на сцената. 

Зданието е изградено през 1891 г. със средства, 
събирани от фонд „Постройка на театър „Вида“, ос-
нован през 1887 г. от инициативен комитет. Смята 
се, че то е първото в България, направено по евро-
пейски образец специално за театрални нужди - с 
обширен салон, партер, ложи и галерии, голяма сцена, 
оркестрина и остъклен покрив.

До месец се очаква да 
започне възстановяване-
то на част от сградата 
на филиала „Любен Ка-
равелов“ на Пловдивския 
университет в Кърджа-
ли, съобщи зам.-дирек-

торът на тамошното 
учебно заведение проф. 
Велизар Гочев. Пробле-
мите в източното крило 
датират назад във вре-
мето, но до затварянето 
му се стига след земе-

тресение на 24 май 2014 
година.

Всички заложени дей-
ности трябва да бъдат 
приключени до година и 
половина. Велизар Гочев 
припомни също, че на-

Столичната община за-
почна да приема заявления за 
кандидатстване по програма 
„Културно наследство“. С нея 
се подпомагат собственици на 
недвижими ценности за извърш-
ване на необходими дейности по 
опазване, реставрация, консер-
вация и социализация. 

Право да кандидатстват 
имат притежатели на имоти 
частна, общинска и държавна 
собственост от всички катего-
рии – с „национално“, „местно”, „ансамблово“ значение, 
както и „за сведение”.

Заявленията се подават лично или чрез упълномощен 
представител в деловодството на Направление „Архи-
тектура и градоустройство“ до 31 октомври 2019 г. 

Община Кюстендил представи проект за 
благоустрояване и ревитализация на „Колушко 
дере“. Районът е между река Банщица и сред-
новековната черква „Св. Георги“ и е с обща 
площ 15 866 кв.м. Зона А включва територия 
от кръстовището на бул. „Сливница“ между 
улиците „Нов живот“ и „Шейново“ до кръсто-
вището на същите с ул. „Добруджа“. Зона B 
обхваща терена от бул. „Цар Освободител“ 
между улиците „Шейново“ и „Колуша“ до сред-
новековната църква „Св. Георги“.

Проектът е за 1 000 000 лв. без ДДС. Бла-
гоустрояването ще включва ревитализация 
на зелени площи. Ще бъдат изградени алеи, 
ще се поставят пейки и друго парково об-
завеждане. Предвижда се изграждането на 
две детски площадки, пешеходна алея и едно 
многофункционално игрище за живеещите в 
кв. „Младост“.

Община Сандански 
съвместно с Местна-
та инициативна група 
подписа първия договор 
по проект „Основно об-
новяване на сградата 
на читалището в село Поленица и облагородяване на прилежа-
щата дворна площ“. Той е свързан с насърчаване на местното 
население за участие в различни социални събития, опазване 
на културното наследство и развитие на интегрирания селски 
туризъм.

„Сградата на 60-годишното Народно читалище „Яне Сандан-
ски-1959” всъщност ще бъде изградена наново. Ще бъде напра-
вена звукоизолация на стените и тавана на помещението, пред-
назначено за местните самодейци. По фасадата се предвижда 
външно осветление, а по алеите около постройката – ниско 
парково осветление“, съобщават от общинския пресцентър.

Стойността на проекта е 91 853 лв., предстои избор на 
изпълнител.

На 2 октомври беше представен проектът „Обновя-
ване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 
сграда на Община Бургас на ул. „Александровска“ № 26“. 
Финансирането е от Оперативна програма „Региони в 
растеж 2014 - 2020“, а заложените дейности са демон-
таж на всички индивидуални климатици и инсталиране 
на нов термопомпен агрегат. Ще се въведе в действие  
нова котелна инсталация за отопление и ще се направи 
изолирана тръбна мрежа. Ще бъде монтирана автома-
тика за следене на външна и вътрешна температура и 
управление на топлопредаването, а също и фотоволта-
ична система.

