
Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев е номиниран за следващ мандат

Десислава Бакърджиева

Областното представителство на 
Камарата на строителите в България 
в София (ОП на КСБ – София) номинира 
председателя на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев за следващ тригодишен мандат 
по време на своето Общо отчетно-из-
борно събрание. Председателят на ОП 
София инж. Любомир Качамаков, който 
е член на УС на КСБ и вицепрезидент на 
FIEC, бе преизбран начело на местната 
структура, а инж. Благой Козарев, член 
на УС на КСБ, беше издигнат за член на 
Контролния съвет на КСБ. 

27-те Областни представителства 
на Камарата проведоха Общи събрания 
(ОС) и направиха своя избор за предсе-
датели и ръководни органи. Местните 
структури определиха и делегати за 
Общото събрание на КСБ, което ще се 
състои на 21 ноември в София. Първо-
то от поредицата ОС на ОП премина 
в Монтана. Инж. Данка Кирилова бе 
преизбрана за председател за втори 
тригодишен мандат. Последва ОП на 
КСБ – Силистра, което е с ново ръко-
водство. Председател на ОП Силистра 
е инж. Ивелин Лозев.

Начело на местната структура в 
Стара Загора застана Пламен Михалев. 
Нови са и председателите в Кюстендил 
– инж. Стоян Стоилов, в Русе – инж. 
Красимир Атанасов, в Разград – инж. 
Михаил Драганов, който е и член на УС 
на КСБ, и във Видин – Орлин Бишков, 
представлявал строителите от облас-
тта и през периода 2007 – 2013 г. За 
председател на ОП на КСБ – Търговище, 
бе преизбран инж. Тошко Райчев. ОП на 
КСБ – Смолян, също гласува доверие на 
председателя Владимир Кехайов за нови 
три години.
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15 октомври

Инж. Евтим Янев, член на УС на КСБ

Шестата фото-
изложба „Виж София 
– променяме я заед-
но“, ще бъде откри-
та от председате-
ля на Управителния 
съвет на КСБ инж. 
Илиян Терзиев на 21 
октомври от 10:00 
часа на пешеходния 
мост над бул. „Бъл-
гария“ до НДК. Пока-
нени са да присъст-
ват г-жа Йорданка 
Фандъкова, кандидат 
за кмет на СО, за-
местник-кметове на 
Столичната община, 
главният архитект 
на София, общински 
съветници, предста-
вители  на  фирми, 
членове на КСБ, въз-
ложители и изпълни-
тели на включените 
обекти, партньори на 
в. „Строител“, медии 
и др. 

Експозицията е 
организирана от Ка-
марата на строите-
лите в България (КСБ) 
и вестник „Строи-
тел“, със съдействи-
ето на Столичната 
община. Традиционно 
тя е посветена на 
Деня на строителя – Ди-
митровден. Изложбата 
е съставена от 60 пана 
с авторски творби на 
екипа на в. „Строител“ и 
въздушно заснети снимки 
с квадрокоптер (дрон) на 
знакови обекти, изградени 
в столицата.

До 2 ноември включи-

телно гражданите и гос-
тите на София ще могат 
да видят как градът се 
променя благодарение на 
реализацията на различ-
ните строителни проек-
ти и съхраняването на 
културно-историческото 
ни наследство.

И през тази година 

60-те пана представят 
редица обновени улици и 
булеварди, санирани дет-
ски градини и училища, 
столичното метро, нови 
сгради, цветни мозайки, 
изградени или рехабили-
тирани паркове и зони за 
отдих, храмове и други 
красиви обекти в София. 

Камарата на строителите в България и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

представят за шеста поредна година

фотоизложба, 

посветена на Деня на строителя

„Виж София – променяме я заедно“
Каним Ви на официалното откриване на изложбата 

на 21 октомври 2019 г. от 10.00 часа
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

С подкрепата на:

ПОКАНА

Мирослав Еленков

Депутатите от Комисията по бю-
джети в Европейския парламент (ЕП) 
гласуваха предложение за бюджет на ЕС 
за 2020 г. в общ размер от 171 млрд. евро, 
което е с 2,7 млрд. евро повече от пър-
воначалното предложение на ЕК за 168,3 
млрд. евро. От пресцентъра на ЕП съоб-
щиха, че е увеличено финансирането за 
много програми и проекти, които допри-
насят в борбата с промените в климата, 
сред които са Механизмът за свързване 
на Европа (инвестиции в транспортната 
и енергийната инфраструктура), изслед-
вания за климата в програма „Хоризонт 
2020“ и други екологични програми, както 
и такива, които подпомагат държави из-
вън ЕС. Целта е в многогодишната финан-
сова рамка за периода 2014 – 2020 г. да се 
осигурят обещаните 20% инвестиции на 
ЕС за борба с промените в климата.

Другите съществени промени на ре-
сорната комисия в ЕП към проектобю-
джета се отнасят до инициативата за 
младежка заетост, програма „Еразъм“, 
малките и средни предприятия, а също 
и научните изследвания и иновации в об-
ласти, като цифрови технологии, здраве-
опазване и технологии, ориентирани към 
бъдещето.

Освен това евродепутатите са ре-
шили да предоставят на разположение 
допълнителни бюджетни кредити за по-
ети задължения в размер на 280,7 млн. 
евро, съгласно член 15, параграф 3 от Фи-
нансовия регламент, поради отпадането 
на някои бюджетни задължения от неиз-
пълнени научноизследователски проекти.

Европейският парламент ще гласува 
позицията си по проектобюджета на ЕС 
за 2020 г. на 23 октомври. Това ще сложи 
началото на три седмици „помирителни“ 
преговори със Съвета. Целта е постигане 
на споразумение между двете институции 
навреме, за да може ЕП да гласува бюдже-
та и в края на ноември да бъде подписан от 
неговия председател.

Десислава 
Бакърджиева

Български проект, на-
сърчаващ пътната безо-
пасност и алтернатив-
ната градска мобилност, 
финансиран от управля-
ваната от Министер-
ството на регионалното 
развитие и благоустрой-
ството програма „Дунав 
2014 – 2020“, бе отличен в 
конкурс на Европейската 
комисия. Това е CityWalk 
„За градска среда с отго-
ворност към природата: 
Създаване на пешеходни 
градове в Дунавския реги-
он“, който е на обща стой-
ност от близо 2,3 млн. лв. 
и включва участници ос-

вен от България и от Сло-
вения, Унгария, Словакия, 
Хърватия, Румъния, Чехия, 
Австрия и Сърбия. 

CityWalk е избран за 
най-успешен измежду по-
дадените 199 заявления 
за участие в европейския 
конкурс и награден поради 
високата степен на ино-
вативност, комплексност 
на дейностите и парт-
ньорството в категория 
„Изграждане на градове, 
устойчиви на климатич-
ните промени“. Благода-
рение на постигнатите 
резултати се очаква той 
да бъде надграден чрез 
разработване на нов – 
CityWalk 2.

По проекта на ключо-

ви кръстовища във Варна 
с помощта на камера са 
измерени автомобилни-
ят и човешкият поток, 
броят на колоездачите и 
е направен анализ на ин-
тензивността им. Дан-
ните са помогнали на 
местната администра-
ция да приложи интели-
гентни решения за упра-
вление на преминаването 
на различните участници 
в движението. Като част 
от дейностите по проек-
та е направено социоло-
гическо изследване сред 
200 жители на града, про-
ведени са мероприятия и 
др. В морската столица е 
организиран и ден без ав-
томобили.

Снимка авторът
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„Това е едно изключително съоръжение, за което българските 
строители имат много какво да разказват“, подчерта Борисов

петък, 18 октомври 2019 Ñòðîèòåë

Елица Илчева

Министър-председателят 
Бойко Борисов откри нов учас-
тък от 9,3 км от АМ „Хемус“ 
между Ябланица и п.в. „Боаза”. 
Той направи инспекция на тра-
сето непосредствено преди 
пускането на трафика заедно с 
вицепремиерите Томислав Дон-
чев и Красимир Каракачанов, 
министъра на регионалното 
развитие и благоустройство-
то Петя Аврамова, министъра 
на финансите Владислав Гора-
нов, зам.-министъра на реги-
оналното развитие и благоу-
стройството Николай Нанков и 
председателя на УС на Агенция 
„Пътна инфраструктура“ Геор-
ги Терзийски. Изграждането на 
отсечката от магистралата 
от км. 78+500 до км. 87+800 
стартира в  края  на  март 
2018 г. и завърши близо 6 месе-
ца предсрочно.

„Като дойдох за първи път 
тук, беше ливада и планина. 
После - изядоха скалата камък 
след камък и за година и полови-
на, шест месеца по-рано това 
вече е едно изключително съо-
ръжение, за което българските 
строители имат много какво да 
разказват“, отбеляза премиерът 
Борисов.

Изпълнител на строител-
но-монтажните работи е Кон-
сорциум „ХВП Ябланица“ ДЗЗД 
с участници „Хидрострой“ АД, 

„Водстрой 98“ АД и „Пътстрой 
Бургас“ ЕООД. Договорът им е 
за 65 988 000 лв. с ДДС. Строи-
телният надзор е осъществен 
от ДЗЗД „Консултанти Хемус 1 – 
2016“, в което участват „ПИ ЕС 
Консулт” ЕООД, „Евроконсулт” 
АД и „Строл-1000” АД. Техният 
договор е за 715 078 лв. с ДДС.

Автомагистралният учас-
тък е с по две активни ленти 

и една аварийна 
във всяка посока 
на движение. Кому-
никацията с първо-
класния I-4 Коритна 
– Белокопитово се 
осъществява чрез 
етапна връзка при 
87-и  километър, 
която е в близост 
до с. Брестница. В 
отсечката между 
Ябланица и Боаза 
е най-големият ар-

монасип, правен досега у нас и 
на Балканите – 45 м общ насип, 
с височина от 25 м на армира-
ния насип. Това е почти верти-
кална стена на откоса, като 
в конструкцията й са вложени 
специални укрепителни мрежи и 
системи.

Повече за новия участък 
от АМ „Хемус“  четете на 
стр. 12 – 13.

Десислава Бакърджиева 

В присъствието на минис-
тър-председателя Бойко Бори-
сов по време на официалното 
му посещение в Хашемитското 
кралство Йордания е подписан 
двустранен Меморандум за 
разбирателство в областта 
на туризма. В официалната 
церемония е участвал и преми-
ерът на Йордания Омар Разаз, 
като подписи под документа 
са поставили министрите на 
туризма Николина Ангелкова, 
на културата Боил Банов и на 
туризма и археологическото на-
следство на кралството Маджд 
Шуейке.

От Министерския съвет 
съобщиха, че меморандумът 
е пример за продължаващото 
сътрудничество в културния 
и туристическия обмен меж-
ду двете държави. България и 
Йордания ще насърчават съв-

местната си работа в различ-
ни видове туризъм с най-голям 
потенциал. Те ще работят ак-
тивно за популяризиране ролята 
на културното наследство сред 
подрастващите. Основните ви-
дове туризъм, споменати като 
акцент в документа, са култур-
ният, фестивалният, селският, 
кулинарният и др. Предвижда 
се и партньорство в опазване 
на културното наследство с 
„Петра Нешънъл Тръст“.

Двете страни ще обменят 
информация за организиране и 
участие в международни съби-
тия, рекламиращи съответ-
ните туристически продукти, 
както и в мащабни културни 
мероприятия. Предвижда се за-
силване на контактите за раз-
витието на туристическата 
инфраструктура и в обмена на 
добри практики, които могат 
да увеличат взаимния поток на 
туристи.
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Министър Емил Караниколов: 

Ñòðîèòåë петък, 18 октомври 2019

ЕКОМИКС ООД изпълнява проект „Ресурсна ефективност“, 
финансиран от Оперативна програма „Иновации и  

конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз 
чрез Европейския фонд за регионално развитие

През 2019 г. ЕКОМИКС ООД продължава изпълнението на проект „Ресурсна 
ефективност“. Целта на проекта е да се повиши ресурсната ефективност на 
 ЕКОМИКС ООД чрез прилагане на иновативни решения за ефективното из-
ползване на суровините за предотвратяване на създаване и за оползотворяване 
на вече налични строителни отпадъци чрез влагането им в бетоновото произ-
водство, а именно иновативно за страната комбиниране на бетонов център с 
трошачна инсталация и рециклатор за отпадни води.

Проектът „Ресурсна ефективност“ цели и подобряване на информираността 
относно ефективното използване на суровините и успешното оползотворяване 
на строителните отпадъци посредством внедряване на сходни ресурсноефек-
тивни технологии и в други предприятия от бранша.

Проектът е със срок на изпълнение 12 месеца, като прогнозната му стой-
ност е над 1 милион лева, при 70% заявено безвъзмездно финансиране и 30% 
собствени средства на ЕКОМИКС ООД. Одобреното финансиране е в размер 
на 726 621.70 лева. 617 628.44 лева (85%) от Европейския съюз и 108 993.26 лева 
(15%) от национален бюджет.

Като резултат от проекта Дружеството въведе в експлоатация цитираното 
оборудване за повишаване на ресурсната ефективност, вследствие на което се 
наблюдава постигането на оптимално разходване на производствените сурови-
ни и пълно рециклиране на отпадните продукти в производството.

Проектът е пилотен за България и постигнатите от него положителни ре-
зултати могат да бъдат мултиплицирани чрез внедряване в производството на 
сходни технологии и в други предприятия от бранша. Тази тема беше широко 
дискутирана на проведено от Дружеството през май информационно меропри-
ятие/семинар на тема: „Ресурсна ефективност“. ЕКОМИКС ООД ще продължи 
да споделя своя челен опит и „ноу-хау“ с колегите си в бранша, както и с всички 
заинтересовани страни, включително и на предстоящ „Ден на отворените вра-
ти“, където ще представи положителните резултати от изпълнението на проект  
„Ресурсна ефективност“. 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на 
документа се носи от  ЕКОМИКС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официал-

ното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.
www.eufunds.bg 

Проект BG16RFOP002-3.004-0095-C01 „Ресурсна  ефективност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурен-
тоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 

 

 

    ЕКОМИКС ООД 
 

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Съвсем скоро ще бъ-
дем готови със Закона 
за индустриалните зони. 
Всеки инвеститор, който 
желае да дойде и да пра-
ви бизнес в България, ще 
може да се възползва от 
него“. Това заяви министъ-
рът на икономиката Емил 
Караниколов по време на 
Конференция на почетни-
те консули на Република 
България, която се про-
веде в София. 71 от общо 
75 почетни консули, пред-
ставляващи страната ни 
в 45 държави, участваха 
във форума, организиран 
от Министерството на 
външните работи (МВнР) 
за първи път от 2014 г. 
насам. 

По думите на Карани-
колов в перспектива раз-

витието на българския 
износ ще остане силно 
зависимо от възстановя-
ването на европейската 
икономика. „От началото 
на годината общият ни 
износ бележи рекордни 
нива и възлиза на близо 
38 млрд. лв. Последните 
данни мотивират да се 
търсят възможности за 

ръст на експорта на па-
зарите на бързо развива-
щите се икономики, както 
и за увеличаване пазарния 
дял на българските стоки 
в страни, които са наши 
традиционни търговски 
партньори и остават ви-
соко платежоспособни“, 
заяви още Емил Каранико-
лов.

Вицепремиерът и ми-
нистър на външните рабо-
ти Екатерина Захариева 
представи пред почет-
ните консули на България 
приоритетите във външ-
ната ни политика и ги при-
зова да опознаят допълни-
телно възможностите на 
страната ни. Тя предста-
ви пред участниците във 
форума и предимствата 
на българската икономика 
– постоянен ръст на БВП, 
ниска безработица, рас-
теж в чуждестранните 
инвестиции. Екатерина 
Захариева заяви още, че 
почетните консули ще бъ-
дат редовно осведомява-
ни чрез каналите на МВнР 
за развитието на Бълга-
рия, за да имат по-голям 
достъп до информация и 
по-голяма възможност да 
популяризират образа на 
страната ни по света.

Министърът на окол-
ната среда и  водите 
Нено Димов и инж. Ру-
мен Райков, управител на 
„ВиК“ ЕООД – Стара За-
гора, подписаха договор 
за изграждане на водо-
снабдителна система и 
канализационни мрежи в 
обособената територия, 
обслужвана от друже-
ството. Проектът, който 
е за агломерации Стара 
Загора, Казанлък, Раднево 
и Чирпан, ще се изпълни 
по Оперативна програ-
ма „Околна среда 2014 – 
2020 г. Целият размер на 
инвестицията е над 122 
млн. лв., като безвъзмезд-
ната финансова помощ от 
ЕС е над 89,7 млн. лв.

Срокът за осъществя-
ване на всички дейности 

е 49 месеца. Предвижда 
се изграждане на нови 
външни водопроводи и въ-
трешна водоснабдителна 
мрежа с обща дължина 
от 100 км. Инвестиции-
те включват технологич-
но-машинно оборудване в 
Пречиствателна станция 
за отпадни води - Стара 
Загора, за повишаване на 
ефективността в експло-
атацията на съоръжение-
то. Целта е намаляване на 
количеството на инфил-
трираните и ексфилтри-
раните отпадни води на 
входа на ПСОВ.

След приключване на 
проекта се очaквa зaгy-
битe във водопроводната 
мрежа на обособената 
територия дa нaмaлeят 
c 14%. 

Агенция „Пътна инфра-
структура“ (АПИ) откри 
тръжна процедура за из-
бор на изпълнител за из-
вършване на спасително 
археологическо проучване 
на новооткрит археологи-
чески обект при 18-и км по 
трасето на I-8 Калотина 
– Софийски околовръстен 

път (СОП). Срокът за по-
даване на офертите е до 
21 ноември, а стойността 
на обществената поръчка 
е 86 хил. лв. без ДДС.

От АПИ съобщиха, че 
обектът е от късната ан-
тичност, като по време на 
направеното археологиче-
ско наблюдение са открити 

горели кости, фрагменти 
от глинени съдове и стък-
ло, както и част от накит.

А рхе оло г и че с к и я т 
обект е по трасето на 
участъка Драгоман – Слив-
ница, чието строителство 
започна през май т.г. В от-
сечката между км. 15+500 
и км. 32+447 ще бъде изгра-

дено второ платно, а ста-
рото ще бъде реконстру-
ирано и пътят ще стане 
с магистрален габарит. 
Участъкът е част от ав-
томагистрала „Европа“, 
която ще свързва София 
с ГКПП „Калотина“. Инвес-
тицията е за 117,3 млн. лв. 
и е от републиканския бю-
джет. Срокът за завършва-
не на строителните рабо-
ти е 2021 г.
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Емил Христов

На официална прескон-
ференция „Джи Пи Груп“ АД 
и Българският туристиче-
ски съюз обявиха старта 
на проект за възстановя-
ване на туристическата 
маркировка по европейско 
трасе Е4, което в частта 
си в България минава през 
5 планини. Събитието се 
проведе в конферентната 
зала на Министерството 
на младежта и спорта, 
като присъстваха Георги 
Гигов, проектов мениджър 
в „Джи Пи Груп” АД, пред-
ставители на Българския 
туристически съюз и Емил 
Николов от Университет-
ския аварийно-спасителен 
отряд (УАСО). 

„Джи Пи Груп“ АД от 

години участва в подобни 
кампании. Решихме да фи-
нансираме настоящата, 
защото това е атракти-
вен европейски маршрут 
и вярваме, че подобрява-
нето на състоянието му 

в българската част ще 
допринесе за увеличаване 
на туристопотока и за 
развитието на България 
като предпочитана ту-
ристическа дестинация“, 
коментира Георги Гигов.

„Всички дейности ще 
бъдат изпълнени ръчно от 
УАСО, на които бих искал 
да благодаря“, каза още 
той и подчерта, че приро-
дата ще бъде щадена, тъй 
като няма да се използва 

строителна механизация. 
Дейностите включват ос-
вежаване на маркировката, 
поставяне на информацион-
ни табла с допълнителни 
данни – надморска височи-
на, указателни табели, GPS 
координати. Всеки същест-
вуващ стълб по маршрута 
ще бъде прегледан и ще се 
вземат необходимите мер-
ки за възстановяването 
му. И не на последно място, 
но от голямо значение е 
инсталирането на изцяло 
ново метално въже в учас-
тъка от заслон Страшното 
езеро до Римски друм. То 
никога не е ремонтирано 
след поставянето му ми-
налия век“, сподели Георги 
Гигов. 

Проектът ще има и 
втори етап, който ще об-

хване трасето от х. „Риб-
ни езера” до х. „Македония”. 

Маршрутът на път 
Е4 е с дължина 12 000 км. 
Стартирайки от най-за-
падната част на Порту-
галия, той преминава през 
Испания, Франция, Чехия, 
Унгария, Сърбия, България 
и завършва в Кипър. Бъл-
гарското трасе от тран-
севропейския маршрут е 
познато още като „Пет-
те планини“ и прекосява 
билата на най-обичаните 
планини – Витоша, Вери-
ла, Рила, Пирин и Славян-
ка. По този международен 
туристически маршрут 
минават най-запалени-
те туристи и любители 
на природата не само от 
България, но и от Европа 
и света.

Снимка авторът

Елица Илчева

Трима са кандидатите за 
изграждане на Националната 
детска болница. Това стана 
ясно при отварянето на офер-
тите на участниците в тръж-
ната процедура в Министер-
ството на здравеопазването. 
Комисията, сформирана със за-
повед на министъра на здраве-
опазването Кирил Ананиев, има 
40-дневен срок да разгледа по-
дадените документи и да вземе 
решение. 

По поръчката с предмет „Из-
бор на изпълнител за извършва-
не на инженеринг (проектиране, 
строителство и авторски над-
зор) на Национална многопро-
филна детска болница“ първият 
отворен пакет беше на Друже-

ство по Закона за задълженията 
и договорите (ДЗЗД) „Детска 
болница-София“. В обединение-
то са „Климатроник“ ЕООД, 
„Иновасионес Техникас Ен Си-
ментасион“ СА ДЕ СВ и „Проес 
Консулторес“ СА. Вторият е на 
ДЗЗД „Детско здраве“, в което 
са „Главболгарстрой“ АД, „ГБС-
Пловдив“ АД и „Главболгарстрой 
Интернешънал“ АД, а трети-
ят - обединение „Здраве за де-
цата на България“, съставено 
от „Трейс Груп Холд“ АД, „Смарт 
Билд Дигитал“ ЕООД, „Монолит“ 
АД и „Инжпроект“ ООД.

Припомняме, че в края на 
2018 г. правителството отпус-
на 20 млн. лв., а през април тази 
година министър Ананиев обе-
ща болницата да бъде постро-
ена до 2 години и да бъде със 

специален статут. 
Предвиденият максимален 

финансов ресурс на възложи-
теля за изпълнение на общест-
вената поръчка възлиза на 
95 442 000 лв. с ДДС. Здравно-

то заведение ще бъде изграде-
но на мястото на недовършения 
корпус на клиниката по педиа-
трия в двора на Александровска 
болница. То е планирано с обща 
площ 45 000 кв. м в два 11-ет-

ажни корпуса, 6 триетажни и 2 
сутерена и ще разполага с до 
400 легла. 

Предварителните очаква-
ния строителните дейности 
да започнат през септември не 
се сбъднаха, тъй като общест-
вената поръчка бе обжалвана 
от Камарата на архитектите 
в България. Аргументите на 
организацията бяха, че обяве-
ните параметри по заданието 
не гарантират качествено из-
пълнение.

Комисията за защита на 
конкуренцията обаче не прие 
мотивите и отхвърли жалбата. 
След като решението на КЗК 
не бе обжалвано пред Върхов-
ния административен съд вече 
няма пречки за провеждането на 
процеду рата.

Десислава Бакърджиева 

Изцяло завършената и 
вече работеща Пречиства-
телна станция за отпадни 
води (ПСОВ) във Видин бе 
открита с официална цере-
мония. Втората фаза за до-
изграждане на обекта беше 
реализирана със средства по 
Оперативна програма „Окол-
на среда 2014 – 2020“. Про-
ектът е един от най-мащаб-
ните, който се осъществява 
в общината по „ОПОС 2014 
– 2020“, Приоритетна ос 1 
„Води”. Общата му стойност 
е 19 505 984 лв., от които 
собственото финансиране е 
в размер на 580 415 лв. Гости 
на събитието бяха зам. ми-
нистър-председателят То-
мислав Дончев, областният 
управител на Видин Албена 
Георгиева и др.

Изпълнител на проекта 
„Доизграждане на пречис-
твателна станция за от-
падъчни води – гр. Видин - 
Втора фаза” е „Хидрострой“ 
АД. Вицепремиерът Дончев 

определи строителството 
на ПСОВ като инвестиция 
в чистотата на околната 
среда и на река Дунав, в 
здравето и живота на всич-
ки граждани. „Напомням, че 
това е втора фаза в про-
дължение на един проект, 
осъществяван предишните 
години, който се надявам в 
голяма степен да е решил 
всички проблеми и предизви-
кателства на града в сфе-
рата на водоснабдяването 
и отвеждането на отпадни 
води. Общата стойност на 
двата проекта наближава 
70 млн. лв.“, каза той. Дончев 
допълни, че инвестициите в 

околната среда 
ще продължат, 
като акцентът 
през следващи-
те години ще е 
върху опазване 
на чистотата 
на въздуха.

„Специално за 
Видин най-голя-
мата тема ще е 
пътната свърза-

ност със София. И ако всичко 
върви както е планирано, до 
2023 г. градът ще има бърза 
връзка със столицата. Пари-
те са заделени, голяма част 

от подготовката е приклю-
чила, важното е строители-
те да си свършат работата. 
Ние дължим на Българския 
Север същото, което на-
правихме за Юг. И това ще 
има директно отражение 
върху качеството на живот 
и икономическото развитие 
на всяко населено място“, 
заяви още Томислав Дончев. 
В заключение той благодари 
на всички, които са се тру-
дили да реализират сложния 
проект за пречиствателна-
та станция, и пожела успех 
на екипа в поддържането й.

Десислава Бакърджиева 

Министерският съвет прие изменения в 
Оперативна програма „Транспорт и транспорт-
на инфраструктура 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 
– 2020“). Това съобщиха от правителствената 
информационна служба. С промените ще се оси-
гури възможност за финансиране на проект за 
оборудване на метростанции по линия 1 и линия 
2 с автоматични перонни преградни врати с ог-
лед намаляване на риска от инциденти.

В обхвата на „ОПТТИ 2014 – 2020“ се включва 
финансирането на подготовката на проекти-
те за развитие на железопътните възли Русе, 
Варна и Горна Оряховица. По този начин ще се 
гарантира пълната им готовност за реализация 
в следващия програмен период 2021 – 2027 г.

С други промени в ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“ се включва модерни-
зацията на осигурителните системи в жп учас-
тъка Русе – Каспичан, която заменя проекта за 
внедряване на ETCS по протежение на жп отсеч-
ката София – Септември. 

Приетите изменения включват още прераз-
пределение на финансовия резерв за постигане 
на приоритетите на „ОПТТИ 2014 – 2020“ с ог-
лед ефективно усвояване на ресурса и успешно-
то изпълнение на програмата.

Снимка Румен Добрев
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Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите:

Десислава Бакърджиева

Г-жо Танева, колко са 

договорените и усвоени-

те пари по Програмата 

за развитие на селските 

райони (ПРСР) до мо-

мента, какъв е броят на 

приключилите проекти 

и на тези в процес на ре-

ализация?

Разплатените към 
момента публични сред-
ства са близо 36% от 
целия наличен бюджет на 
„Програмата за развитие 
на селските райони 2014 
- 2020“, или това е около 
1,38 млрд. евро. Договоре-
ните пари представляват 
63,5% спрямо целия ресурс 
на ПРСР. Като цяло ин-
вестиционните договори 
към октомври по стар-
тиралите приеми са над 
5600 броя. Най-много от 
тях са по подмерките 6.1 
„Стартова помощ за мла-
ди земеделски стопани“ 
и 6.3 „Стартова помощ 
за развитието на малки 
стопанства“. 

По  подмерките  на 
Мярка 4 „Инвестиции в 
материални активи“ са 
приключени 880 договора, 
или почти 50% от общо 
1800 действащи към мо-
мента. Тук процентът е 
по-нисък поради специ-
фиката на подпомагане 
по мярката и сложните 
инвестиции, които се из-
вършват от страна на 
бенефициентите.

Как оценявате изпъл-

нението на ПРСР? Има 

ли риск България да не 

успее да усвои средства 

в рамките на програм-

ния период? Ще се прена-

сочват ли пари от една 

мярка в друга?

Постигнат е сравни-
телно добър напредък по 
програмата. Правим всич-
ко възможно, за да не се 
допуска загуба на сред-
ства по правилото N+3, 
като още в средата на 
всяка календарна година 
се изготвят индикативни 
прогнози за разплащане. 
Например от бюджет 500 
млн. евро, които следва да 
бъдат разплатени до края 
на 2019 г., към 1 октомври 
остават за разплащане 
едва 47 млн. евро. 

Предвиждат се  77 
млн. евро от Европей-
ския земеделски фонд за 
развитие на селските 
райони да бъдат прераз-
пределени между приори-
тети и мерки, съгласува-
но със службите на ЕК. 
Освен това към момента 
тече анализ на мерките 
от ПРСР, за които няма 
обективна възможност 
да стартират в рамките 
на настоящия програмен 
период 2014 – 2020 г., и 
ще се наложи техните 

бюджети да бъдат пре-
разпределени. 

Мога да кажа, че до 
края на 2019 г. се пред-
вижда разработване и 
стартиране на изцяло 
нова Мярка 5 „Възстано-
вяване на селскостопан-
ски производствен по-
тенциал, претърпял щети 
в резултат на природни 
бедствия, и въвеждане на 
подходящи превантивни 
мерки“. Тя ще бъде прила-
гана поради установени-
те в страната през по-
следните няколко години 
огнища на силно заразни 
болести по дребните 
преживни животни, свине 
и птици. За целта е необ-
ходимо да бъде определен 
и съответният бюджет. 

Така че със сигурност 
ще има прехвърляне на 
средства между мерки.

Наскоро открихте 

о б н ов е н о  ч и т а ли щ е 

„Напредък“ в Лясковец с 

финансиране по ПРСР. С 

какви впечатления оста-

нахте от свършеното и 

усеща ли се вече ефек-

тът от европейските 

субсидии в селските ра-

йони?

Обновяването на чи-
талище е сравнително 
малка инвестиция,  но 
в населени места като 
Лясковец това е от го-
лямо значение. Читали-
щата подобряват облика 

на общините, тъй като 
поддържат духа и тра-
дициите за бъдещите 
поколения. По ПРСР се 
реновират 108 училища 
и детски градини за 112 
млн. лв. Отделно в мо-
мента текат ремонтни 
дейности на 65 читали-
ща с инвестиции за близо 
22 млн. лв. Общо по под-
мярка 7.2 „Инвестиции в 
създаването, подобрява-
нето или разширяването 
на всички видове малка по 
мащаби инфраструктура“ 
са изплатени близо 240 
млн. лв. по 248 проекта.

Както знаете, проце-
дурите след одобрението 
на публичните проекти 
отнемат значително вре-
ме, тъй като общините 
са възложители по реда 
на ЗОП. В тази връзка все 
още не може да се каже, 
че в малките населени 
места през настоящия 
програмен период се усе-
ща напълно ефектът от 
европейските инвести-
ции, защото процесите 
не са завършили напълно. 
ПРСР доведе до подобре-
ние на инфраструктура-
та и пътищата в голяма 
част от малките общини. 
Бяха обновени и модерни-
зирани и много публични 
сгради, училища и детски 
градини.

Кои са най-активни-

те общини по ПРСР и 

към кои мерки има най-

сериозен интерес? 

Като цяло по всички 
открити мерки има голям 
интерес от страна на 
бенефициентите и зая-
вените разходи са в пъти 
по-високи, отколкото е 
разполагаемият бюджет 
по обявените приеми.

Най-голям интерес, 
изразен в процентно от-
ношение, има към под-
мярка 4.1 „Инвестиции 
във физически активи“, 
където приоритетни за 
кандидатите сектори 
са „Плодове и зеленчу-
ци“, „Животновъдство“ и 
„Етеричномаслени и ме-
дицински култури“. Там са 
подадени 3 пъти повече 
заявления спрямо допус-
тимия бюджет. Следват 
подмерките на Мярка 7: 
„Основни услуги и обно-
вяване на селата в сел-
ските райони“, при която 
интересът е два пъти по-
голям. При тях основните 
инвестиции са водопро-
води, общинска образова-
телна инфраструктура, 
пътища, улици, култура, 
социални дейности, пло-
щи за публично ползване 
и спорт.

Какви мерки пред-

стои да се отворят по 

ПРСР до края на 2019 г.? 

Кои ще бъдат от инте-

рес за строителите?

Предвидени са прие-

ми по подмярка 1.1 „Про-
фесионално обучение и 
придобиване на умения“ с 
включен целеви бюджет 
за епизоотии в сектор 
„Животновъдство“. Ще 
стартира подмярка 4.2.2. 
„Инвестиции в преработ-
ка/маркетинг на селско-
стопански продукти по 
Тематична подпрограма“ 
с бюджет от 1,6 млн. 
евро, както и подмярка 
4.3 „Инвестиции в инфра-
структура“, при която 
бенефициенти могат да 
бъдат „Напоителни сис-
теми“ ЕАД и сдружения 
за напояване. 

Във връзка със заболя-
ването АЧС е предвиден 
целеви прием по подмярка 
6.3 „Стартова помощ за 
малки земеделски сто-
панства“. Одобрените 
кандидати трябва да 
предприемат действия за 
подобряване на биосигур-
ността в стопанствата 
с получените безвъзмезд-
ни финансови средства. 
Както споменах, в момен-
та разработваме и Мяр-
ка 5 „Възстановяване на 
селскостопански произ-
водствен потенциал, пре-
търпял щети в резултат 
на природни бедствия, и 
въвеждане на подходящи 
превантивни мерки“. С 
нея се предвижда финан-
сиране на инвестиции в 
биосигурност с цел пре-
венция и ограничаване на 

разпространението на 
епизоотии и закупуване 
на животни. 

За строителния бранш 
ще представлява интерес 
подмярка 7.6 „Проучвания 
и инвестиции, свързани 
с поддържане, възстано-
вяване и подобряване на 
културното и природно-
то наследство на села-
та“. Тя е с бюджет от 12 
млн. евро. Заявяваните 
разходи по нея са основно 
в дейности, свързани със 
СМР. 

Със стартирането на 
подмярка 16.1 оператив-
ните групи ще изпълняват 
проекти за въвеждане на 
иновации в земеделската 
практика. В нея могат 
да участват земеделски 
стопани, университети, 
научни институти, кон-
султантски организации 
и преработватели. Под-
помагането на къси вери-
ги на доставки и местни 
пазари ще бъде възможно 
с откриването на прием 
по 16.4.

Какви са резултати-

те от Програмата за 

морско дело и рибарство 

(ПМДР)? Какво предстои 

по нея?

По „Програмата за 
морско дело и рибарство 
2014 - 2020“ договоре-
ните средства са 133,4 
млн. лв., или 65% от общия 
й бюджет. Извършените 

КСБ и всички строителни фирми са изключително важни за          
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        реализирането на голяма част от проектите
разплащания възлизат на 
27 млн. лв. В процес на 
оценка са проектни пред-
ложения на обща стой-
ност близо 15 млн. лв. До 
края на 2019 г. се очаква 
да бъдат договорени 148 
млн. лв., или 94% от бю-
джета на ПМДР. 

През следващата го-
дина е предвидено откри-
ване на приеми по 6 мер-
ки, които ще възлязат на 
близо 13 млн. лв. Отделно 
до края на октомври ще 
бъдат обявени приеми по 
37 мерки от общо 53 от 
Стратегиите на 9-те 
Местни инициативни ри-
барски групи (МИРГ). До 
момента по стратегии-
те на МИРГ са открити 
14 мерки за 8 млн. лв. 

При встъпването ми 
във втори мандат като 
м и н ис тъ р  и н и ци и ра х 
стартирането на инфор-
мационна кампания с цел 
оптимизиране изпълне-
нието на програмата. 
До момента проведохме 
7 информационни срещи 
в страната с бранша по 
актуалните мерки от 
ПМДР.

 
Какви са най-често 

срещаните предизвика-

телства при изпълнение-

то на проекти по ПРСР и 

ПМДР?

Тъй като прилагане-
то на ПРСР е свързано 
с множество процедури 
и дейности, проблеми не 
липсват, но правим всичко 
необходимо за решаване-
то им в максимално крат-
ки срокове. Пример може 
да бъде даден с отчете-
ния в предишния програ-
мен период 2007 – 2013 г. 
сериозен проблем с въз-
становяването на ДДС 
за общини бенефициенти 
или трудностите в обра-
ботка на многото постъ-
пили заявления от млади 
фермери .  Освен това 
често срещани неуредици 
при изпълнението на про-
екти по ПРСР са свързани 
и с фактори, независещи 
от администрацията – 
например собственото 
финансиране от страна 
на бенефициентите и все 
по-трудното намиране на 
кредитиране за реализа-
цията на проектите. 

При морската про-
грама секторът все още 
страда от липса на дос-
татъчно капитал за соб-
ствено съфинансиране на 
проектните предложе-
ния. Освен това висока-
та цена на кредитните 
продукти, предлагани от 
банковите институции за 
предприятията в отрасъ-
ла, ги поставя в затруд-
нение да кандидатстват 
и дори в невъзможност 
да реализират своите 
проекти. В тази посока 

се обмисля използването 
на финансови инструмен-
ти. Чрез въвеждането им 
фирмите от сектора ще 
могат да получават кре-
дитиране при облекчени 
условия за проектите си. 

Започна ли подготов-

ката по бъдещата про-

грама за селските райо-

ни след 2020 г. Какви ще 

са основните акценти в 

нея, бюджетът по-голям 

ли ще е и към какво ще са 

насочени средствата?