Някои от най-големите 
паркинги в Бургас ще бъдат 
разширени чрез монтиране-
то на допълнителна отво-
рена конструкция, която ще 
представлява второ ниво. 
Това ще позволи значител-
но увеличение на местата 

върху един и същ терен. 
Дейностите по реконструк-
цията ще започнат през 
следващата година.

„За начало такъв втори 
етаж предвиждаме да се ре-
ализира на ул. „Гурко“ и бул. 
„Мария Луиза“. Не сме се от-

казали от идеята в Бургас 
да изградим и многоетажни 
надземни паркинги, но това 
ще се случи тогава, когато 
бъде постигнат консенсус 
за потенциалните терени 
и начин на функциониране, 
защото против волята на 

В старопрестолния град ще се строи нова сграда

живеещите в близост нищо 
не може да се случи“, казаха 
от общината.

Сега паркингът на ул. 
„Гурко“ е с 414 места, а този 
на „Мария Луиза“ побира 130 
автомобила. Второто ниво 
ще осигури допълнителни 
300 паркоместа на едната 
локация и около 100 на дру-
гата.

мирането на средства е 
отнело близо три години 
и едва през 2017 г. с реше-
ние на МС са отпуснати 
близо 1 млн. лв. Същата 
година ПУ „Паисий Хилен-
дарски“ обявява и начало-
то на тръжната проце-
дура за избор на фирма 
изпълнител, като и то 
отнема две години.
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Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

Министърът на регио-
налното развитие и благо-
устройството Петя Авра-
мова откри обновената 
Природо-математическа 
гимназия „Васил Левски“ 
в Смолян и новоизградена 
мултифункционална спорт-
на зала към нея. В дейност-
ите са вложени 3,3 млн. лв., 
осигурени по Оперативна 
програма „Региони в растеж 
2014 – 2020“. Обектите са 
изпълнени от „Дюлгер“ ООД. 
На официалната церемония 
присъстваха и депутатите 
д-р Даниела Дариткова и д-р 
Красимир Събев, областни-
ят управител на Смолян 
Недялко Славов, зам.-кме-
тът на общината Марин 
Захариев, Спиро Чавдаров, 
управител на фирма „Дюл-
гер“, и др. Министър Авра-
мова припомни, че училище-
то е един от общо петте 
обекта на образователна 
инфраструктура, които 
са реновирани по проект 
„Обновяване и енергийна 

ефективност на образова-
телна инфраструктура в гр. 
Смолян“. Общата му стой-
ност е близо 6,6 млн. лв., 
а продължителност та на 
СМР - 30 месеца.

В сградата на ПМГ „Ва-
сил Левски“ са въведени 
мерки за енергийна ефек-
тивност, изградени са сис-
тема за видео наблюдение, 
поставена е нова дограма, 
ремонтиран е покривът и е 
осигурена по-достъпна ар-
хитектурна среда. За първи 

път ПМГ, която е в навечери-
ето на своята 100-годишни-
на, има модерен физкултурен 
салон, който освен от учени-
ците може да се ползва и от 
жителите на общината. 

„Новата спортна зала е 
мечта на поколения възпита-
ници на гимназията“, изтък-
на д-р Дариткова. 

По-рано през деня на за-
ключителна пресконферен-
ция община Смолян отчете 
резултатите от реализира-
нето на проекта „Обновява-

не и енергийна ефективност 
на образователна инфра-
структура в гр. Смолян“. Ин-
формация представиха инж. 
Мариана Цекова, вр.и.д кмет 
на Смолян, и началникът на 
Регионалното управление на 
образованието Мария Се-
мерджиева.

Инж. Цекова обясни, че 
основната му цел е била да 
се подобри учебният процес 
и да се модернизира образо-
вателната инфраструктура 
чрез ремонт и рехабилита-
ция на сгради и обновяване 
на дворни пространства и 
спортни площадки за чети-
ри училища и една детска 
градина. Това са СУ „Отец 
Паисий“, Езиковата гимназия 
и VI ОУ „Иван Вазов“, ППМГ 
„Васил Левски“ и ДГ №5 „Бу-
ратино“. И в петте учебни 
заведения е доставено обза-
веждане и оборудване.