Подготовката по бъ-
дещата ПРСР към момен-
та е в доста напреднала 
фаза. На европейско ниво 
има ежеседмични обсъж-
дания на финалните вари-
анти на регламентите, 
в които са заложени ос-
новните правила за пла-
нирането и прилагането 
й. Едновременно с това 
в МЗХГ текат процедури 
по изготвяне на предвари-
телна оценка на програ-
мата, както и извършва-
не на SWOT анализ. Те ще 
обхванат изчерпателно 
цялостното състояние 
на сектор „Земеделие“ и 
в частност селските ра-
йони. 

Основните приорите-
ти на реформата на Об-
щата селскостопанска 
политика следва да наме-
рят своето отражение на 
национално ниво. В тази 

връзка като водещи са 
дигитализацията и ино-
вациите, привличането 
на млади хора в земедели-
ето, опазването на при-
родните ресурси и окол-
ната среда. Очаква се 
биологичното земеделие 
да бъде от съществено 
значение за постигане 
на екологичните цели. По 
отношение на развитие-
то на селските райони 
основна задача ще бъде 
справяне с обезлюдяване-
то им и преодоляване на 
териториалния дисбаланс 

между селски и градски 
райони. 

В заключение бих иска-
ла да обърна внимание, че 
финалното извеждане на 
приоритетите в земеде-
лието ще бъде обсъдено 
с всички заинтересовани 
страни и бранша.

А какво се предвижда 

за ПМДР през следващия 

програмен период?

За приоритетите на 
„Програмата за морско 
дело, рибарство и аква-
култури 2021 - 2027“ ще 
бъдат взети предвид 
резултатите от SWOT 
анализа. Акцентите ще 
са насочени към насър-
чаване на устойчивите 
риболовни дейности и 
опазването на водните 
биологични ресурси, как-
то и дейности в облас-
тта на аквакултурата 
и преработката и тър-
говията с продукти от 

риболов. 
Сред основните цели е 

осигуряване на растеж на 
устойчива „синя икономи-
ка“ и насърчаване на раз-
витието на крайбрежни-
те и вътрешните райони. 
Очаква се да се повиши 
ефективността на меж-
дународното управление 
на моретата и океаните 
в посока безопасност, 

сигурност, чистота и 
устойчиво стопанисване.

Необходими ли са за-

конодателни изменения 

в секторите, за които 

МЗХГ отговаря? Ще ини-

циирате ли такива?

В момента работим 
по новия Закон за земята 
и Закона за градушките. 
Тези законопроекти не 
са във фокуса на медий-
ното внимание, но ние 
следваме план, който сме 
направили. По отношение 
на Закона за земята има 

работна група, която на 
15 октомври завърши про-
екта и ще го предложи за 
вътрешноведомствено 
съгласуване. Интересно 
е, че в тази работна гру-
па има много малко ста-
новища, изпратени от не-
правителствения сектор. 
Правени са много срещи и 
на база коментираното в 
тях продължаваме рабо-
та. Имаме срок, опреде-
лен от Народното събра-
ние за внасяне на този 
законопроект, и той е до 
края на декември тази 
година. И ние ще спазим 
това условие. 

За съжаление наши-
ят план по отношение на 
градушките и защитата 
от тях малко се промени. 
Информацията, която по-
лучихме от застрахова-
телите в България през 
техния съюз,  показва, 
че участието им в този 
модел е почти невъзмож-
но въз основа на цени-
те, които предложиха. В 
тази връзка продължихме 
да търсим други форми и 
модели. В Унгария рабо-
ти взаимоспомагателен 
фонд за превенция сре-
щу събития, причинени 
от климата. При такъв 
инструмент може да се 
ползва подкрепа от Про-
грамата за развитие на 
селските райони по мер-
ките за управление на ри-
ска и да се компенсират 
с още толкова бюджет 
фермерите, които са по-
страдали. Този взаимос-
помагателен фонд е ак-
редитиран и функционира 
към Разплащателна аген-
ция в Будапеща. Предстои 
посещение на наш екип 
от МЗХГ на място, за да 
видим модела, и ако той 
е приложим, ще проме-

ним законодателството 
в тази посока. Защото в 
крайна сметка ние искаме 
участието в управление-
то на риска да се подели 
между земеделските сто-
пани и държавата. Това е 
изпълним модел за всички 
събития, които причиня-
ват щета на земеделеца 
от климата. 

През 2019 г. незави-
симо от всички затруд-
нения, които имахме по 
отношение на бюджета, 
взехме решение на пре-
дходния Управителен съ-
вет на Държавен фонд 
„Земеделие“ за изплащане 
на държавната помощ за 
компенсиране на щетите 
от градушки през този 
сезон. Винаги се е плаща-
ло една година по-късно, 
но тази помощ е безкрай-
но незначителна спрямо 
това, което фермерът би 
получил, ако работи такъв 
модел - негово участие с 
вноска, възможност да 
се ползва от мярката за 
управление на риска по 
ПРСР и да получи поне два 
пъти повече като компен-
сация. Разбира се, това 
зависи  от разходите 
спрямо сегашните норми.

Как може Камарата 

на строителите в Бъл-

гария (КСБ) да Ви бъде 

полезна, за да завършите 

успешно ПРСР и ПМДР?

КСБ и всички строи-
телни фирми са изклю-
чително важни за реа-
лизирането на голяма 
част от проектите. От 
страниците на вестник 
„Строител“ ще се обърна 
към тях – продължавайте 
да бъдете професионали-
сти и да влагате много 
работа и труд във всяко 
строителство. 

Обновеното читалище „Напредък“ в Лясковец



8 ОП НА КСБ Ñòðîèòåë петък, 18 октомври 2019

 от стр. 1

Инж. Пенко Стоянов 
ще ръководи ОП Варна, а 
досегашният председа-
тел инж. Христо Дими-
тров влиза в Контролния 
съвет на структурата. 
При ОП на КСБ – Плевен, 
няма промяна за следва-
щите три години – Ми-
лен Илиев ще продължи 

Инж. Стефан Стоев ще 

е начело на ОП на КСБ – 

Благоевград

Инж. Пенко Стоянов е новият председател на ОП на КСБ – Варна Инж. Стефан Димитров поема ОП на КСБ – Бургас

ОП Пловдив гласува доверие 

на Пламен Иванов

Снимки в. „Строител“

ОП Сливен избра отново Георги Стоянов

Инж. Стоян Стоилов оглави 

ОП на КСБ – Кюстендил

Инж. Ивелин Лозев е новият 

председател на ОП Силистра

Орлин Бишков е председател 

на ОП Видин

ОП Плевен преизбра Милен 

Илиев

Пламен Михалев ще ръководи 

ОП Стара Загора

За председател на ОП 

Ямбол беше избран 

инж. Красимир Инджов

Софийските строители 

избраха инж. Любомир 

Качамаков за втори мандат

Общото събрание на ОП Ловеч 

преизбра Георги Георгиев

работата си като пред-
седател. Втори мандат 
започва и Георги Стоя-
нов, председател на ОП 
на КСБ – Сливен. Инж. 
Стефан Стоев, който е 
член на УС на КСБ, оглави 
ОП Благоевград.

Общото събрание на 
ОП Пазарджик избра за 
свой ръководител инж. 
Иван Делчев. Членовете 
на ОП Пазарджик номи-
нират за член на УС на 
Камарата на строители-
те в България за следващ 
мандат инж. Евтим Янев.

ОП  Ямбол  гласува 
инж. Красимир Инджов 
да поеме структурата 

който поема структура-
та за следващите три 
години. 

В  П ерн и к  о т н ов о 
дама застана начело на 

Областното представи-
телство – инж. Емилия 
Митова прие поста от 
досегашния председа-
тел инж. Таня Каменова, 

Владимир Кехайов бе 

преизбран единодушно за 

председател на ОП на КСБ – 

Смолян

и прие предложението 
за  членове в новия УС на 
КСБ от ОП Ямбол да бъ-
дат предложени Николай 
Георгиев и Живко Анге-
лов, който е член на на-
стоящия УС.

Габровските стро-
ители избраха Мария 
Башева да ръководи Об-
ластното представи-
телство. Досегашни-
ят председател на ОП 
Габрово Богомил Петков, 
чийто мандат изтече, бе 
предложен за член на УС 
на КСБ.

За нов председател 
на ОП Бургас беше из-
бран инж. Стефан Дими-
тров, който е и член на 
УС на КСБ. ОП на КСБ – 
Бургас, също номинира за 
предстоящото Общото 
събрание на Камарата 
инж. Илиян Терзиев за 
председател на УС на 
КСБ. Местната струк-
тура на КСБ в Шумен ще 
ръководи инж. Красимир 
Костадинов. ОП на КСБ – 
Пловдив, гласува доверие 
на досегашния си пред-
седател Пламен Иванов, 



която ще бъде предложе-
на на 21 ноември от ОП 
Перник за член на УС на 
КСБ. Димитър Живков е 
номиниран от пернишки-
те строители за член на 
Комисията за воденето, 
поддържането и ползва-
нето на ЦПРС.

Георги Георгиев бе 
преизбран за председа-
тел на ОП на КСБ – Ло-
веч, за втори мандат. 
Тодор Бояджиев също 
продължава работата 
си като председател 
на  ОП  Хасково .  Тони 
Петров оглави Област-
ното представителство 
на Камарата във Враца, 
а инж. Димитър Костов 
е новият председател 
на ОП на КСБ – Добрич. 
Ръководството на ОП 
Велико Търново пое Ина 
Минчева-Кържилова. ОП 
на КСБ – Велико Търново, 
ще предложи на Общото 
събрание на КСБ инж. Лю-
бомир Шербетов за член 
на УС на Камарата.
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Тони Петров е новият 

председател на ОП на КСБ – 

Враца

Ина Минчева-Кържилова ще 

води ОП на КСБ – Велико 

Търново

Тодор Бояджиев продължава работата си като председател на 

ОП Хасково

Инж. Димитър Костов ще работи за  авторитета на ОП на 

КСБ – Добрич

Инж. Красимир Костадинов оглави ОП Шумен

В Кърджали преизбраха инж. Емил Младенов начело на ОП на КСБ

Габровските строители си 

избраха нов председател – 

Мария Башева

Инж. Емилия Митова застава начело на ОП на КСБ – Перник

Инж. Данка Кирилова, 

председател на ОП на КСБ – 

Монтана

Инж. Михаил Драганов поема 

ОП на КСБ – Разград

Инж. Иван Делчев 

оглави Областното 

представителство на 

Камарата в Пазарджик

Инж. Тошко Райчев е 

председател на ОП на КСБ – 

Търговище

Емил Христов

На 25 октомври в Grand Mall Варна ще се със-
тои церемонията по връчване на наградите от 
конкурса за строителство  „Златен отвес 2019“. 
Организатор на традиционното събитие, което се 
провежда за 18-и път по повод професионалния праз-
ник на бранша, е Областното представителство на 
Камарата на строителите в морската столица, а 
медиен партньор е вестник „Строител“.

В конкурса участват фирми, които са завърши-
ли своите проекти на територията на България в 
периода до 30 септември 2019 г. и досега не са се 
включвали в съревнованието. Сред критериите за 
оценка са качеството на строително-монтажните 
работи, прецизността при спазване на технологи-
ите и детайлите на сградата, съответствието 
с проекта, както и функционалната пригодност, 
индивидуалността на архитектурния проект, въз-
становяването и усъвършенстването на градската 
среда.

От 25 октомври до 1 ноември ще се проведе и 
изложба, която ще представи всички проекти, вклю-
чили се в „Златен отвес 2019“.

На 19 октомври Областното представителство 
на КСБ в Града под тепетата ще отбележи Деня 
на пловдивския строител – св. апостол Тома. Съби-
тието ще се състои в ресторант „Фемили“ от 19 
часа. По традиция местната структура ще раздаде 
и годишните си награди.

Уважаеми председатели 
на Областни представителства,

Приемете най-искрени поздрави по случай гла-
суваното Ви доверие на авторитетната позиция! 

Предстоят Ви много предизвикателства, но Ва-
шите доказани компетентност и професионализъм 
ни дават основание да вярваме, че ще успеете във 
всички бъдещи начинания. 

Използваме случая да Ви уверим, че в лицето на 
вестник „Строител“ имате добър и отговорен парт-
ньор, на който можете да разчитате за отразяване 
и популяризиране на работата на ръководените от 
Вас Областни представителства, както и за реа-
лизиране на съвместни мероприятия и инициативи.

Искаме да споделим и нашето желание да посе-
тим всички ОП и да проведем по места изнесена 
приемна на в. „Строител“, където от първо лице да 
чуем Вашето и на членовете на ОП мнение по ак-
туалните за бранша теми, които бихте желали да 
виждате на страниците на изданието. 

Пожелаваме Ви успех в работата, както и сили и 
енергия за реализиране на поставените цели!

Последното Общо от-
четно-изборно събрание 
се проведе в Кърджали на 
11 октомври.

То преизбра за нов 
м а н д а т  д о с е г а ш н и я 
председател инж. Емил 
Младенов и единодуш-
но номинира за следващ 
мандат начело на УС на 
КСБ инж. Илиян Терзиев.
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Василена Димова, 
ОП на КСБ – Русе

Членовете на Област-
ното представителство 
на Камарата на стро-
ителите в България в 
Русе (ОП на КСБ - Русе) 
проведоха Общо отчет-
но-изборно събрание. То 
се състоя на 3 октомври 
в заседателната зала на 
местната структура. 
Специални гости на съби-
тието бяха инж. Николай 
Николов, зам.-председа-
тел на Управителния съ-
вет на КСБ, и инж. Благой 
Козарев, член на ИБ и на 
УС на Камарата.

Събранието започна 
с доклад на председате-
ля на ОП на КСБ – Русе, 
инж. Севдалин Петров 
за свършеното от него 
за периода 01.09.2018 г. 
– 31.08.2019 г. ,  който 
включи и работата на 
Областния съвет (ОблС). 
Инж. Петров изтъкна, че 
значително се е разрас-
нала дейността на ди-
рекция „Организационна 
политика“. По думите му 
показател за това е по-
ложителната реакция на 
членовете на ОП Русе. 
„Към настоящия момент 
108 строителни фирми 
са членове на Областно-
то представителство, 
а вписаните в ЦПРС са 
119“, посочи той. Инж. Се-
вдалин Петров заяви, че 

сътрудничеството на 

ОП на КСБ с областната 

и общинската управа е 

изключително важно. 

В тази връзка пред-
седателят на ОП Русе е 
вземал активно участие 
в заседанията на Об-
ластния съвет за раз-

витие –област Русе, на 
Областния съвет за про-
зрачност и противодей-
ствие на корупцията, на 
Областната комисия по 
конкурентоспособност и 
условия на труд, в работ-
ните срещи на междуве-
домствената работна 
група за изготвяне на 
Областна стратегия за 
развитие на област Русе 
2014 - 2020 г., на Комиси-
ята по етика към община 
Русе и на Секторната ко-
мисия в областта на об-
разованието и пазара на 
труда. „ОП на КСБ – Русе, 
съдейства на областна-
та администрация при 
провеждане на проучвани-
ята за дефиниране на об-
хвата, професиите, ком-
петенциите, знанията и 
уменията на търсените 
от фирмите кадри“, доба-
ви инж. Петров. Той посо-
чи още, че активно се е 
включвал в работата на 
Областния координацио-

нен съвет за управление 
на Националния план за 
действие за намаляване 
риска от облъчване от 
радон 2018 – 2022 г. 

„За съжаление въпреки 
желанието за сътрудни-
чество между предста-
вителството на КСБ и 
местната власт диалог 
между ОП Русе и кмето-
вете на 8-те общини с 
малки изключения реално 
няма. Многократно е из-
казвано предложението 
нашите браншови спе-
циалисти да участват в 
работата на определени 
органи на местната и ре-
гионална власт, касаеща 
строителната и благоус-
тройствена дейност на 
региона, но за момента 
не е постигнат резул-
тат. Разглеждани са и 
проблемите с прозрачнос-
тта на обществените 
поръчки на общините, за-
ложени при обявяването 
на програмните периоди“, 

подчерта инж. Севдалин 
Петров.

Като 

важен проблем за сектора 

той посочи недостига на 

работна ръка.

„Съгласно приетите 
от Общото събрание на 
КСБ насоки с акцент „об-
разование“ и всички ини-
циативи, произтичащи 
от решението, на мест-
но ниво бяха осъществе-
ни контакти с Агенцията 
по заетостта, потърсе-
на бе информация за по-
требностите на фирми-
те от строителни кадри 
и видове специалности. 
Изготвено бе станови-
ще за утвърждаване на 
Списък на защитените 
професии, който да бъде 
включен в план-програма-
та 2019 - 2020 г.“, заяви 
още инж. Петров. Той ин-
формира още, че ОП Русе 
следва традицията да 

поддържа добри връзки с 
Русенския университет 
„Ангел Кънчев“. 

Местната структура на 

КСБ оказва съдействие за 

популяризиране на специ-

алността „Строително 

инженерство“ 

и осигурява възмож-
ности за стаж на сту-
денти от РУ в строител-
ни фирми. В заключение 
инж. Севдалин Петров 
посочи, че ОП на КСБ 
– Русе, съвместно със 
„Строителна квалифика-
ция“ ЕАД е провело реди-
ца обучения на работници 
и служители на фирмите 
членове, като общият им 
брой за отчетния период 
е 500 души.

Общото събрание про-
дължи с другите точки от 
дневния ред, които вклю-
чиха приемане на отчета 
за изпълнение на плана 
за приходи и разходи на 
ОП Русе за 01.09.2018 г. – 
31.08.2019 г. и на доклада 
на Контролния съвет на 
ОП Русе за дейността 
на ОблС за същото вре-

След два мандата като председател на местната структура 
инж. Севдалин Петров влиза в Контролния съвет

Снимки авторът

ме. Присъстващите взе-
ха решение за освобож-
даване от отговорност 
на Областния съвет на 
ОП Русе за отчетения 
периода и гласуваха пла-
на за дейността на ОП 
Русе през 2020 г., както и 
план-сметката на мест-
ната структура за след-
ващата година.

С пълно единодушие 
ОП Русе прие предложе-
нието инж. Георги Стоев, 
бивш председател на ОП 
Русе два мандата, член 
на УС на КСБ и член на КС 
на КСБ също два манда-
та, да бъде награден за 
цялостния му принос към 
Камарата със званието 
Почетен председател на 
Областното представи-
телство на КСБ.

След приемане на тези 
точки се премина към 
избор на председател 
на ОП Русе и членове на 
Областния и Контролния 
съвет. Най-много гласо-
ве получи инж. Красимир 
Атанасов,  управител 
на фирма „Декра-строй“ 
ЕООД. Той ще ръководи 
местната структура 

през следващите три го-
дини. За членове на ОблС 
бяха избрани Петя Руса-
нова – „Астра 8“ ООД, 
Ирена Атанасова – „Ата-
насов и КО“ ООД, Тихомир 
Христов – „БИЛД“ ЕООД, и 
Милка Трифонова – „Пром-
монт“ ЕООД. 