„Най-мащабната част 
от проекта е изграждането 
на физкултурния салон на 
ППМГ „Васил Левски“, който 
е една прекрасна придобивка 
не само за училището и квар-
тала, в който се намира, но и 

за целия град“, изтъкна инж. 
Мариана Цекова. Тя допълни, 
че са направени и подземни-
те комуникации, които са 
били извън проекта, като 
те са финансирани от бю-
джетните средства на об-
щината. 

Езиковата гимназия и VI 
ОУ „Иван Вазов“ са с нова 
спортна площадка за бад-
минтон, а съществуващите 
волейболна и баскетболна са 
ремонтирани. Подменени са 
настилките и е изградено 
ново външно осветление и 
система за видео наблюде-
ние. Изпълнено е дворното 
отводняване.

В VII СОУ „Отец Паисий“ 
също е построено ново ком-
бинирано игрище за волейбол 
и бадминтон. Дейностите 

са включили още обновяване 
на голямата площадка в юго-
източната част на обекта 
и на пространството на 
вътрешния двор, ремонт на 
баскетболно игрище, смяна 
на старите плочки около учи-
лищния корпус. Изпълнено е 
още отводняване в дворни-
те пространства, изгражда-
не на външно осветление и 
система за видео наблюде-
ние и др.

Проектът е включил и 
основен ремонт и рекон-
струкция на ДГ „Буратино“, 
където са решени същест-
вуващи конструктивни 
проблеми, положена е то-
плоизолация, подменена е 
дограмата. Изградено е ново 
евакуационно стълбище – 
метална конструкция.

Bapнeнци нe иcкaт 
тъpгoвcки дoм, a мнoгoфyнк-
циoнaлeн кyлтypeн цeнтъp 
в мястото в града, нарича-
но Дyпкaтa, c внимaтeлнo 
eкcпoниpaнe нa apxeoлoги-
ятa. Toвa coчaт oбoбщeни 
peзyлтaти oт aнкeтa, кoя-
тo ce пpoвeдe cpeд гpaж-

дaнитe пo инициaтивa нa 
общинa Bapнa. Дaннитe oт 
пpoyчвaнeтo, кoeтo пpeминa 
пoд мoтoтo „Дa излeзeм oт 
Дyпкaтa“, бяxa пpeдcтaвe-
ни нa пpecкoнфepeнция, 
където бе обяснено, че до-
питването е минало в две 
посоки. Пъpвaтa включвa 

пpoyчвaнe нa нaглacитe 
cpeд 134 eкcпepти в oблacт-
тa нa apxитeктypaтa, 
гpaдoycтpoйcтвoтo, кyл-
тypaтa, тypиcтичecкия 
бизнec. Ha втopия eтaп e 
направена aнкeтa cpeд 3124 
гpaждaни нaд 15 г. 

Oбщo пpeдлoжeниятa нa 

eкcпepтитe зa бъдeщeтo 
нa територията ca нaд 35, 
cpeд кoитo oбщecтвeнo 
пpocтpaнcтвo, мyлтифyнк-
циoнaлeн цeнтъp, пapк, биз-
нec цeнтъp, aмфитeaтъp, 
кoнцepтнa зaлa, eкcпo-
ниpaнe нa apxeoлoгичecки-
тe paзкoпки и дp. 

Строителна компания предлага ПОД НАЕМ

кулов кран с горно въртене Potain MCT78

Дължина на стрелата - до 51 m

Височина - до 40,1 m

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

Радиоуправление и кабина 

Монтаж - посредством анкери

Разполагаме с опитен кранист

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

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.

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов и инж. Славчо Сла-
вков, управител на „ВиК“ 
ООД – Кърджали, подписаха 
договор за доизграждане и 
реконструкция на водоснаб-
дителната система и кана-
лизационни мрежи в града. 
Общият размер на инвес-
тицията е над 67,8 млн. 
лв. Проектът се изпълнява 
по Оперативна програма 
„Околна среда 2014 – 2020“, 
която осигурява безвъз-
мездна финансова помощ в размер на над 
49,8 млн. лв. 