Досегашният пред-
седател инж. Севдалин 
Петров – „Самуел груп“ 
ЕООД, влиза в Контрол-
ния съвет заедно с инж. 
Пламен Тодоров – „Тран-
сстрой-Русе“ АД, и Бисер-
ка Златанова – „АБ Груп“ 
ООД.

В края на заседанието 

бяха определени и делега-

ти за Общото събрание 

на Камарата в София. 

ОП Русе ще бъде пред-
ставено от „АБ Груп“ ООД, 
„Астра 8“ ООД, „Атанасов 
и КО“ ООД, „БИЛД“ ЕООД, 
„Декра-строй“ ЕООД, „Ду-
нав“ АД, „Интер стройко“ 
ЕООД, „Проммонт“ ЕООД, 
„С амуел  груп “  ЕООД, 
„Стройкомплект инжене-
ринг – ПТ“ ЕООД и „Транс-
строй-Русе“ АД.

Инж. Севдалин Петров пожела на новия председател 

инж. Красимир Атанасов много успехи
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Георги Сотиров

Общото отчетно-
изборно събрание на Об-
ластното представител-
ство на КСБ в Кърджали, 
което се проведе в Конфе-
рентната зала на хотел 
„Арпезос“, с пълно мно-
зинство преизбра досе-
гашния председател инж. 
Емил Младенов за още 
един мандат.

Специални гости на 
събитието бяха инж. Или-
ян Терзиев, председател 
на УС на КСБ, инж. Миро-
слав Мазнев, изп. дирек-
тор на КСБ, и инж. Виктор 
Шарков, първи зам.-пред-
седател на НКСВ.

По време на фору-
ма беше приет Отчет 
за дейността на пред-
седателя на ОП на КСБ 
– Кърджали, инж. Емил 
Младенов за периода от 
1 септември 2018 г. до 
31.08. 2019 г., както и 
Отчет за дейността на 
ОблС за отчетния пери-
од. Пред делегатите инж. 
Младенов изтъкна, че 

кърджалийските стро-

ители приключват 

една успешна година. 

Основание за това са 
данните, които бяха по-
сочени в отчетните до-
кументи. Общо фирмите, 
регистрирани в ЦПРС, са 
134, членовете на ОП са 
119. Очаква се до края на 
годината те да извършат 
СМР за 197 млн. лв., кое-
то е ръст от 12% спрямо 
предходния отчетен пе-
риод. Интересна е ста-
тистиката за 2018 г., 
където Кърджалийска 
област се нарежда на 
4-то място в страната 
по абсолютен брой жи-
лища в строеж след Со-
фия, Пловдив и Варна. За 
2019 г. тази статистика 
отрежда 7-ото място на 
строителите от региона 
на Източните Родопи. 

Инж. Младенов се спря 
и на 

работата на ЦПРС,  

която по негово мне-

ние е изключително 

добра за развитието 

на цялата структура 

на строителния бизнес 

в страната.

 „След приемането на 
Закона за КСБ от Народ-
ното събрание бяха създа-
дени необходимите доку-
менти, които поставиха 
основата за изграждане-
то на материалната база 
на Камарата“, подчерта 
председателят на ОП. 
„Сега ние се стремим по 
всякакъв начин да бъдем в 
полза на нашите членове, 
вкл. и с контактите ни 
със сродните браншови 

структури - КАБ, КИИП, 
с ИА ГИТ и др. Поддър-
жаме постоянна връзка 
и с НКСВ, като съдейст-
ваме на кърджалийските 
ветерани за активното 
им включване в общест-
вено-политическия жи-
вот на областния град и 
на общините, както и на 
участието им в различни 
инициативи в страната и 
в съседните държави“.

Областното пред-
ставителство е член на 
Комисията за регионално 
развитие и на Комисията 
по заетостта на област 
Кърджали, където актив-
но защитава интересите 
на бранша, включително и 
с решения в Комисията по 
професионална етика, и в 
усилията да се намалят 
строителите, които са в 
сивия сектор. 

Инж. Младенов обър-
на сериозно внимание и 
на различните проблеми, 
свързани с провеждането 
на обществените поръч-
ки, където по негово мне-
ние трябва да участват и 
експерти от КСБ. 

След изслушването на 
председателя на ОП се 
проведоха оживени раз-
исквания. Инж. Джевдет 
Адем - управител на фир-
ма „Екип холдинг”, обърна 
внимание на колегите си 
върху 

застраховките на спе-

циализираната строи-

телна техника, 

които в последните 
две-три години са нарас-
нали 15 - 16 пъти. Той даде 
пример с машина, която 
принципно се използва 30 
- 40 дни в годината и от 
100 лв. преди две години 
сега цената на застра-
ховката й е над 1000 лв. 
„Вместо с тези пари една 
фирма да започне да под-
меня техниката си, за 
да бъде конкурентна на 
пазара, тя е задължена 
да плаща на частните 
застрахователни друже-
ства…“, коментира инж. 
Адем. С него се съгласи 
и Борис Райчев, управи-

тел на „Гюрстрой” ЕООД, 
който препоръча в това 
отношение фирмите от 
бранша на национално 
равнище да се обединят 
и да търсят правата си 
чрез промяна на законо-
вата уредба за застра-
ховането. Той препоръча 
на подобни отговорни 
форуми да се канят кме-
товете на общините, 
главните архитекти и 
специалисти от област-
ната администрация и 
анализира големите про-
блеми на собственици на 
различни недвижимости с 
данъците. „Не може едно 
предприятие, което не 
функционира, да плаща 
38 000 лв. данък смет, 
при положение че смето-
извозващите фирми нито 
един ден не са влизали в 
терена…“

Мухаррем Али, упра-
вител на „Караман“ ООД, 
препоръча Областните 
представителства да 
имат по-ясно изразено 
присъствие на страни-
ците на вестник „Строи-
тел“. (Виж карето за „Из-
несена приемна“)

Като приоритет в 
бъдещата дейност на 
Областното представи-
телство инж. Младенов 
посочи провеждането на 
регулярни срещи с об-
щинските ръководства, 
с фирмите от съседни-
те области, вкл. Гърция и 
Турция. 

 „Аз поддържам идеята 
за 50% участие на ОП в 
ръководните органи на 
КСБ, но съм категорично 
против да не се отчита 
броят на членовете на 
Камарата в съответни-
те Областни представи-
телства при един такъв 
избор“, каза инж. Терзиев. 
Той посочи, че според него 
трябва 

всеки, който е вписан 

в Регистъра, да стане 

член и на Камарата.

По този начин е въз-
можна и саморегулаци-
ята, и прилагането на 
Етичния кодекс“, каза още 

инж. Терзиев.
Инж. Мазнев, който 

последен взе думата, ри-
торично попита: „Защо 
ние самите си подбива-
ме цените? И както пра-
вилно отбеляза нашият 
председател, етичните 
норми са нещо много на-
временно и необходимо“.

По предложение на 
инж. Младенов форумът 
е ди н о д у ш н о  н аправи 
своята номинация пред 
Общото събрание на КСБ 
за инж. Илиян Терзиев 
като председател на УС 
на КСБ за втори мандат.

За член на УС на КСБ 
бе номиниран инж. Емил 
Младенов.

Събранието избра и 
Областен съвет в със-
тав: инж. Славчо Славков 
– ВиК ООД, инж. Бехчед 
Касим – „Саварона“ ЕООД, 
Панайот Панайотов – 
„Графит комерс“ ООД, 
инж. Мухаррем Али – „Ка-
раман“ ООД, инж. Джев-
дет Адем – „Екип холдинг“ 
ЕООД, и Танер Емин – „Ар-
дастрой“ ЕООД. 

В Контролния съвет 
влизат Крум Трингов – 
„Симекс“ ЕООД, Реджеб 

Емин – „Доверие-03“ ООД, 
и Борис Райчев – „Гюр-
строй“ ЕООД.

За делегати за Об-
щото събрание на КСБ 
бяха утвърдени следни-
те фирми: „Универсал-
строй-инженеринг - Емил 
Младенов“ ЕТ, ВиК ООД, 
„Саварона“ ЕООД, „Гра-
фит комерс“ ООД, „Кара-
ман“ ООД, „Екип холдинг“ 
ЕООД, „Ардастрой“ ЕООД, 
„Симекс“ ЕООД, „Дове-
рие-03“ ООД, „Гюрстрой“ 
ЕООД, „Аквафантази“ 
ООД и „Пътстройинже-
неринг“ АД.

Част от делегатитеДеловият президиум на събранието

Снимки авторът

ОП НА КСБ
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В отсечката между Ябланица и п.в. „Боаза“ е изградена най-голямата армонасипна 

Росица Георгиева

През 1974 г. официално 
е поставено началото на 
строителството на авто-
магистрала „Хемус”. Пред-
вижда се трасето да е с 
обща дължина около 420 км 
и да свърже София с Варна, 
като дублира първокласни-
те пътища Е70 (от Варна 
до Шумен), Е772 (от Шу-
мен до Ябланица) и Е83 (от 
Ябланица до столицата). 
На 5 декември 1999 г. офи-
циално е открита първата 
отсечка, заобикаляща Пра-
вец. Тя е с дължина 5,47 км 
и поради трудния терен 
включва 2 виадукта и тунел 
„Правешки ханове“ – 871 м. 
На 30 декември 2005 г. пре-
рязват лентата на след-
ващия участък Шумен – 
Каспичан, който е 12,8 км. 
През годините работата 
по АМ „Хемус“ продължава 
и към момента в експлоа-
тация са около 180 км от 
автомагистралата, като 
9,3 км от тях бяха прибаве-
ни само преди седмица. На 
11 октомври 

близо 6 месеца предсрочно 

премиерът Бойко Борисов 

откри официално новата 

отсечка между Ябланица и 

п.в. „Боаза”. 

Изграждането на тра-
сето стартира в края на 
март 2018 г., а инвестици-
ята е за 66 млн. лв. с ДДС, 
като средствата са от 
държавния бюджет.

„Като дойдох за пър-
ви път тук, беше ливада 
и планина. После - изядоха 
скалата камък след камък и 
за година и половина, шест 
месеца по-рано, това вече 
е едно изключително съоръ-
жение, за което български-
те строители имат много 
какво да разказват“, каза 
министър-председателят 
Борисов при официалното 
откриване. По думите му 
цялостното доизграждане 
на „Хемус“ е основен при-

оритет в управленската 
програма на правителство-
то, тъй като бъдещето на 
Северна България и модер-
низирането на региона е 
свързано със строител-
ството на автомагистра-
лата и осигуряването на 
бърза и безопасна пътна 
комуникация между София 
и Варна.

„Сега изглежда лесно, 
красиво, със зони за отдих. 
А първо беше кал, чакъл, 
насипи“, посочи още минис-
тър-председателят при 
огледа на новата отсечка. 
Той отбеляза, че усилено се 
работи и по други участъ-
ци от трасето на „Хемус“. 
Заедно с него на инспекци-
ята на автомагистралата 
бяха вицепремиерите То-
мислав Дончев и Красимир 
Каракачанов, министрите 
Владислав Горанов и Петя 
Аврамова.

„Ние не само купува-
ме Ф-16 или вдигаме за-
платите на отбраната, 
а едновременно строим и 
проектираме благодарение 
на правителството и на 
коалиционните партньори. 
Ако сме така стабилни, при 
този ръст на икономиката 
и приходи в рамките на 3 - 4 
години ще свършим магис-
тралата“, изтъкна Борисов. 

Автомагистралният 

участък между Ябланица и 
Боаза е с по две активни 
ленти и една аварийна във 
всяка посока на движение. 
Изградени са 2 селскосто-
пански подлеза, подлез при 
общинския път Брестница 
– Съева дупка и е рекон-
струиран съществуващ 
надлез.

„В отсечката е най-
големият армонасип, из-
граждан досега у нас - 45 
метра общо, с височина от 

25 м на армирания пласт“, 
информира министърът на 
регионалното развитие и 
благоустройството Петя 
Аврамова. Става дума за 
почти вертикална стена 
на откоса, като в конструк-
цията й са вложени специ-
ални укрепителни мрежи и 
системи. 

В строителството на 
отсечката са положени бли-
зо 104 000 тона асфалт, а 
за осигуряването на безо-

пасността на движение са 
монтирани мантинели от 
най-висок клас и предпазни 
мрежи.

На различен етап на из-
пълнение са още 150 км от 
автомагистралата, които 
се финансират със сред-
ства от републиканския 
бюджет. Целта е строи-
телството на цялото тра-
се да приключи до 2023 г.

Изпълнител на стро-
ително-монтажните ра-
боти на участъка от км. 
78+500 до км. 87+800 между 
Ябланица и п.в. „Боаза” е 
Консорциум „ХВП Ябланица“ 
ДЗЗД с участници „Хид-
рострой“ АД, „Водстрой 
98“ АД и „Пътстрой Бур-

гас“ ЕООД. Договорът им 
е за 65 988 000 лв. с ДДС. 
Строителният надзор е 
осъществен от ДЗЗД „Кон-
султанти Хемус 1 – 2016“, 
в което участват „ПИ ЕС 
Консулт” ЕООД, „Еврокон-
султ” АД и „Строл-1000” 
АД. Техният договор е за 
715 078 лв. с ДДС.

От „Хидрострой“ АД 
споделиха пред вестник 
„Строител“, че в екипа, 
изграждащ трасето, има 

представители, участва-
ли в строителството на 
магистралата още през 
1980 г., които предават 
опита си на своите мла-
ди колеги инженери. Изп. 
директор на компанията 
инж. Живко Недев, който е 
и зам.-председател на Сек-
ция „Транспортна инфра-
структура” към КСБ, разка-
за повече за

техническите параметри на 

новите 9,3 км.

За преминаването на 
пътното трасе на АМ „Хе-
мус” са направени 1 200 000 
куб. м скален изкоп, добит 
чрез взривен способ на 

място, което се равнява на 
66 хил. камиони, пълни дого-
ре, подредени един до друг. 
По продължение на новия 
участък на съоръжението 
са изградени 6 армонасипа. 
В частта от км. 78+950 до 
км. 78+995 е обособен пър-
вият от тях, който е от 
4900 куб. м. Той е с дължина 
45 м, височина 9 м и зелено 
лице 356 кв. м. 

В  участъка  от  км . 
79+287 до км. 79+558 е ар-
монасип 2. Неговата дължи-
на е 273 м. Височината на 
армонасипната конструк-
ция е 8 м и обикновен насип 
1,5 м. Така общата му висо-
чина достига 9,5 м, а зеле-
ното лице - 1491 кв. м. Об-
щото количество на насипа 
е 12 160 куб. м. Армонасип 3 
е разположен в зоната км. 
80+320 – км. 80+660. Него-
вата дължина е 340 м. Висо-
чината на армонасипната 
конструкция е 16 м, като е 
направен и обикновен насип 
12 м, или общо е 28 м. Зеле-
ното лице е 3711 кв. м, а об-
щото количество на насипа 
е 150 730 куб. м. 

От км. 83+200 до км. 
83+510 е построен армо-
насип 4. Неговата дължина 
е 310 м, височината на ар-
монасипната конструкция 
е 25 м, а на обикновения 
насип – 12 м. Общата ви-
сочина достига 37 м. Цяло-

Снимки АПИ, „Хидрострой” АД и в. „Строител“
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  конструкция на Балканите Инж. Живко Недев, изп. директор на „Хидрострой“ АД и 
зам.-председател на Секция „Транспортна инфраструктура“ към КСБ: 

Инж. Недев, бихте ли разказали 

за началото на изграждането на 

отсечката между Ябланица и п.в. 

„Боаза”.

Строителството на новата 
част от трасето на автомаги-
страла „Хемус“ започна през вто-
рата половина на март 2018 г. Сро-
кът за изпълнение по договор беше 
910 дни – тоест до март 2020 г. 
Дейностите обаче приключиха по-
рано. Нашите усилия бяха насоче-
ни към това да въведем в експло-
атация участъка преди началото 
на зимния сезон. Причината е, че 
през студените месеци не може да 
се изпълнява полагане на износващ 
пласт на асфалта и маркировка. 
Това са СМР, които искат високи 
температури. 

Ние съкратихме срока от гледна 
точка на технологията. Или обек-
тът трябваше да се забави 2 - 3 
месеца, или да се изпълни предсроч-
но. Участъкът от Ябланица до п.в. 
„Боаза“ от км. 78+500 до км. 87+800 
вече има издаден Акт 16 и е въведен 
в експлоатация.

Какви бяха предизвикателства-

та, които срещнахте при работа-

та на терен? Много трудности ли 

преодоляхте? 

Не бяха малко, тъй като в рамки-
те на проекта са изградени 2 сел-
скостопански подлеза, подлез при 

общинския път Брестница – Съева 
дупка и е реконструиран същест-
вуващ надлез. Автомагистралната 
отсечка е с по две ленти за движе-
ние в посока по 4 м, две ленти за 
спиране по 3 м, средна разделителна 
ивица – 2 м, водещи ивици и банкети. 
В участъка има изпълнени много го-
леми насипи – армонасипи, 6 на брой. 
При този с височина 45 м – 25 м ар-
монасип и 20 м обикновен насип, из-
пълнението е по-специфично заради 

системата на укрепване. Това е най-
големият армонасип, правен досега у 
нас и на Балканите. Може в някой от 
следващите участъци от магистра-
лата да има и по-големи. 

Предизвикателство беше, че на 
място се изливаха елементите на 
различните съоръжения, които се 
изпълняваха, течаха изкопни и взрив-
ни работи. Може би се оформиха 7 
- 8 кариери. Реално всяка седмица 
в няколко части по трасето имаше 
взривни работи. 

Изградихме също така отво-
днителни съоръжения, направихме 
дренажни системи, сепаратори за 
пречистване на отпадните води. 
Участъкът беше интересен като 
изпълнение, а ние бяхме с нагласата, 
че трябва да съкратим сроковете.

Колко души работиха по изпъл-

нението на трасето и това, че 

дейностите са приключени по-рано 

от предвиденото, увеличи ли броя 

на хората на терен? 

През различните периоди на ра-
бота имаше между 150 и 180 машини 
на терена и между 220 и 250 души 
едновременно. При всички случаи, 
когато има повече хора, е малко по-
труден процесът на координация и 
изпълнение. Въпреки това сме удо-
влетворени от факта, че свършихме 
всички дейности за по-къс срок от 
предвиденото.

то количество на насипа е 
262 480 куб. м, а зеленото 
лице - 4183 кв. м. В участъка 
от км. 83+910 до км. 84+100 
е армонасип 5, дълъг 190 м. 
Височината на направена-
та армонасипна конструк-
ция е 18,5 м, а на обикнове-
ния насип - 12 м, или общата 
е 30,5 м. Зеленото лице е 
1984,12 кв. м. Общото коли-
чество на насипа е 171 340 
куб. м. Армонасип 6 е в 
участъка от км. 87+520 до 
км. 87+615. Той е с дължина 
95 м, височината на армо-
насипната конструкция е 
7,1 м, а на обикновения на-
сип – 1,5 м. Височината на 
съоръжението е 8,6 м, зеле-
ното лице - 373 кв. м, а ко-
личество на насипа е 10 320 
куб. м. Или общото количе-
ство насипи по трасето на 
новата част на АМ „Хемус“ 
е приблизително 1 000 000 
куб. м. 