С реализацията на проекта ще се 
отстранят основните недостатъци и 
констатирани проблеми на водоснабди-

телната система на те-
риторията, обслужвана от 
ВиК дружеството. Дей-
ностите включват рекон-
струкция и модернизация на 
пречиствателната станция 
за питейна вода в с. Енчец, 
реконструкция на магистра-
лен водопровод „Боровица“. 
Предвижда се доизграждане 
и реконструкция на канал в 
кварталите „Гледка“, „Горна 
Гледка“, „Прилепци“ и в с. Рез-
барци. C ycпeшнoтo изпълнe-
ниe нa дeйнocтитe пo пpoeк-

тa над 63 000 житeли щe имaт дocтъп 
дo пoдoбpeнo вoдocнaбдявaнe. Oчaквa ce 
зaгyбитe нa вoдa дa нaмaлeят c над 7%.

Срокът за изпълнение на проекта е 49 
месеца.

Министърът на околната среда и во-
дите Нено Димов, досегашният кмет на 
община Русе Пламен Стоилов и изп. дирек-
тор на „Общински транспорт Русе“ ЕАД 
Александър Георгиев подписаха договор за 
подобряване качеството на въздуха чрез 
инвестиции в екологичен транспорт. Това 
е първият проект по ОП „Околна среда 2014 
– 2020“ с мерки за адресиране на транспор-

та като източник на замърсяване на ат-
мосферния въздух с фини прахови частици 
(ФПЧ10). Общият размер на инвестицията 
е 46,8 млн. лв. Срокът за изпълнение на дей-
ностите е 40 месеца.

По проекта ще бъдат закупени общо 35 
електрически транспортни средства за 
нуждите на обществения транспорт на об-
щина Русе – 20 електробуса и 15 тролейбу-
са. Предвижда се доставка и монтаж на 20 
станции за зареждане в тролейбусно депо 
и 4 за бързо зареждане чрез пантографи.

Ще бъде изградена и необходимата ин-
фраструктура за експлоатация на новите 
превозни средства и ще се обнови същест-
вуваща контактна мрежа. По проекта ще 
бъдат направени и системи за видео на-
блюдение и за информация на пътниците 
в реално време.

„Личнoтo ми мнeниe 
e, чe тoвa мяcтo мoжe дa 
cъчeтae eднa мнoгoфyнк-
циoнaлнa кyлтypнa cyбcтaн-
ция ,  кoятo дa  cъбиpa 
вapнeнци. Убeдeн cъм, чe 
идeитe нa xopaтa мoгaт 
дa бъдaт мнoгo xapмoнич-
нo cъчeтaни. Te щe бъдaт 
взeти пpeдвид, кoгaтo 
ce фopмиpa зaдaниeтo зa 

пpoвeждaнeтo нa мeж-
дyнapoдeн кoнкypc. Bяpвaм, 
чe дo кpaя нa гoдинaтa тo 
тpябвa дa бъдe гoтoвo, 
a в кoнкypca oтнoвo щe 
ce включaт нaй-дoбpитe 
apxитeктypни бюpa oт цял 
cвят подобно на този зa 
библиoтeкaтa“, кoмeнтиpa 
глaвният apxитeкт Bиктop 
Бyзeв.

Снимки авторът
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Шест небостъргача ще възраждат бившето летище на Атина
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Министърът на разви-
тието и инвестициите в 
Гърция Адонис Георгиадис 
оповести плановете за 
грандиозен проект, кой-
то ще превърне бившето 
столично летище Ели-
никон в огромен парк с 
шест небостъргача. Той 
ще се реализира върху 

парцел от 6,2 млн. ква-
дратни метра, а строи-
телството е одобрено 
от правителството. Оч-
аква се до края на година-
та държавата да получи 
депозит от 300 млн. евро 
за стартиране на дей-
ностите.