В отсечката между 
Ябланица и п.в. „Боаза” 

строителите са изпълнили 

27 водосточни съоръжения 

под трасето, 

които осигуряват не-
говото отводняване. Най-
голямото от тях пред-
ставлява  правоъгълен 
стоманобетонов (кахонен) 
водосток, състоящ се от 
62 елемента. Всеки от тях 
е по 15 т, а денивелацията 
между втока и оттока е 
20 м. Предизвикателство са 
били и трите големи нови 
съоръжения, които преси-
чат магистралата. Едно от 
тях е подлезът, обслужващ 
пътя за пещера Съева дуп-
ка. От „Хидрострой“ комен-
тираха, че това е най-труд-
ният участък от трасето 

поради сложната морфо-
логия на терена и специ-
фичните геоложки условия. 
В тази част са направени 
насипи от 37 м височина, 
от които се откроява и 
най-голямата армонасипна 
конструкция на Балканите, 
чиято височина е 25 м на 
армирания и 12 м на самия 
насип. По трасето са поло-
жени 90 400 куб. м пластове 
от зърнести материали с 
подбрана и неподбрана зър-
нометрия, необработени 
със свързващи вещества. 
Направена е циментова 
стабилизация, чиито обем 
е 45 500 куб. м. Изградени 
са банкети и разделител-
ни ивици, които са 30 хил. 
куб. м, 49 100 т са положе-
ните асфалтови смеси за 
основните пластове. И още 
32 700 т са положените ас-
фалтови смеси за долните 
пластове на покритието, а 
за износващите – 22 100 т. 
Поставени са 16 хил. м бе-
тонови бордюри. 

Пътните откоси са ук-
репени чрез засаждането 
на 175 бр. дървесни видове, 
44 111 храста и ниска рас-
тителност и затревяване 
на 90 дка със смеска. По 
време на довършителните 
дейности по новата отсеч-
ка са монтирани 30 хил. м 
ограничителни системи от 
стомана и 24 500 м пред-
пазни мрежи за магистрал-
ни пътища. За осигуряване 
на организацията на движе-
ние са поставени 160 кв. м 
светлоотразителни пътни 
знаци, 348 бр. бализи и 3254 
бр.  светлоотразители. 
Размерът на поставената 
пътна маркировка с висока 
нощна видимост при влаж-
на настилка е 12 800 кв. м.
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Инж. Чомаковски, 

честит 15-и рожден 

ден на Вашата фирма! 

Какво коства на един 

човек да поддържа ус-

пешна компания тол-

кова години?

П р е ди з ви кат ел -
ствата да си строи-
тел в днешно време са 
много. Ставаш сутрин 
и бориш казус след ка-
зус и така е всеки ден. 
Но когато има желание, 
нещата се случват. 
Костваше ни много по-
стоянство, но нито за 
секунда не сме спирали да се развиваме.

Разкажете ни за някой любопитен момент от историята 

на „Пайп Систем“ АД?

Истината е, че за толкова много години моментите не са 
един или два. Не мога да определя един конкретно, но всичките 
ми спомени ме зареждат. Може да Ви прозвучи странно, но най-
много обичам работата си, когато се наложи да решим някой 
сложен казус. Ние не се страхуваме от предизвикателствата. 
За мен е важна тръпката, възможността да представиш компа-
нията си в най-добрата светлина и хората да останат доволни 
от постигнатото.

Преди две години реших, че трябва да се опитаме да покажем 
нещо по-различно в организацията на строителството, инова-
тивно за България. Всичко това стана след много анализи, които 
ми показаха, че има една незапълнена ниша в сектора. Така реших 
„Пайп Систем“ АД да влезе в ролята на строителен мениджър. 
Много малко са фирмите, които имат специалисти за всичко. 
Ние искаме да дадем на инвеститора една пълна прозрачна ус-
луга. Желанието ни е да бъдем максимално полезни. Да накараме 
хората да повярват в един по-различен модел.

„Пайп Систем“ АД подкрепя и редица спортни инициативи. 

Разкажете ни малко повече за тях.

Както в бизнеса, така и в спорта, за да успееш, е необходим 
непоколебим дух, несломима вяра и силна мотивация. Ние сме 
основен спонсор на един от най-добрите алпинисти в България - 
Атанас Скатов. Говорим за уникален професионалист. Той показ-
ва всеки път как можеш да направиш невъзможното възможно. 
Тази година Атанас успя да изкачи четвъртия си осемхилядник и 
обеща, че ще се върне от последния връх - Дхаулагири в Непал, за 
празника на фирмата, и го направи. Това ме кара да подражавам 
на неговия ентусиазъм и да го прехвърля и на колегите в ком-
панията. Искам по същия начин да изкачваме нашите върхове в 
бизнес начинанията ни.

„Пайп Систем“ АД подпомага и волейболния клуб „Левски“ Со-
фия. С тях имаме добро и ползотворно сътрудничество. Вярвам, 
че каузата ни да подкрепяме млади български спортисти има 
бъдеще и смисъл.

Освен главен изпълнителен директор на компанията Вие 

сте и член на УС на КСБ. Кои според Вас трябва да са основ-

ните приоритети на браншовата организация днес?

Камарата е с ключово място за строителния бранш. Вижда 
се колко много неща се правят, но аз съм на мнение, че трябва 
да сме още по-активни. Нужна ни е още съвсем малко иници-
атива и постоянство в налагането на определени промени в 
строителството. Ако това се случи, тогава всички строители 
ще са доволни.

Вестник „Строител“ стана на 10 г. през април. Вие сте 

желан гост на нашите събития. Как работите с изданието?

Вестникът е един уникален продукт. Поздравявам Ви, че тол-
кова години правите четено и интересно издание, и знам, че 
ще продължите в същия дух. Вие отразявате най-актуалните 
и важни теми, които касаят бранша. Обръщате внимание и на 
иновациите, и на всичко ново на пазара. Вярвам, че много колеги 
се развиват благодарение на Вашия труд.

Какво пожелавате на Вашите служители днес? 

На 15-ия рожден ден на фирмата искам да пожелая на колегите 
да имат ентусиазма, който през цялото това време аз провоки-
рам и катализирам, за да може да продължаваме да правим хубави 
неща. Нужен ми е стабилен и професионален екип, който винаги 
да генерира много енергия.

Емил Христов
Ренета Николова

Със стилно тържество строителна компания 
„Пайп Систем“ АД отбеляза 15 години от създаването 
си. Събитието събра в „София Ивент Център“ бизнес 
партньори и приятели, представители на институ-
ции и служители на фирмата. Сред гостите бяха инж. 
Христо Димитров, зам.-председател на Управителния 
съвет на Камарата на строителите в България, инж. 
Любомир Качамаков, член на ИБ и на УС на КСБ, пред-
седател на ОП на КСБ – София, член на СД на „Вестник 
Строител“ ЕАД и зам.-председател на FIEC, и Ренета 
Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строи-
тел“.

„Изключително ми е приятно да видя толкова много 
хора на нашия празник. Искам да благодаря на всич-
ки, които са ни подкрепяли и вярвали в нас“, сподели 
развълнуван в началото изпълнителният директор на 
„Пайп Систем“ АД и член на УС на КСБ инж. Николай 
Чомаковски. 

„Стараем се да сме една от най-добрите фирми 
в бранша. Стотици са клиентите, на чиито обекти 

сме работили през 
тези 15 години. С 
голяма част от 
тях вече сме добри 
приятели“, каза 
още той и изрази 
надежда за много 
следващи успешни 
години.

Фирмата получи поздравителни 
адреси от УС на КСБ, от ОП София и 
от Съвета на директорите и екипа на 
в. „Строител“. „Поздравявам Ви, че през 
всички тези години компанията не само 
натрупа сериозен опит, но и допринесе за издигането 
на престижа на бранша със своите над 500 изпълнени 
обекта, всички с безкомпромисно качество и в срок. 
Продължавайте да бъдете пример за това, че в Бъл-

гария може да се прави успешен бизнес“, 
се казва в поздравителния адрес от инж. 
Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. 

„Вие сте уважаван и ценен член на ОП 
на КСБ – София, чието мнение се чува в 
професионалните среди. Позволете да 
пожелая на Вас и Вашия екип много поко-
рени професионални върхове, удовлетво-

реност от постигнатото и още дълги години да пише-
те своята незабравима история!“, се посочва в адреса 
от Областното представителство на Камарата в 
София, подписан от инж. Любомир Качамаков.

„През годините изградихме отношения 
на взаимно уважение и ползотворно съ-
трудничество. Във Ваше лице изданието 
винаги е имало не само добър партньор, но 
и истински приятел. Използваме случая да 
Ви уверим, че Вашата позиция и присъст-
вието Ви на страниците на вестника - не 
само като член на УС на КСБ, но и като 
ръководител на една от най-успешните 
компании в страната, са ценни за нас и чи-
тателите. Надяваме се, че съвместната 
ни дейност ще продължи да се развива и в 
бъдеще“, се посочва в поздравителния ад-
рес от Съвета на директорите и екипа на 
в. „Строител“ .

За доброто настроение на гостите на 
стилното тържество се погрижиха ембле-
матичните братя Аргирови и легендарният 
Васил Найденов.

Инж. Николай Чомаковски, изп. директор  
на „Пайп Систем“ АД и член на УС на КСБ: 

Инж. Чомаковски получи ексклузивен брой на вестник 

„Строител“ – специално издание от 11 октомври 2029 г., 

с водещо заглавие / пожелание „Пайп Систем“ сред 10-те 

най-големи строителни компании в Европа!“

Екипът на „Пайп Систем“
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Алпинистът Атанас Скатов със специален подарък за инж. Николай 

Чомаковски, изп. директор на „Пайп Систем“ АД
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Тихомир Станев

Един от най-важните 
компоненти на бонд гаранци-
ите е гаранционната сума, с 
която трябва да се гаранти-
ра изпълнението на поръчка-
та пред възложителя.

Важно! Гаранционната 
сума винаги идва от догово-
ра за изпълнение. За нея за-
страхователят трябва да 
направи и ценовата оферта.

Гаранционната сума е 
в процентно съотношение 
спрямо стойността на це-
лия договор. Най-често е в 
размер на 3% до 5% за добро 
изпълнение. За авансовите 
плащания е между 10% и 35%. 
За след гаранционния сервиз 
е между 5% и 10%. За застра-
хователя гаранционната 
сума е застрахователната 
сума. На база на нея той пра-
ви оценката на риска и дава 
ценова оферта. 

Важно е да разгледаме 
поотделно за каква сума се 
застраховаме и какво зна-
чение има тя за цената на 
бонда?

1. За каква сума се за-

страховаме?

Застрахователната 
сума, наричана още лимит на 
отговорност, представлява 
максималният размер на 
обезщетението, което за-
страхователят може да пла-
ти по дадена полица или риск 
по полица. Тази сума служи 
като основа за изчисляване 
на застрахователното пла-
щане. В общото застрахо-
ване застрахователната 
сума представлява общият 
лимит на всички плащания по 
застрахователния договор. 

Застрахователната 
сума се определя на база за-
дължението на изпълните-
ля за плащане по гаранция, 
като максималната обща 
отговорност на застрахо-
вателя не може по никакъв 
начин да надхвърли записа-
ната в полицата застра-
хователна сума. Ако при 
настъпване на застрахова-
телно събитие се установи, 
че застрахователната сума 
е занижена, в сравнение с 
размера на възможните фи-
нансови загуби, покрити по 
настоящата застраховка, 
то отговорността на за-
страхователя е пропорцио-
нална на съотношението 
между застрахованата сума 
и възможните финансови за-
губи – подзастраховане. 

В случай, че настъпи 
застрахователно събитие 
и се установи, че застра-
хованата сума е по-висока 
от размера на възможните 
финансови загуби, покрити 
по застраховката, отговор-
ността на застрахователя 
не е в сила за горницата над 
възможните загуби и той не 
дължи обезщетение за тях 
– надзастраховане. Права-
та на застрахователя върху 
платената застраховател-

ната премия се запазват.
При изплащане на обез-

щетение, застрахованата 
сума се намалява с размера 
на изплатеното обезщете-
ние, освен ако изпълните-
лят заплати допълнителна 
премия, пропорционално от 
датата на застраховател-
ното събитие до крайната 
дата на застраховката. 

Важно! Правото да по-
лучи гаранцията по бонд за-
страховката е единствено 
в полза на възложителя и не 
може да бъде прехвърлено на 
друго лице.

2. Какво значение има 

гаранционната сума за це-

ната на бонда?

За да влезе в сила за-
страхователният договор, 
е необходимо да бъде запла-
тена застрахователната 
премия или първата вноска 
от нея, в случай че между 
страните е договорено за-
страхователната премия да 
бъде изплатена разсрочено.

Когато застраховател-
ната премия е платима ед-
нократно, то преди тя да 
бъде изплатена, застрахо-
вателният договор не влиза 
в сила и не поражда задъл-
жения за застрахователя да 
заплати обезщетение при 
настъпване на застрахова-
телно събитие. 

Важно! Застрахова-
телната премия е сумата, 
която застрахованият пла-
ща на застрахователя по 
застрахователния договор, 

която на практика предста-
влява цената на услугата, 
че се ползват неговите ак-
тиви за гаранция пред въз-
ложителя.

Застрахователната пре-
мия се заплаща еднократно 
при сключване на полицата, 
освен ако не е уговорено дру-
го, и се заплаща в лева. Дъл-
жимата от застрахования 
застрахователна премия се 
посочва в застрахователна-
та полица, както и размерът 
и падежът на разсрочените 
вноски. При уговорено раз-
срочено плащане на застра-
хователната премия изпъл-
нителят е длъжен да плаща 
съответните разсрочени 
вноски на посочените в за-
страхователната полица 
падежи. При неплащане на 
вноска на посочения падеж 
застрахователят прекратя-
ва договора за застраховка. 

Ако изпълнителят не 
заплати дължимата разсро-
чена вноска до изтичане на 
петнадесетдневния срок от 
датата на падежа, застра-
ховката се прекратява в 
24:00 часа на петнадесетия 
ден от датата на падежа 
на неплатената разсрочена 
вноска по смисъла на чл. 368, 
ал. 3. от Кодекс за застра-
ховането.

Когато при разсрочено 
плащане на застрахова-
телната премия настъпи 
застрахователно събитие, 
застрахователят удържа 
размера на неиздължената 
премия от размера на за-

Какво значение има тя за цената?

страхователното обезще-
тение.

Застрахователната пре-
мия се договаря между за-
страхователя и изпълнителя, 
като се отчетат рисковите 
фактори на застраховката, 
обхватът на застрахова-
телното покритие, лимитът 
на отговорност (застрахо-
вателна сума), срокът на 
застраховката и лимитът, 
който може изпълнителят 
да ползва за бонд гаранции.

Важно! Не при всички 
застрахователи може да се 

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.

разсрочва застрахователна-
та премия. При някои от тях 
премията е дължима изцяло 
и платима преди началната 
дата на полицата.

Застрахователната 
премия се заплаща в лева 
или чуждестранна валута. 
Когато застрахователната 
премия е определена в чуж-
дестранна валута, се пре-
изчислява в български лева 
по курса на БНБ към деня на 
плащането й. 

Премия се изплаща в уго-
ворения срок. При неплащане 
полицата не влиза в сила и 
подлежи на прекратяване.

При промяна в размера 
на застрахователната сума 
(лимит) се преизчислява за-
страхователната премия, 
съгласно пропорционалната 
тарифа на застрахователя. 
В случай че се извърши не-
точно плащане на застрахо-
вателна премия от страна 
на изпълнителя, застрахова-
телят го поканва писмено да 
внесе разликата в определен 
срок. При отказ от страна на 
изпълнителя застраховате-
лят може да:

1) развали действието на 
застрахователния договор; 

2) ако е настъпила вреда, 
намалява дължимото обез-
щетение; 

3) да прихване частта 
на неиздължената премия 
от дължимото обезщетение. 

Важно! Застраховател-
ната премия се определя 
като процент от застрахо-
вателната сума по полица-
та и точният й размер се 
записва в нея. На основание 
полицата застрахователят 
се задължава да плати на 
възложителя определената 
застрахователна сума (га-
ранция) при неизпълнение на 
гарантираните задължения 
от страна на изпълнителя. 
Размерът на застрахова-
телната сума се намалява 
пропорционално със стой-
ността на всяко плащане, 
извършено от застраховате-
ля, въз основа на издадента 

застраховка.
Последици от неплащане 

на застрахователни премии - 
ако не е изплатена първата 
застрахователна премия и 
в договора не е уговорено 
друго, договорът не пораж-
да действие. Застрахова-
телят няма право да събира 
тази първа премия по прину-
дителен ред. От момента, 
в който е трябвало да бъде 
заплатена първата премия, 
не тече и лихва, защото 
договорът изобщо не е по-
родил действие. В случай че 
първата премия не е плате-
на при настъпването на за-
страхователното събитие, 
застрахователят се осво-
бождава от задължението 
да заплати застраховател-
но обезщетение, освен ако 
не е уговорено друго.

3. Заключение

Много често се случва 
изпълнителят да е спечелил 
поръчка с голям обем за из-
пълнение и респективно и с 
голяма гаранционна сума, за 
която повечето застрахова-
тели отказват да я поемат 
като риск. Най-често при-
чините са, че активите на 
изпълнителя не отговарят 
на критериите за оценка на 
риска и гарантирането на 
изпълнението на бъдещата 
поръчка.

Тази ситуация възникава 
и към края на годината, кога-
то през последните дни на 
декември трябва да се усво-
яват на 100% авансови пла-
щания, иначе отпуснатите 
средства ще бъдат върнати 
в бюджета. За целта трябва 
да се гарантират тези 100% 
и въпреки трудностите с 
лимитите някои застрахо-
ватели преразглеждат тези 
запитвания и се съгласяват 
да запишат такива рискове. 

В следващи броеве на 
вестник „Строител“ ще 
разгледаме какви изключе-
ния има по този тристранен 
договор. 

П.П. Ако имате проблем 
или казус с гаранциите, 
или нужда от оферта, пи-
шете ни или се обадете на 
0882 400 071, за да го обсъ-
дим с препоръка и стано-
вище.
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Мащабният проект ще бъде разделен на лотове, които ще 
се възлагат на различни изпълнители

Страницата подготви 
Елица Илчева

138,4 млн. лв. ще бъдат инвести-
рани в модернизация на ВиК инфра-
структурата във Варненско, съобщи 
управителят на водното дружество 
в крайморския град инж. Валентин 
Вълканов. Средствата са осигуре-
ни от Оперативна програма „Окол-
на среда” и собствено финансиране, 
като безвъзмездната помощ е 96,8 
млн. лв.

В рамките на проекта ще бъдат 
изградени повече от 22 км магис-
трални и довеждащи водопроводи, 
както и 81 км канализация в т.нар. 
вилни зони около морската столица. 
Освен това е планирано и постро-
яването на канално-помпена стан-

ция. „С тези нови придобивки градът 
ще има инженерна инфраструктура, 
която ще отговаря на изискванията 
на съвременното му развитие. За 
нас е гордост да изпълним задача-
та”, каза инж. Вълканов. 