Според намеренията 
работата по първата 
фаза ще започне в нача-
лото на 2020 г. Идеите 
зa тoвa, кaквo дa имa 

нa пapцeлa, сa пocтaвe-
ни  нa  oбcъждaнe още 
пpeз 2017 г. Aтинcкитe 
влacти тогава пpeдcтa-
виxa намерения зa из-
гpaждaнeтo нa cпopтни 
cъopъжeния, пapкoвe и 
xoтeлcки и жилищни ком-
плекси. Eднoвpeмeннo c 
тoвa  въpxy cтapия тep-
минaл в изтoчнaтa чacт 
нa лeтищeтo е предложе-
но да има и aквapиyм. 

Проектът e paздe лeн 

нa някoлкo eтaпa. Пъp -
вият щe тpae 5 гo дини. 
To й  o б x в a щ a  c т p o и -
тeлcтвoтo нa небостър-
гачите. 

Пo вpeмe нa втopaтa 
фaзa щe бъдaт пocтpoe-
ни тypиcтичecки oбeкти, 
5-звeздeн xoтeл и мoл. Tя 
щe oтнeмe мeждy 6 и 10 
гoдини. 

През тpeтия и чeт-
въpтия eтaп ще бъдат 
изградени още oфиc и 

aдминиcтpaтивни cгpa-
ди, oбpaзoвaтeлни и из-

cлeдoвaтeлcки цeнтpoвe 
и жилищa.

В последните дни на 
септември официално от-
вори врати най-новото 
летище в Китай. Beijing 
Daxing International Airport 
е вторият международен 
аеропорт в близост до 
Пекин. За реализирането 
на терминала са били не-
обходими близо 5 години, 
като общата инвестира-
на сума възлиза на 63 млрд. 
долара. Със забележител-
ната си площ от 700 000 
кв. м сградата е обявена 
за най-големия еднострук-
турен летищен терминал 
в света.

Зад проекта стоят 
имената на Zaha Hadid 
Archi tects (ZHA) и ADP 
Ingeniérie (ADPI), които са 
лидерите в световен ма-
щаб. 

Типично за сградата 
е организирането на въ-
трешните обеми около 
едно голямо помещение: 
принцип, добре познат в 
редица източни култури. 
Всяко отделно простран-
ство функционира в син-
хрон с останалите, за да 
може да се задвижи цели-
ят механизъм и зданието 
да работи като един орга-
низъм.  Зоните на присти-
гащи и заминаващи пътни-
ци са директно свързани с 

този централен атриум, 
оформил се своеобразно 
като сърцето на сграда-
та.

Важна роля в архите-
ктурното внушение има 
светлината. Естестве-
ната е преплетена с кон-
структивните елементи, 
изграждайки сложен обем, 
наподобяващ биоформи. 
Друг ключов момент е 
използването й като ори-
ентир за навигация на 
пътниците, насочващ ги 
към централната част на 

летището чрез светлинни 
тунели.

Про е к т ан т и те  с а 
вплели в разработката си 
и друга актуална тема. 
Освен за максималния ком-
форт на пътниците, които 
ще преминават ежедневно 
през терминала, те са се 
погрижили да създадат 
енергоефективен дизайн. 
Невероятно, но факт – ле-
тището има почти нулев 
негативен отпечатък 
върху природата въпреки 
огромните си размери. 

Строителната индус-
трия се развива непрес-
танно, но процесите на 
усъвършенстване досега 
никога не са изключвали 
участието на работници. 
Какво ще се случва оба-
че, когато хората вече 
не са част от процесите 
на изграждане на външни 
обекти? Това е въпросът, 
зададен от британска-
та мултинационална ин-
фраструктурна компания 
Balfour Beatty, а отгово-
рите са публикувани в 
„Книга за иновации 2050“. 
Докладът съдържа серия 
от изводи: роботите ще 
влязат в екипи за изграж-
дане на сложни структу-
ри, използвайки нови дина-
мични материали, докато 
елементите на една кон-
струкция ще се сглобяват 
самостоятелно. Дронове  
ще инспектират работа-
та и ще събират данни, за 
да прогнозират и реша-
ват проблеми, преди те 
да възникнат, като изпра-
щат инструкции до робо-
тизирани кранове, копачи 
и автоматизирани стро-
ителни машини без нужда 
от човешко участие. Ре-
зултатът е процес, в кой-
то ролята на човека е на 

„надзирател“ и управляващ 
проекти от разстояние.

Преди да бъдат изтег-
лени постепенно, хората 
ще използват роботизира-
ни екзоскелети и нервно-
контролна технология за 
преместване и управление 
на машини и други неща. 
Тези нововъведения в край-
на сметка биха могли да 
се справят с опасности-
те в процеса на работа 
и да превърнат Нулевата 
вреда в реалност.

Всичко това може да 
изглежда като научно-
фантастично бъдеще, но 
то е в ход. Изследване на 
Института за икономи-
ческа политика в Средния 
запад (MEPI) изчислява, 

че до 2057 г. роботи мо-
гат да заменят 2,7 млн. 
работници в строител-
ството. Глобалната кон-
султантска фирма Roland 
Berger установява, че по-
малко от 6% от компании-
те използват пълноценно 
инструменти за цифрово 
планиране, а 93% от спе-
циалистите в строител-
ната индустрия са съглас-
ни, че цифровизацията ще 
се отрази на всеки про-
цес.

Дигитализацията носи 
увеличаване на производи-
телността в историче-
ски сектор с ниска така-
ва, отношенията между 
строителя и архитекта 
също ще се променят.

Най-латвийският град 
- Рига, който е и най-голе-
мият за трите балтийски 
държави, е в процес на кул-
турно възраждане на град-
ските райони. Последната 
новина е, че лондонското 
архитектурно ателие AI 
Studio е получило одобре-
ние за техническо плани-
ране на гигантска кула със 
смесено предназначение 
- търговия, офиси, ресто-
ранти и обществени прос-
транства.

Обектът ще се раз-
гърне на 18 000 кв. м и 
се очаква да струва поч-
ти 25 млн. евро. Той ще 
заема триъгълен парцел 
близо до футболния ста-
дион в Сконто и истори-
ческата пожарна станция 
в Рига. Идейният проект 

включва шпил, вдъхновен 
от архитектурния силует 
на столицата и нейните 
околности, обществена 
тераса с изглед към ста-
диона и Стария град, кой-
то е обект на ЮНЕСКО, 
структура от греди и 
остъклена фасада, която 
да представя традицион-
ните латвийски модели и 
бродерии.

„В съответствие с не-
отдавнашното културно 
и градско възстановява-
не на Рига този проект 
предостави уникална въз-
можност за създаване на 
впечатляваща съвременна 
сграда, която съчетава 
историческите традиции 
с архитектурата на XXI 
век“, обобщава идеята Ан-
тон Хмелницки, основател 

на AI Studio.
А р х и т е к т и т е  с а 

следвали екологичен под-
ход, създавайки хибридна 
структура от стомана, 

дървен материал и сгло-
бяеми бетонни плочи с цел 
намаляване на въздейст-
вието върху околната 
среда.

Унгарското градче Мо-
шонмадяровар ще се топ-
ли само с геотермална 
енергия, след като това 
лято е подписан договор 
с местни компании за из-
граждането на централ-
но отопление в селище-
то. Новата система ще 
замени изцяло тази на 
природен газ.

Изграждането на тръ-
бопровода и топлопренос-
ния център ще започне 
през есента на тази го-
дина. Очаква се система-
та да заработи от януари 
2020 г. Тя ще стабилизира енергийното снабдяване и 
ще намали цените за потребление. Освен всичко ще 
спести на природата 7500 тона въглероден диоксид.

Капацитетът на централата ще бъде максимум 10 
MW топлинна енергия. Общият бюджет на този проект 
е 3,2 милиарда форинта (12,4 милиона долара), които 
правителството подкрепя с други 2,1 милиарда форинта 
(8,1 милиона долара).
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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.