В резултат на реализацията на 
заложените дейности над 330 000 
жители на Варна ще имат достъп 
до подобрено водоснабдяване. В при-
оритетната си част това са живе-
ещите във вилните зони и курорт-
ните комплекси на север от Варна.

Предстои  рекон -
струкция и доизгражда-
не на магистрални водо-
проводи Варна – Златни 
пясъци и пресвързване 
на съществуващата 
мрежа, изграждане на 
канализационни колекто-
ри по бул. „Княз Борис I“, 
на канализационна мре-
жа и довеждащ колектор 
от с. Каменар, на канал 

в СО „Изгрев“, „Кочмар“, „Сълзица“, 
„Пчелина“, „Сотира“, „Бриз“, „Св. Ни-
кола“, „Ален мак“, „Ваялар“, „Траката“, 
„Манастирски рид“, по бул. „Христо 
Смирненски“; реконструкция на ка-
нализационни клонове по бул. „Вл. 
Варненчик“, както и сериозни дей-
ности извън община Варна.

Освен подобряване на услугите 
инвестиционните мерки ще дове-
дат до решаване и на екологичните 
проблеми с качеството на водите 
за къпане в зоната на Офицерския 

плаж и Варненското езеро. 
От ВиК – Варна, припомниха, че 

през последните години бе обнове-
на пречиствателната станция за 
отпадни води, бе изграден и втори 
етап от обекта - помпена станция 
„Акациите” и тласкател, а в момен-
та се изпълнява и ПСОВ Златни пя-
съци.

Мащабният проект ще бъде 
разделен на лотове, които ще се 
възлагат на различни изпълните-
ли. Предстои обявяването на об-
ществени поръчки, като идеята е 
реалните строителни дейности да 
започнат в средата на следващата 
година.

Според инж. Вълканов реализа-
цията няма да доведе до увеличение 
цената на водата за потребители-
те. По думите му има шанс стой-
ността да се запази в настоящия си 
вид поне до края на 2023 г. Условие-
то е да не бъде вдигана през това 
време драстично цената на тока. 

Добричката община възнамерява да поеме дълго-
срочен дълг от Фонд ФЛАГ за финансиране на проек-
ти по програмата за трансгранично сътрудничество 
INTERREG „V-A Румъния-България 2014-2020”, съобща-
ват от кметската управа.

Общината обмисля да изтегли 1 035 000 лв. кре-
дит, за да разплати разходи по партньорския про-
ект с румънската община Хършова за развитието 
на туризма в региона. В рамките на инициативата 
се обновяват читалищата в селата Черна и Ловчан-
ци, а фолклорният събор „Песни и танци от слънчева 
Добруджа” ще стане международен.

Общината търси финансова подкрепа от 
892 000 лв. по съвместен проект и с румънската 
община Кълъраш за управление на риска и общи 
действия при извънредни ситуации в региона. Дъл-
госрочният дълг трябва да бъде погасен до две го-
дини чрез плащанията от Управляващия орган на 
програмата.

Започва работата по улици, които ще влязат в 
разширението на Синята зона в Шумен, съобщиха от 
общинския пресцентър. 

В момента се подготвят за нов асфалт „Мизия”, 
„Братя Стоянови” и „Герила”. 

Ремонтите на трасетата, включени в разширява-
нето, са обособени в две позиции и ще се извършват 
от една фирма, спечелила обявената обществена 
поръчка.

Пет общини от Разградска област получават фи-
нансиране за ремонт, възстановяване, изграждане 
и довършване на военни паметници. Средствата в 
размер на 10 900 лв. са отпуснати от Министерския 
съвет, съобщиха от областната администрация. 
Парите вече са преведени на местните управи и се 
очаква до края на годината монументите да бъдат 
ремонтирани.

Община Разград получава 1600 лв. за Мавзолей-
костница на загиналите руски воини и български  
опълченци през Руско-турската война (1877 – 1878 г.) 
на пл. „Възраждане” и 1900 лв. за ремонт на другия па-
метник на същия площад - на загиналите разградчани 
във войните 1912 - 1945 г.

Финансирането за община Исперих е за военен 
паметник в село Малък Поровец. В община Лозница 
предстои възстановяване на скулптурната компо-
зиция „Майка България” в село Студенец. В община 
Самуил се предвижда обновяване на статуя на Кара 
Михал с 1000 лв. и на плоча на загиналите в Първата 
световна война в двора на църквата в Желязковец.

Най-много са знаците за почит, които ще бъдат 
възстановени в община Цар Калоян.

С ъ с  с и м -
волична първа 
копка започна 
ремонтът на 
възловата ули-
ца „Софийско 
шосе” в Перник, 
съобщи общин-
ският пресцен-
тър. Обектът 
е включен в пои-
менния списък за капиталови разходи на община Перник 
за 2019 г. и е на стойност 650 000 лв. с ДДС.

Строителството ще бъде извършено на седем ета-
па. Ще се подмени старият амортизиран водопровод с 
нов, ще се преасфалтира цялостно улицата и подменят 
бордюрите там, където е необходимо.

Докато текат ремонтните дейности, част от път-
никопотока ще бъде пренасочвана по обиколни маршру-
ти. Улицата е една от най-натоварените в Перник, тя е 
входна артерия към централната част. През последните 
30 - 40 години е кърпена, без да е правен основен ремонт.

Изпълнител на дейностите е консорциум „Хидро-
строй - Асфалтинг - АБС инженеринг - улица Софийско 
шосе“ ДЗЗД. Срокът, в който обектът трябва да бъде 
завършен, е 105 дни.

До края на годината ще 
бъде ремонтиран пътят 
към стъкларски завод край 
Търговище. Средствата 
- 2 млн. лв., са осигурени с 
решение на Министерския 
съвет чрез допълнителен 
трансфер по бюджета на 
общината, съобщиха на 
съвместна пресконферен-
ция областният управител 

Митко Стайков и временно 
изпълняващият длъжността 
кмет Валентин Велчев.

Отсечката, която е с 
дължина 4,3 км, води до око-
ловръстния път на града. С 
рехабилитацията й ще бъде 
облекчен натовареният до-
сега автомобилен трафик 
през квартал „Въбел”. 

„Държавата изпълни пое-

тия през август ангажимент 
и показа, че не е безразлична 
към проблемите на бизнеса 
и големите инвеститори“, 
отбеляза Митко Стайков. По 
думите на Валентин Велчев 
това е сериозна инвестиция 
за общината при капита-
лова програма от общо 3,5 
млн. лв. „Тези пари ще осво-
бодят сериозен ресурс за ре-

ализиране на други общински 
проекти“, посочи той.

В заводите на друже-
ството и в помощните фир-
ми работят близо 4000 души 
- жители на региона. Все-
кидневно до там пътуват 
80 автобуса с работници и 
служители, чието транспор-
тиране до местоработата 
им ще бъде улеснено.

Най-старото чита-
лище „Иван Вазов 1872” в 
Берковица, което се нами-
ра в центъра на града и се 
използва ежедневно, е ос-
новно обновено по проект 
на местната община, фи-
нансиран от фондовете на 
ЕС и бюджета на България 
с общо 1 468 065 лв., съ-
общи временният кмет на 
Берковица Ася Велиславо-
ва на заключителна прес-
конференция по проекта.

За 30 месеца е напра-
вена изолация на покрива 
и на външните стени на 
сградата, монтирана е 

соларна инсталация за 
топла вода, подменена е 
дограмата, инсталирано 
е ново осветление, изгра-
дена е достъпна среда 
за хора в неравностойно 
положение, подменени са 
старите отоплителни 
котли с нови на пелети, 
както и канализацията 
в сутерена, поставена 
е нова мълниезащита на 
сградата и са освежени 
стените и подовете. За-
лата за културни събития 
също е ремонтирана и в 
момента разполага с 350 
седящи места.

С рехабилитацията на 
сградата са изпълнени ос-
новните цели на проекта 
- намаляване на разходите 
за отопление, както и на из-
хвърляните в атмосферата 

парникови газове и осигуря-
ване на модерна културна 
инфраструктура в подкрепа 
на устойчивото развитие 
на община Берковица, обяви 
Велиславова.
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Инвестицията е за над 1,1 млн. лв. от програма INTERREG V-A „Гърция – България 2014 – 2020“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

39 години след по-
строяването си Музеят 
на родопския карст в Че-
пеларе е напълно ремон-
тиран с над 1,1 млн.лв., 
съобщават от Минис-
терството на регионал-
ното развитие и благо-
устройството (МРРБ). 
Средствата са осигуре-
ни чрез управляваната от 
ведомството програма 
за трансгранично сътруд-
ничество INTERREG V-A 
„Гърция – България 2014 – 
2020”. Проектът „Интег-
риран подход за развитие 
на културни и природни 
обекти в Чепеларе, Бълга-
рия, и Просочани, Гърция” 
(INTEGRA_TOUR) цели да 
съхрани и подобри мест-
ната култура, паметници, 
природни туристически 

ресурси и да популяризира 
форми на туризъм, както 
и да покаже различните 
култури, обичаи, начин на 
живот, традиционни зна-
ния и занаяти. 

Музеят е  с  изцяло 
нов дизайн на всички по-
мещения в сградата и 
ново оборудване. Изклю-
чително впечатляваща и 
атрактивна е новата де-
корация, имитираща кар-

стова пещера с отливки. 
Музейните експонати са 
разположени и аранжи-
рани върху съвременни 
нови стъклени шкафове, 
изложбени маси, полици и 
витрини. Пространство-
то в централната зона е 
преустроено в мултиме-
дийна зала. Положени са 
също нови настилки, об-
лицовки и тавани. В сте-
ните са вградени ниши за 

излагане на експонати. 
Обособено е помещение 
за сувенири. Подменени 
са ВиК, електрическата 
и отоплително-венти-
лационните инсталации. 
Нови са и озвучителната, 
и пожароизвестителната 
система.

Извършена е рекон-
струкция и благоустро-
яване на пространство-
то около Паметника на 
загиналите във войните 
чепеларци .  Оформена 
е паркова среда с алеи 
и стъпала.  Направено 
е алейно осветление и 
скрити в терена ефект-
ни осветителни тела. 
Изграден е и амфитеа-
тър за беседи на откри-
то с места за сядане на 
посетители. Монтирано 
е оборудване за свет-
линно-звуков спектакъл. 
Разработена е уеб плат-
форма на общността и 
смартфон приложение.

„ЧЕЗ Разпределение 
България” извърши под-
готовка на мрежата за 
предстоящия зимен се-
зон. Екипи на компания-
та са обходили 40 000 км 
електропроводи, сред кои-
то 17 000 км средно и 23 
хил. км ниско напрежение. 
18 000 трансформаторни 
машини са прегледани и 
приведени в изрядно със-
тояние, вложени са над 12 
тона трансформаторно 
масло. 17 000 километра 
са проверените кабелни 
линии, направени са просе-
ки чрез обработването на 
145 000 дървета.

За да гарантира сигур-
ността на електрозахран-
ването през зимата, ком-
панията е подменила 180 
трансформатора, 10 000 
изолатора по електро-
проводите и над 30 тона 
проводници. Вложени са 
243 000 м усукани провод-

ници, които не се влияят 
от външни условия. Ком-
панията монтира близо 
3000 нови стълба ниско 
напрежение, положи и ре-
конструира над 200 000 
метра кабелни линии.

Основен акцент в под-
готовката на мрежата за 
зимния сезон е монтира-
нето на автоматизирани 
съоръжения по мрежата. 
Те дават възможност за 
автоматичното секцио-

ниране на електропрово-
да на отделни участъци, 
като по този начин авари-
ралата част се отделя в 
рамките на няколко мину-
ти и повечето от клиен-
тите, захранвани от него, 
остават незасегнати по 
време на отстраняването 
на повредата. Само за по-
следните три години ЧЕЗ 
Разпределение инвестира 
над 11 млн. лв. в подобни 
елементи, като до края 

на годината се предвиж-
да броят им да достигне 
1000. Компанията старти-
ра и модернизирането на 
възлови станции в различ-
ни региони на обслужвана-
та от ЧЕЗ Разпределение 
територия. 

Вече втора година ос-
вен традиционния обход 
на мрежата „ЧЕЗ Разпре-
деление България” вклю-
чи и облитане с дрон на 
съоръженията. Това дава 
възможност да се видят 
отблизо и най-малките 
детайли и ако има съоръ-
жения, които подлежат 
на подмяна заради външни 
фактори – да се реагира 
веднага, като се отстра-
нят констатираните за-
бележки. Възможност за 
ранна диагностика на еле-
менти от мрежата дава и 
заснемането с термовизи-
онна камера и ултразвуков 
детектор. 

Усилено се работи по ремонта на площад „Хаджи 
Димитър” – кръговото движение на пазара в Кърджа-
ли. „Вече е положен първият слой от асфалта и трото-
арите по посока улица „Иван Вазов“. Вторият етап ще 
започне, след като приключат строително-монтажни-
те работи по ул. „Добруджа“ и е поставено енергоспес-
тяващото осветление по нея“. Това съобщи временно 
изпълняващият длъжността кмет на общината инж. 
Катя Митовска, която е и ръководител на проекта. Тя 
уточни, че поставянето на втория асфалтов слой по ул. 
„Иван Вазов“ ще стане след изпълнението на проект на 
ВиК, финансиран от ОП „Околна среда“. Това се прави с 
цел избягване на двойното финансиране на обекта по 
различни оперативни програми.

Реконструкцията на площад „Хаджи Димитър”, на 
пазара в Кърджали се извършва като част от проекта 
„Ремонт и рехабилитация на улици и тротоари в град 
Кърджали”. Първата символична копка на обекта бе на-
правена в края на май т.г. Изпълнител е ДЗЗД ПК ЛАЙТ. 
Общата стойност на инвестицията е 5 052 148 лв., от 
които съфинансирането от Европейския съюз чрез Ев-
ропейския фонд за регионално развитие е 4 294 326 лв. 
Крайният срок е октомври 2020 г. 

Министърът на окол-
ната среда и водите Нено 
Димов участва в церемо-
ния по откриване на чет-
върта клетка на регио-
налното депо за неопасни 
и инертни отпадъци на 
община Петрич. „С проек-
та за над 1 млн. лв. се ре-
шава належащ проблем, но 
същинската задача, която 
предстои пред България, е 
да застъпим много повече 

рециклирането, термично-
то третиране на отпадъ-
ците и да сведем депони-
рането до 10%, каквато е 
европейската политика“, 
каза министър Димов. „На 
практика цялата страна 
вече има модерни систе-
ми за депониране на отпа-
дъци“, каза още министър 
Димов.

Проектът в Петрич 
решава в дългосрочен план 

проблема с депониране на 
отпадъците. Клетката е 
с капацитет 135 900 куб. м 
и има изолационен пакет 
за опазване на почвата и 
подпочвените води в ра-
йона, инфраструктура за 
отвеждане на повърхност-
ните води и инфилтрата 
и транспортен достъп. 
Обектът е изцяло приклю-

чен и разплатен. 
Общината изпълнява и 

проект за инсталации за 
компостиране и предвари-
телно третиране на битови 
отпадъци по ОПОС, затова 
срокът на експлоатация на 
клетка 4 ще бъде значител-
но по-дълъг. Инвестиция-
та е на стойност над 10,3 
млн. лв.

Проект „Рехабилитация на улични настилки, трото-
ари и зелени площи в град Панагюрище“ се реализира по 
ОПРР на обща стойност 4 489 009 лв., от които 85% 
са безвъзмездна финансова помощ, а останалата част 
– 673 351 лв. – национално финансиране. Ще бъде извър-
шена реконструкция и рехабилитация на тротоарни и 
пътни настилки и зелени площи на части от 12 улици.

Ще бъде преобразен и знаковият площад „Райна 
Княгиня”, където ще се създаде единна система от пе-
шеходни пространства с обща визия, съобразена със 
спецификата на града, като се запазят реализираните 
вече обекти. Ще се оформят функционални и естети-
чески пешеходни алеи с паркова мебел и допълнителни 
осветителни тела. Ще се обособят нови зелени площи 
с автоматизирана поливна система и ще бъде положена 
нова площадна настилка.
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В два поредни броя на 
вестник „Строител“ пред-
ставяме данни от Минис-
терството на финансите 
(МФ), което публикува на 
официалната си интер-
нет страница втората 
за 2019 г. оценка на мак-
роикономическите ефек-
ти от изпълнението на 
програмите у нас, съфи-
нансирани със средства 
от Европейския съюз. До-
кладът се представя два 
пъти годишно – през март 
и през септември, и показ-
ва реалното влияние върху 
икономиката на парични-
те потоци от Европей-
ския фонд за стратеги-
чески инвестиции (ЕСИФ) 
и Кохезионния фонд на ЕС 
върху Брутния вътрешен 
продукт (БВП) на страна-
та, нивото на усвояемост 
на възможните плащания и 
най-успешните програми.

В миналия брой обърнах-
ме внимание на ОП „Региони 
в растеж“ , ОП „Иновации и 
конкурентоспособност“ и 
ОП „Инициатива за малки 
и средни предприятия“. В 
този ще Ви представим 
ОП „Транспорт и транс-
портна инфраструктура“  
(ОПТТИ), ОП „Околна среда“ 
(ОПОС), ОП „Наука и обра-
зование за интелигентен 
растеж“ (ОПНОИР), общия 
бюджет на ОП „Развитие 
на човешките ресурси“ 
(ОПРЧР), ОП „Добро уп-
равление“ (ОПДУ), Про-
грамата за развитие на 
селските райони (ПРСР) и 
Програмата за морско дело 
и рибарство за периода.

ОПОС има ресурс  

от 1,770 млрд. евро 

за  периода  2014  – 
2020 г., от които 1,504 
млрд. евро са принос на 
ЕС. Изпълнението й стар-
тира през 2016 г., като 
към 30 юни 2019 г. по опе-
ративната програма са 
изплатени средства в 
размер на 323,2 млн. евро, 
от които 275,5 млн. евро 
са от ЕС. Степента на 
усвояване достига 18,3%. 
ОПОС предвижда интер-

венции основно в екологич-
на инфраструктура. 

Предвид относително 
скромното изпълнение на 
програмата към средата 
на 2019 г. преките ефекти 
са концентрирани предим-
но по линия на увеличаване 

на частните инвестиции 
(с 0,4%), а оттам и на 
импорт на стоки и услуги 
поради необходимостта 
от внос на част от необ-
ходимите за реализация-
та на инвестициите су-
ровини и инвестиционни 
стоки. Съответно това 
рефлектира и в известно 
влошаване на текущата 
сметка на платежния ба-
ланс. В дългосрочен план 
направените вложения 
ще допринесат за по-до-
бри условия за правене на 
бизнес и подобряване на 
качеството на живот в 
населените места, а от-
там и за нарастване на 
производството в стра-
ната и подобряване на 
конкурентните позиции на 
българските фирми.

Общият бюджет на  

ОПТТИ е 1,88 млрд. 