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
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ИНТЕРВЮ ТЕМА

Десислава Танева, 
министър на земеделието, 
храните и горите

България 
и еврофондовете: 
Влияние и прогнози – 
част II

Инж. Борис 
Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Седмият по-
реден кръг от 
Българска стро-
ителна футбол-
на лига поднесе 
нови изненади в 
класирането на 
отборите. Първи победи в шампионата записаха „Те-
разид“ и „Щрабаг“. На полувремето „Теразид“ изоста-
ваха с два гола от „Бокал“, но съумяха да направят 
пълен обрат през втората част и след последния 
съдийски сигнал се поздравиха с крайното 3:2. По-
паденията бяха на Цветелин Тошев, Юлиан Илиев и 
Алекс Станков, а за „Бокал“ два пъти отбеляза Гена-
ди Цоков. „Щрабаг“ надвиха „Джи Пи Груп“ с 2:1. Голо-
вете за „Щрабаг“ вкара Евгени Стоянов, а почетно-
то попадение за „Джи Пи Груп“ бе на Ивайло Йовов. 

 „Каммартон България“ постигна шеста поредна 
победа в първенството. Тимът надигра безапела-
ционно с 6:2 „Инфра Холдинг“. Славчо Теодосиев ре-
ализира хеттрик, Ивайло Давидков се разписа с два 
гола, а Адриан Иванов с един. За „холдинга“ два пъти 
се отчете Иво Велчев.

 Оспорваната среща между „Марибор строй“ 
и „Джи Ди Инвест Груп“ приключи 6:5. Мариборци 
трудно стигнаха до крайния успех след хеттрик на 
Борислав Бешеров и по един гол на Николай Зайков, 
Кирил Донев и Стоян Милеков. За „Джи Ди Груп“ от-
белязаха Кристиян Спасов (3), Георги Димитров и 
Дойчин Божков. 

След две поредни загуби в предишните си мачове 
„Виваком“ надделяха над „Строителния техникум“. 
На полувремето „техникумът“ водеше с 3:0 след по-
падения Михаил Димов (2) и Антон Салапиев. През 
втората част „телекомът“ направи обрат в мача – в 
рамките на 11 минути Станой Бранков вкара три 
гола, а Сашо Динев и Костадин Трифонов - по един.

 „Монтаж Строителни Конструкции“ и „Глав-
болгарстрой“ се изправиха един срещу друг, като 
през първото полувреме играта беше равностойна 
и двата тима се оттеглиха при резултат 2:2. През 
втората част „монтажниците“ владееха топката и 
прибавиха нови три точки към своя актив след побе-
да с 6:2. За МСК по-два пъти се разписаха Христос 
Генчев и Тодор Кирилов, а по веднъж - Калоян Лазаров 
и Калин Митев. За „Главболгарстрой“ с два гола се 
отчете Георги Политов.

Най-резултатният двубой от този кръг беше 
между новобранците „Бигла 3“ и „Технопанел“. „Бигла 
3“ вкараха 13 гола в противниковата врата. Те бяха 
дело на Иван Ангелов (4), Николай Андреев (3), Алек-
сандър Господинов (3), Стефан Добрев (2) и Ивайло 
Петков. „Технопанел“ инкасираха само 4 попадения, 
дело на Георги Георгиев (2), Славчо Сахлийски и Крис-
тиян Станимиров.
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО 52 БР.

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР В САЙТА

 (www.vestnikstroitel.bg)

Размер 298х55 пиксела
Цена – 150 лв./месец

6. ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА 

В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 60 лв.

7. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

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

8. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

9. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Забележка: Посочените цени не включват ДДС.

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

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА 

СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

Най-внушителният мост в Будпеща 

е „Сечени“, открит през 1849 г.

Замъкът „Вайдахуняд“

В катедралата „Св. Матияш“, 

намираща се в района на 

Рибарския бастион, Сиси и 

съпругът й са короновани за 

владетели на Унгария

Площадът на героите - 

в средата му се намира Мемориалът на 

Хилядолетието, посветен на 1000-годишнината от 

основаването на Унгария, а зад него са издигнати 

две колонади със статуи и барелефи

Един от символите на Будапеща е 

катедралата „Свети Ищван“

Сградата на Парламента, която по-скоро 

прилича на дворец, се отличава със своята 

красота. Тя е построена в неоготически 

стил по плановете на Имре Щайндл

В унгарската столица има общо 10 моста, 

като два от тях са пешеходни и само те не разполагат 

с художествено осветление

Снимки Десислава Бакърджиева