евро., 

от които 1,604 млрд. 
евро са от Брюксел. Това 
са 16,2% от общата по-
мощ на ЕС за периода 2014 
– 2020 г. Към средата на 
2019 г. реално изплате-
ните суми възлизат на 
638,5 млн. евро, от които 
544 млн. евро са за смет-
ка на ЕС по всички приори-
тетни оси. Степента на 
усвояване на средствата 
от ЕС по програмата дос-
тига 33,9%.

Тази програма пред-
вижда изключително ин-
вестиции в развитие на 
транспортната инфра-
структура в страната. 
Към средата на 2019 г. 
в резултат на сравни-
телно по-структурния 
характер на мерките, 
финансирани чрез сред-
ствата по тази линия, 
се наблюдават скромни 
краткосрочни ефекти. 
Първите преки резулта-

ти от изпълнението на  
ОПТТИ се изразяват в лек 
ръст на производството 
и частните инвестиции 
най-вече в сектор „Стро-
ителство” предвид дей-
ностите по изграждане 
на инфраструктура. На-
блюдава се и известно 
нарастване на вноса, кое-
то е свързано с необходи-
мостта от осигуряване 
на суровини и стоки за 
реализация на инвести-
ционните намерения. Това 
води до леко влошаване на 
текущата сметка. 

В краткосрочен план 
не е налице значителен 
ефект върху бюджетния 
баланс въпреки необходи-
мостта от съфинансиране 
на изпълняваните проек-
ти, като противодейст-
ващите фактори са тези, 
свързани с подобряването 
на икономическата ко-
нюнктура. Дейността по 
изграждането на транс-
портната инфраструк-
тура от своя страна е 
допринесла за увеличение 
на Брутния вътрешен про-
дукт с 0,3% спрямо сце-
нария без евросредства, 
като в средносрочен и 
дългосрочен план това ще 
доведе до повишено тър-
сене на стоки и услуги от 
други сектори на икономи-
ката, които се използват 
в строителството на 
транспортната инфра-
структура.

ОПРЧР разполага  

с бюджет малко над  

1 млрд. евро, 

от които 938,6 млн. 
евро са принос на ЕС. Към 
30 юни 2019 г. реално из-
платените средства по 
програмата възлизат на 
500 млн. евро, в т.ч. 425,3 
млн. евро за сметка на ЕС 
по всички приоритетни 

БЮДЖЕТ НА ОП „ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“, ЕВРО 

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

Развитие на железопътната инфраструктура 
по "основната" Трансевропейска транспор-
тна мрежа 

673 345 449 572 343 631 101 001 818 

Развитие на пътната инфраструктура по "ос-
новната" и "разширената" Трансевропейска 
транспортна мрежа 

673 345 448 572 343 630 101 001 818 

Подобряване на интермодалността при пре-
воза на пътници и товари и развитие на ус-
тойчив градски транспорт 

425 058 824 361 300 000 63 758 824 

Иновации в управлението и услугите – внед-
ряване на модернизирана инфраструктура за 
управление на трафика, подобряване на бе-
зопасността и сигурността на транспорта 

68 170 108 57 944 591 10 225 517 

Техническа помощ 47 667 431 40 517 316 7 150 115 

ВСИЧКО 1 887 587 260 1 604 449 168 283 138 092 

Източник: ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 

  БЮДЖЕТ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“, ЕВРО 

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

Води 1 196 318 599 1 016 870 809 179 447 790 

Отпадъци 287 784 390 244 616 731 43 167 659 

Натура 2000 и биоразнообразие 101 390 000 86 181 500 15 208 500 

Превенция и управление на риска от  
наводнения и свлачища 

78 528 323 66 749 074 11 779 249 

Подобряване на качеството на атмосферния 
въздух 

58 823 530 50 000 000 8 823 530 

Техническа помощ 47 536 503 40 406 027 7 130 476 

ВСИЧКО 1 770 381 345 1 504 824 141 265 557 204 

Източник: ОП „Околна среда“ 2014–2020 

 ЕФЕКТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 

Макроикономически показател Ефект към 2019 г. 

БВП 0.2% 

Износ на стоки и услуги 0.0% 

Внос на стоки и услуги 0.4% 

Текуща сметка (% от БВП) 0.04 п.п. 

Частно потребление 0.2% 

Частни инвестиции 0.4% 

Заетост (15-64 г.) 0.1% 

Коефициент на безработица (15-64 г.) -0.06 п.п. 

Средна работна заплата 0.1% 

Инфлация по ХИПЦ 0.0% 

Бюджетен баланс (% от БВП) 0.03 п.п. 

Източник: МФ, СИБИЛА 2.0 

 БЮДЖЕТ НА ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“, ЕВРО 

Приоритет/приоритетна ос Бюджет За сметка на ЕС Национално  
съфинансиране 

Научни изследвания и технологично разви-
тие 235 201 564 199 921 329 35 280 235 

Образование и учене през целия живот 258 012 377 219 310 520 38 701 857 

Образователна среда за активно социално 
приобщаване 128 860 921 109 531 782 19 329 139 

Техническа помощ 27 973 225 23 777 241 4 195 984 

ВСИЧКО 650 048 087 552 540 872 97 507 215 

Източник: ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 

 РИТМИЧНОСТ* НА УСВОЯВАНЕТО НА ЕСИФ 

 

* Относителен дял на изплатените през дадена година средства 
спрямо общия размер на извършените през целия разглеждан пе-
риод плащания. 

Източник: ИСУН, ДФЗ, изчисления МФ 

Най-висока степен на усвояване от представените програми достига         

Със средства по ОПОС е изградена ПСОВ в Банско като част от водния цикъл на града
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 БЮДЖЕТ НА ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“, ЕВРО 

Приоритет/приоритетна ос Бюджет За сметка на ЕС Национално  
съфинансиране 

Подобряване на достъпа до заетост и качест-
вото на работните места 

647 563 132 558 706 975 88 856 157 

Намаляване на бедността и насърчаване на 
социалното включване 

336 427 751 285 963 588 50 464 163 

Модернизация на институциите в сферата на 
социалното включване, здравеопазването, 
равните възможности и недискриминацията 
и условията на труд 

44 095 394 37 481 085 6 614 309 

Транснационално сътрудничество 19 761 375 18 773 306 988 069 

Техническа помощ 44 400 425 37 740 361 6 660 064 

ВСИЧКО 1 092 248 077 938 665 315 153 582 762 

Източник: ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 

 БЮДЖЕТ НА ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“, ЕВРО 

Приоритет/приоритетна ос Бюджет За сметка на ЕС Национално  
съфинансиране 

Административно обслужване и е-управле-
ние 138 970 124 118 124 605 20 845 519 

Ефективно и професионално управление в 
партньорство с гражданското общество и 
бизнеса 

76 361 177 64 907 000 11 454 177 

Прозрачна и ефективна съдебна система 35 524 118 30 195 500 5 328 618 

Техническа помощ за управлението на ЕСИФ 71 129 480   60 460 058   10 669 422 

Техническа помощ 12 170 000 10 344 500 1 825 500 

ВСИЧКО 334 154 899 284 031 663   50 123 236 

Източник: ОП „Добро управление“ 2014-2020 

 БЮДЖЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО, ЕВРО 

Приоритет/приоритетна ос Бюджет За сметка на ЕС Национално  
съфинансиране 

Насърчаване на устойчиво в екологично отно-
шение, иновативно, конкурентоспособно и ос-
новано на знания рибарство, характеризиращо 
се с ефективно използване на ресурсите 

25 514 500 18 921 000 6 593 500 

Насърчаване на устойчивото в екологично отно-
шение, иновативно, конкурентоспособно и ос-
новано на знания аквакултури с ефективно из-
ползване на ресурсите 

36 215 000 27 161 250 9 053 750 

Насърчаване на изпълнението на ОПОР 12 414 579 10 476 631 1 937 948 

Увеличаване на заетостта и териториалното 
сближаване 

17 858 824 15 180 000 2 678 824 

Насърчаване на предлагането на пазара и пре-
работването 

12 706 991 9 702 741 3 004 250 

Насърчаване на изпълнението на интегрираната 
морска политика 

3 333 333 2 500 000 833 333 

Техническа помощ 5 500 000 4 125 000 1 375 000 

ВСИЧКО 113 543 227 88 066 622 25 476 605 

Източник: Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 

оси. Степента на усвоя-
ване достига 45,3%.

ОПРЧР е преобладава-
що насочена към подобря-
ване на характеристиките 
на работната сила, а от-
тук и към повишаване на 
конкурентоспособността 
на българското производ-
ство. Поради характера на 
интервенциите по ОПРЧР, 
които са насочени преоб-
ладаващо към човешкия 
капитал, при нея се наблю-
дава немалко положително 
въздействие върху пазара 
на труда и увеличение с 
3,5% на Брутния вътрешен 
продукт още в краткосро-
чен план. За разглеждания 
период са реализирани 
както мерки във връзка с 
подобряването на човеш-
кия капитал, така и за пря-
ко създаване на работни 
места. Последният тип 
мерки сравнително бързо 
проявява своя ефект върху 
икономката, като чрез на-
растване на вложения труд 
в краткосрочен план се ре-
гистрира увеличено произ-
водство. През разглежда-
ния период са реализирани 
и мерки за подобряване на 
институционалния капаци-
тет, които също влияят 
положително върху пазара 
на труда. 

Към средата на 2019 г. 
ефектът върху общата 
заетост от изпълнените 
проекти достига 6,9%. 
Симулациите показват 
също така намаление на 
коефициента на безрабо-
тица под базисния сцена-
рий, както и положително 
въздействие върху сред-
ната работна заплата 
от 4%. Интервенциите 
по линия на създаване на 
заетост довеждат до 
ръст на частното по-
требление и съответно 
увеличение на търсенето 
на български продукти. 
Това е съпроводено от 
леко нарастване на це-
новото равнище с 1,2% 
спрямо сценария без сред-
ства от ЕСИФ за периода 
2014 - 2019 г. В резултат 
на увеличеното произ-
водство, както и поради 
необходимостта от съ-
финансиране на реализи-
раните интервенции по 
програмата се наблюдава 
и стимулиране на частни-
те инвестиции с 8,1%.

Общият бюджет на 

ОПДУ за периода 2014 – 

2020 г. е 334 млн. евро, 

от които 284 млн. евро 
са принос от ЕС. Към 30 
юни 2019 г. изпълнение-
то на програмата е на 
сравнително ранен етап, 
като са извършени плаща-
ния към бенефициенти на 
стойност 72,5 млн. евро, 
от които 61,7 млн. евро от 
ЕС по всички приоритетни 
оси. 

Усвояването достига 
21,7% към разглеждания 
период, което е доста ни-
ска степен и затова още 
не се наблюдават значи-
телни ефекти върху основ-
ните макроикономически 
показатели, уточняват 
от МФ. Програмата е на-
сочена към подобряване на 
работата на държавните 
институции, както и на 
диалога с гражданското 
общество. В резултат 
на това се очаква изпъл-
нението й да рефлектира 
положително върху ин-
вестиционния климат в 
страната, а оттам върху 
цялостната икономиче-
ска активност. Това въз-
действие ще се изрази в 
нарастване на частните 
инвестиции и съответно 
на икономическия растеж.

ПРСР за периода  

2014 – 2020 г. е с бюд-

жет от 2,917 млрд. 

евро, 

от които 2,366 млрд. 
евро са принос от ЕС. Към 
30 юни 2019 г. изпълнение-
то навлиза в напреднала 

фаза, като са извършени 
плащания към бенефициен-
ти на стойност 968 млн. 
евро, от които 770 млн. 
евро са от ЕС. В резултат 
на това степента на ус-
вояване на средствата 
възлиза на 32,6%, като е 
стартирало изпълнение-
то на 13 от общо 17 мерки. 
(Данни за изпълнението на 
ПРСР към 31 октомври мо-
жете да видите в интер-
вюто на министър Десис-
лава Танева на стр. 6-7.) 

ПРСР концентрира се-
риозен финансов ресурс за 
модернизиране на земеде-
лието и преодоляване на 
икономическото изоста-
ване на селските райо-
ни. Целта е в резултат 
на интервенциите да се 
създадат възможности 
за местна заетост и по-
добряване на качеството 
на живот и съответно 
на национално ниво да се 
постигне по-балансиран 
икономически растеж. В 
резултат на изпълнението 
на програмата за разглеж-
дания период към средата 
на 2019 г. се наблюдава 
известно положително 
отражение върху частни-
те инвестиции в размер 
на 1,9% и влошаване на 
показателите, свързани с 
вноса на стоки и услуги, 
текущата сметка и до 
по-малка степен - с бю-
джетния баланс. Увеличе-
нието на импорта е сред 
най-непосредствените 
ефекти на макрониво и е 
свързано с необходимост-
та от внос на суровини и 
стоки за пряка реализация 
на инвестиционните наме-

рения. 
Краткосрочен негати-

вен ефект се наблюдава и 
по отношение на бюджет-
ния баланс, като той от-
разява непосредствената 
нужда за осигуряване на 
съфинансиране. От друга 
страна съпровождащото 
увеличаване на частните 
инвестиции до известна 
степен неутрализира вло-
шаването на бюджетния 
баланс. В краткосрочен 
план има скромно увели-
чаване на заетостта, а 
оттам и на частното по-
требление от 0,5% спрямо 

базисния сценарий.

Програмата за морско 

дело и рибарство  

е с бюджет от 113,5 

млн. лв.

за  периода  2014  – 
2020 г., от които 88 млн. 
евро са принос от ЕС. 
Към 30 юни 2019 г. изпъл-
нението е на ранен етап, 
като са извършени плаща-
ния към бенефициенти на 
стойност 11,1 млн. евро, 
от които 8,6 млн. евро от 
ЕС по Първа, Втора, Трета, 
Четвърта, Пета и Седма 

приоритетна ос. В резул-
тат на това степента на 
усвояване на средствата 
от ЕС възлиза на 9,8%. Тази 
стойност обяснява факта, 
че все още не се наблюда-
ват значителни ефекти 
върху основните макроико-
номически показатели. В 
средносрочен и дългосро-
чен план се очаква нара-
стване на производството, 
увеличение на частните 
инвестиции и съответно 
на пазара на труда, като 
приносът ще бъде същест-
вен в рамките на сектор 
„Рибарство“.

 РИТМИЧНОСТ* НА УСВОЯВАНЕ НА  
СРЕДСТВАТА ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА“ 

 

* Относителен дял на изплатените през дадена година средства 
спрямо общия размер на извършените през целия разглеждан период 
плащания. 

Източник: ИСУН, изчисления МФ

        ОПРЧР - 45,3%, следвана от ОПТТИ - 33,9%, и ПРСР с 32,6%

По ПРСР се обновяват редица детски градини в страната

Снимки в. „Строител“
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Георги Сотиров

Инж. Иванова, факт 

е, че професионални-

те гимназии в цялата 

страна дават сериозна 

подготовка на своите 

възпитаници и ги из-

пращат директно във 

висшите училища, а по-

сле възниква въпросът 

кой ще работи като из-

пълнител в строител-

ството?

Вашият въпрос изис-
ква задълбочен отговор, 
който не може да бъде 
еднозначен. Работната 
ръка се заменя все пове-
че с новите технологии. 
Скоро на обектите ще 
виждаме ултрамодерни 
машини вместо армии 
от мъже. Роботите със 
заложени в тях схеми ще 
могат да вдигат голе-
ми жилища само за дни. 
3D печатът ще създава 
сгради с нулеви емисии, 
снабдявани с електри-
чество  от  слънчева 
енергия. Автоматизира-
ното строителство ще 
помага за изграждане 
на жилища на трудно-
достъпни места, в от-
далечени райони или за 
създаването на подслон 
на хора, пострадали по 
време на бедствие. Ро-
ботите ще могат да от-
печатват къщи буквално 
навсякъде.

Дигитализацията на 
обществото насочва 
вниманието на млади-
те хора все повече към 
професии,  свързани с 
новите технологии. На-
блюдава се известен 
отлив от предлаганите 
специалности, като ме-
тални и стоманобетон-
ни конструкции, зидария, 
кофражи, армировка и 
бетон и много други до-
вършителни работи. На-
влизащите IT в другите 
професионални области 
ги прави все по-желани.

С тр ои т ел с т в о т о 
пък от друга страна е 
и доста консервативен 
сектор. Новите тенден-
ции навлизат бавно и 
предпазливо. В България 

например темата „ди-
гитализация“ все още е 
на ниво проектиране. За 
да започне да се прила-
га на обектите, трябва 
да се промени и образо-
ванието. Преходът от 
традиция към иновации 
не е  лесен,  но  двете 
неща трябва да вървят 
ръка за ръка. Само тога-
ва професията ще бъде 
предпочитана.

Девизът на учили-

щето е „Изграждаме с 

любов!“. Какво влагате 

в него?

Нашата ПГСА се оп-
итва да бъде в крак с 
времето, да гледа към 
бъдещето, но и да залага 
на традициите и успехи-
те, които са постигна-
ти. Последните години 
направихме редица про-
мени. Винаги се стре-
мим да бъдем актуални. 
Учениците ни са нашето 
лице – техните спечеле-
ни конкурси, състезания 
и резултати от подго-
товка показват, че вър-
вим в правилната посока, 
съчетавайки модерното 
с традиционното. В със-

тезанието „Най-добър 
млад строител - 2019“ 
сме с две първи места 
в категориите „зидарии“ 
и „сухо строителство“. 
За втори път предста-
вяме България на между-

народното състезание 
„Сухо строителство“ и 
бележим успехи. Затова 
девизът „Изграждаме с 
любов!“ задължава както 
преподавателите, така и 
възпитаниците ни. 

Какви са европейски-

те проекти, по които 

работите?

Проектите, по кои-
то работим, независимо 

дали са свързани с евро-
пейско финансиране, са 
насочени основно към 
подобряване качеството 
на учебния процес, пови-
шаване на мотивацията 
и интереса на младе-
жите, които са избрали 
строителната професия. 
За пример мога да дам 
създаването на образо-
вателен „облак“, което 
включва и обучението на 
преподавателите, които 
ще го изпълнят с елек-
тронно съдържание, те-
стове за обратна връзка, 
възлагане и проверяване 
на домашните работи 
онлайн, а не в тетрадки. 

Как ще се ситуирате 

в облака?

Вътре всеки ще има 
свой профил. Чрез него 
ще се получава достъп 
до различни образова-
телни канали. Съвмест-
но с Центъра за творче-
ско развитие Пловдив ще 

се създаде платформа 
Google G suite за девето-
класниците в специал-
ност „Строителство и 
архитектура“. Предвиж-
да се виртуалната клас-
на стая от 2020/2021 г. 
да обхване всички пара-
лелки.

Да живеем в дигитал-
ната ера означава и да 
учим в дигиталната ера. 
Тези дейности старти-

раха с Решение №479 на 
Министерския съвет от 
5 август 2019 г. Нашата 
гимназия е в списъка на 
иновативните училища 
на България за учебната 
2019/2020 г.

Д руг а  крач ка  к ъ м 
новите изисквани я  в 
областта на строител-
ството и конкуренто-
способността на бъ-
дещите специалисти е 
проектът „Работилница 
за нискоенергийно стро-
ителство,  екология и 
устойчивост в ПГСА - гр. 
Пазарджик”. Организаци-
ите партньори са фонда-
ция Център за енергийна 
ефективност ЕнЕфект, 
„Валдани“ ЕООД, „Гарси“ 
ООД, „П-строй” ЕООД и 
„Брокс 2003“ ООД. Цел-
та е доставката на де-
монстрационни макети 
и апаратура, свързани с 
най-новите тенденции 
за нискоенергийно и еко-
логично строителство, 

а също и разработване 
на електронното пома-
гало „Екологично и енер-
гоефективно строител-
ство“.

Ние уговорихме това 

интервю на един форум 

в ОП на КСБ - Пловдив. 

Как ПГСА поддържа кон-

такти с Областните 

представителства на 

Камарата във Вашия 

регион?

Все повече се надява-
ме бизнесът да участва 
активно в подготовката 
на млади специалисти, да 
се работи в сътрудни-
чество с оглед нуждите 
в бранша. Успешната ре-
ализация на нашите уче-
ници ще се отрази и на 
мотивацията на следва-
щите поколения. В този 
аспект партньорството 
ни с ОП на Камарата на 
строителите в Бълга-
рия в Пазарджик винаги 
е било ползотворно. Бих 
откроила подкрепата им 
в Европейската седмица-
та на професиите, със-
тезанието „Най-добър 
млад строител“, участи-
ето им с представители 
във всички квалифика-
ционни изпити, провеж-
дани в ПГСА, и прочие. 
През изминалата година 
съвместно със специа-
листи от фирма „Баумит 
България ЕООД“ се про-
ведоха интерактивни 
уроци на тема „Видовете 
машинни мазилки и тех-
нологията им на изпъл-
нение“ с гост-лектори и 
инструктори. 

Всички фирми раз-
читат на кадри, които 
сами обучават,  и  то 
краткосрочно и на те-
рен. Не бива да забравя-
ме обаче, че най-добрите 
специалисти са тези, 
които излизат от бивши-
те техникуми по строи-
телство. Причината е 
добрата практика на за-
творения цикъл обучение 
– работа в реална среда. 
Надяваме се това да са 
и бъдещите общи цели 
и усилия – да работим 
заедно за качествено и 
адекватно на съвремен-
ното технологично раз-
витие образование. 

Накрая искам да Ви 
благодаря за доброто 
сътрудничество с вест-
ник „Строител“.

Инж. Петя Иванова, директор на ПГСА - Пазарджик:

Снимки в. „Строител“

Инж. Петя Иванова взе участие в Общото отчетно-изборно събрание на Областното 

представителство на КСБ в Пазарджик
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„Течни“ стъклопакети могат 
да произвеждат гореща вода за 
бита. Тя циркулира в кухината 
между стъклата и превръща про-
зорците в система за отопление 
или охлаждане, запазвайки 100% 
от прозрачността. Иноватив-
ните панели са подходящи най-
вече за модерни бизнес сгради. 
Глобалната им премиера бе у нас 
с откриването на демонстрацио-
нен павилион на територията на 
БАН в столицата. Разработка-
та на проекта, известен като 

InDeWaG, е дело на междунаро-
ден екип с много силно българско 
участие.

Всеки пакет е троен, от заяк-
чено стъкло, с алуминиева рамка, 
обхващаща две камери – вътреш-
на с вода и външна с газ. Течност-
та акумулира слънчевата енергия 
и получената топлина се използ-
ва за нуждите на обитателите. 
За да се случва това, водата се 
движи постоянно благодарение на 
циркулационна помпа. Свързаност 
с термопомпа регулира топлина-
та, а два сензора – на входа и на 
изхода на кухините, я измерват на 
всяка минута. На база данните 
интелигентен софтуер взема ре-

шение дали и как да се коригират 
стойностите в зависимост от 
това дали помещенията се нуж-
даят от загряване или охлаждане.

Поемайки енергия от слънце-
то, системата може да осигури 
до 100% от отоплителните нужди 
на една бизнес сграда. При това 
изцяло базирана на възобновяем 
източник – слънчевото греене. 
Демонстрационният павилион на 
БАН е почти нулевоенергийна по-
стройка, а същото ще е валидно 
и за големите здания, които в бъ-
деще биха били остъклени по този 
метод.

Самият флуид в пакетите 
се състои от вода, специално 
пречистена и омекотена. В зави-
симост от географското поло-

жение и начина на използване на 
сградата може да бъде добавен 
и безцветен антифриз, който да 
предпазва от замръзване при екс-
тремно ниски температури (на-
пример в северни страни).

Модулите са направени за 
plug&play инсталиране. Максимал-
ният им допустим размер е 3 на 
1,3 метра. Когато технологията 
влезе в производство, ще са въз-
можни и други пропорции в зависи-
мост от дизайна на конкретните 
ползватели.

Авторите на иновацията 
твърдят, че тя е от огромно зна-
чение, тъй като през последните 
десетилетия стъклените фасади 
се наложиха масово при бизнес 
сградите. Индустрията непрес-

танно предлага новости с цел 
подобряване на ефективността, 
сред които различни видове по-
крития и многослойни прозоречни 
системи, но никога досега те 
не са разглеждани като активен 
компонент в енергийния баланс на 
зданията.

Интересен остава въпросът 
за преоборудването на вече съ-
ществуващи фасади. Това е въз-
можно само ако конструкцията 
на съответната постройка е 
достатъчно яка, за да понесе до-
пълнителното натоварване - 2 до 
3 пъти по-голямо от стандартно-
то. Демонстрационните модули 
съдържат в себе си близо 100 ли-
тра вода, което означава, че имат 
100 кг допълнително тегло.

Училището по дизайн 
Rhode Island (RISD) в Про-
видънс, Роуд Айлънд, САЩ, 
завърши изграждането на 
северната си резиденция 
North Hall, построена за об-
щежитие. Проектирана от 
RISD Alumn Nader Tehrani 
и базираната в Бостън 
NADAAA, шестетажната 
сграда е с площ от 40 790 
кв. м на улица „Уотърман“ 
№60. Тя ще приюти 148 пър-
вокурсници от школата за 
изкуство. Строителството е приклю-
чило в края на лятото, а откриването е 
било на 12 октомври.

North Hall е мислена да отговори 
на институционалните цели на RISD 
за намаляване на въздействието вър-
ху околната среда и използването на 
енергия. Тя ще харчи една четвърт 
по-малко от конвенционална сграда и 
почти половината от количеството 

вода в сравнение с подобни по размер 
жилищни конструкции. Структурата - 
кръстосан ламиниран дървен материал 
(CLT) и хибрид от стоманена рамка, е 
първата по рода си за Роуд Айлънд и 
допълнително намалява въглеродния 
отпечатък на проекта. Текстурирана-
та тухлена фасада е кимване към съ-
ществуващия дизайн на останалата 
част от училището. Обзавеждането 

е дело на преподаватели 
и също е изработено из-
ключително от устойчиви 
материали като бамбуков 
шперплат и европейски 
бук. 

Завършването на North 
Hall бележи първата част 
от шестфазен проект за 
усъвършенстване на учи-
лищния Freshman Quad, кой-
то ще включва комплекс от 
спални, трапезария и нов 
фитнес център.

В тихия квартал на Лос 
Анджелис „Ханкок Парк“ мест-
ната фирма Lorcan O'Herlihy 
Architects (LOHA) разкри пър-
воначални планове за 11-ет-
ажна жилищна сграда с площ 
от 34 000 кв. м, която ще 
бъде разработена от Metros 
Capital. Архитектите тряб-
вало да се справят с предиз-
викателството да измислят 
дизайнерска схема, която да 
не привлича прекомерно вни-
манието към себе си, за да не 
засенчва няколкото запазени 
сгради в стил ар деко, проектирани през 
30-те и 40-те години на миналия век.

Резултатът е дизайн с поредица от 
постепенно разгръщащи се плочи от ни-
вото на земята. Приземният етаж на 
кулата е разположен с отстояние от 
улицата, за да се избегне прекъсването 

на благоприятния за пешеходците харак-
тер на квартала, докато обществените 
пространства са изцяло разположени на 
покрива, чийто пространствен обем е в 
пъти по-голям. 

Кулата, гледана от север, изглежда 
масивна, докато от изток и запад създава 

илюзията, че е изключително 
тясна и елегантна.

LOHA се надява, че сгра-
дата ще бъде пример за ал-
тернатива на разпростране-
ната типология на жилищни 
постройки в Лос Анджелис с 
„масивни плочи на пода, които 
създават плътност и запуш-
ват тротоарите“. Предвиж-
да се обектът да започне 
да се строи в началото на 
следващата година и да бъде 
завършен някъде през 2021 
година.

Бежанските лагери 
обикновено са предназна-
чени да бъдат временни, 
но често остават в про-
дължение на много години 
и се превръщат във функ-
циониращи градове сами 
по себе си, в които живе-
ят поколения. 

Тъй като материали-
те, с които са изграде-
ни, често са с ограничен 
срок на експлоатация, 
тези жилища се превръ-
щат в още един от много 
проблеми на разселените 
хора.

От Cutwork, студио 

за архитектура и ди-
зайн, базирано в Париж и 
Амстердам, са разрабо-
тили концепция за бързо 
изграждане на достъпни 
и трайни убежища за бе-
жанци, които могат да 
бъдат създадени само от 
двама души за 24 часа. 
Проектът е съвместен с 
компанията за строител-
ни материали Composites. 
Техният Cortex, класифи-
циран като геосинтети-
чен циментов композит, 
е бетон, импрегниран с 
текстил, който може да 
бъде доставен плосък и 

просто разтворен и за-
кален с добавяне на вода, 
за което не е необходимо 

допълнително оборудване 
или специализиран опит в 
строителството. 

След това обвивката 
с дебелина половин инч се 
втвърдява в рамките на 
един ден и - както твър-
дят от компанията - може 
да издържи до 30 години 
с якост на натиск, два 
пъти по-голяма от сред-
ната за бетон.

Дизайнът на Cutwork 
за Cortex Shelter прео-
бръща този „бетонен 
текстил“ върху подвижни 
рамки от метални тръби. 
Миещите се изолационни 
панели се добавят към 
интериора, а високи про-
зорци позволяват както 

навлизането на естест-
вена светлина, така и уе-
динение. Cutwork решава и 
енергийния проблем, като 
поставя на покривите 
слънчеви панели, за да ге-
нерират електричество, 
и на теория при наличие 
на инфраструктура, към 
която да се свържат па-
вилионите, в тях спокой-
но могат да се монтират 
кухни и бани.

Cutwork твърди,  че 
Cortex може да се използ-
ва и за изграждане на 
училища, магазини и дори 
спортни стадиони.

Иновативните панели са идеални за модерни бизнес сгради
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Превод Радостина Иванова

Chairman of the MB of BCC Eng. Iliyan Terziev was nominated for a next term
The Chairman of the MB of BCC 

Eng. Iliyan Terziev was nominated by 
the Regional office of the Bulgarian 
Construction Chamber in Sofia (RO 
of BCC - Sofia) to serve another 
three-years term during the reporting 
and election session of the General 
meeting. Eng. Lyubomir Kachamakov, 
Chairman of the RO of BCC - Sofia, 
who is also a member of the MB of 
BCC and FIEC Vice President, was 
re-elected as leader of the local 
structure, and Eng. Blagoy Kozarev, 
a member of the MB of BCC, was 
promoted to a member of the Control 
Council. 

The 27 Chamber's Regional of-
fices held their General meetings 
(GM) and ballot vote for chairs and 
governing bodies. Local structures 
have also appointed their delegates 
for the BCC's General Assembly 
meeting, which is to be held on 21st 
November in Sofia. The first of a se-
ries of GMs of the Regional Offices 
took place in the town of Montana. 
Eng. Danka Kirilova was re-elected 
Chairperson for a second three-year 
term. This was followed by the BCC's 
RO – Silistra, where new leadership 
was elected. The Chairman of RO – 
Silistra is Eng. Ivelin Lozev.

Plamen Mihalev took the lead of 
the local structure in Stara Zagora. 
Newly elected are the Chairpersons 
in Kyustendil - Eng. Stoyan Stoilov, 
and in Ruse - Eng. Krassimir Atanas-
ov, in Razgrad - Eng. Mihail Draganov, 
who is also a member of the BCC’s 
MB, and in Vidin – Orlin Bishkov, 
who used to be constructors’ rep-
resentative in the period 2007-2013 
as well. In Targoviste Eng. Toshko 
Raychev was re-elected Chairman 
of the BCC’s RO. The RO of BCC in 
Smolyan also re-elected for another 

three years Vladimir Kehayov for its 
Chairman.

Eng. Penko Stoyanov will chair 
the RO in Varna, and the former 
Chairman Eng. Hristo Dimitrov be-
comes member of the organisation’s 
Control Council. During the following 
three years there are not going to be 
changes in the RO of BCC in Pleven 
– the Chairman will continue to be 
Milen Iliev.  His second term will start 
also Georgi Stoyanov, the Chair of 
the RO of BCC in Sliven. Eng. Ste-
fan Stoev, who is member of the MB 

of BCC, became Chairman of RO in 
Blagoevgrad.

The General meeting of the RO 
in Pazardzhik elected for Chairman 
Eng. Ivan Delchev. The members of 
the RO in Pazardzhik nominated Eng. 
Evtim Yanev for member of the MB of 
the Bulgarian Construction Chamber 
for another term.

The RO – Yambol voted Eng. 
Krasimir Indzhov to take over the 
structure and accepted the proposed 
members in the new MB of BCC from 
Yambol RO to be Nikolay Georgiev 
and Zhivko Angelov, who is a current 
member of the MB.

The builders from Gabrovo 
elected Maria Basheva to chair the 
Regional Office. It was proposed the 
former Chairperson of RO – Gabrovo, 
Bogomil Petkov, whose term has run, 
to become a member of the MB of 
BCC.

The newly elected Chairman 
of the RO in Burgas is Eng. Stefan 
Dimitrov, who is also a member of 
the MB of BCC. Another nomination 
made by the RO of BCC – Burgas 
was Eng. Iliyan Terziev for the Gen-
eral Assembly of the Chamber. The 
local organisation of BCC in Shumen 
will be chaired by Eng. Krasimir Ko-

Desislava Taneva, Minister of 
Agriculture, Food and Forestry:

Around EURO 1,38 Billion have 
been paid out under the Rural 
Development Program (RDP)

Mrs. Taneva, how much 

money has already been ne-

gotiated and used under the 

Rural Development Program 

(RDP) until now, how many 

projects have been completed 

and how many are underway?

The public funds currently 
spent are nearly 36 % of the 
whole available budget of the 
Rural Development Program 
2014-2020, that is around 

EURO 1,38 Billion. The negotiated funds amount up to 63,5 % 
of the RDP’s resource. Overall, as of October, there are over 
5600 investment contracts as a result of the current appli-
cation process. Most of them are under sub-measures 6.1 
„Business start-up aid for young farmers“ and 6.3 „Business 
start-up aid for developing small farms“.

Under the sub-measures within the Measure 4 „Investment 
in physical assets“, 880 contracts have been completed – 
that is almost 50 % of the 1800 currently ongoing ones. It is a 
lower percentage because of the specifics of this measure’s 
subvention, and the complex investments carried out by the 
beneficiaries.

How would you evaluate the implementation of the 

RDP? Is there a risk that Bulgaria would not manage to 

place and spend the funds in the program’s timeframe? 

Would there be a redirection of funds from one measure 

to another?

There is a moderately good progress on the program. We 
are doing everything we can to avoid losing funds under the 
N+3 rule, and in the middle of each calendar year we prepare 
indicative forecasts of spending. For example, out of the 500 
Million Euro budget, meant to be spent by the end of 2019, as 
per 1st October there are only EURO 47 Million left. 

How can the Bulgarian Construction Chamber (BCC) be 

of use to you, so that you complete the RDP and the MFP 

(Maritime and Fisheries Programme) successfully?

The BCC and all construction companies are essential 
for the realisation of a large number of the projects. I turn 
to them from the pages of „Stroitel“ Newspaper – keep be-
ing professionals by putting all the work and effort into every 
construction activity.

The construction company „Pipe 
System” AD marked the 15th anniver-
sary of its foundation with a stylish cel-
ebration. The event which took place 

at Sofia Event Centre brought 
together partners and friends, 
institutional representatives 
and the company’s employees. 
Among the guests was Eng. 
Hristo Dimitrov, Deputy Chair-
man of the Management Board 
of the Bulgarian Construction 
Chamber, Eng. Lyubomir Ka-
chamakov, member of the 
BCC’s EB and MB, Chairman 
of the BCC’s Regional Office 
– Sofia, member of the BD of 
„Stroitel Newspaper“ EAD and FIEC Vice 
President, and Reneta Nikolova, Procu-
rator and Editor-in-Chief of „Stroitel“ 
Newspaper.

„I am extremely pleased to see so 
many people at our celebration. I would 
like to thank everyone who have been 
supporting and believing in us“ shared 
the Executive Director of „Pipe System“ 
AD and member of BCC’s MB Eng. 

Nikolay Chomachovski at the opening.
„We aim to be one of the best com-

panies in our sector. We have worked at 
the sites of hundreds of clients in those 
15 years. With many of them we have 
already become good friends“ he added 
and expressed hope for many more suc-
cessful years to come.

Almost 6 months earlier, 
on 11th October, Prime Min-
ister Boyko Borissov officially 
opened the new 9,3 km long 
section of the Hemus Motor-
way between Yablanitsa and 
Boaza. The construction of 
the section began at the end 
of March 2018, its investment 
worth BGN 66 Million incl. 
VAT, funded by the national 
budget.

„The first time I came 
here, it was a meadow and 
a mountain. After then – the 
rock was „eaten“, stone by 
stone, and in a year and a 
half, six months earlier, this is 
now an exceptional structure, 
about which the Bulgarian 
constructors have a lot to tell“ 
said Prime Minister Boyko Bo-
rissov at the official opening.

The motorway section be-
tween Yablanitsa and Boaza 
has two traffic lanes and 
one emergency lane in each 
direction. Five agricultural 
subways and two agricultural 
overpasses have been con-
structed, as well as a sub-

way by the municipal road 
between Brestnitsa – Saeva 
dupka.

Within this section is lo-
cated the largest reinforced 
embankment ever construct-
ed in the country – 45 metres 
in total, with a reinforced layer 

of 25 m high, informed the 
Minister of Regional Develop-
ment and Public Works Petya 
Avramova.

This is an almost vertical 
wall of the slope, and in its 
construction there are special 
fortifying nets and systems 
put in place. Almost 104 000 
tons of asphalt were used in 
the construction of the sec-
tion, and to ensure the safety 
of traffic there were 40 km of 
high quality barriers installed, 
as well as 24,5 km of safety 
nets.

The contractor for the 
construction and installation 
works is the Consortium „HVP 
Yablanitsa“ DZZD, where 
members are „Hydrostroy“ 
AD, „Vodstroy 98“ AD and 
„Patstroy Burgas“ EOOD.

stadinov. The RO of BCC in Plovdiv 
again entrusted its current chair Pla-
men Ivanov with a duty to keep head-
ing the organisation for the following 
three years. 

In the town of Pernik again a lady 
became chair of the Regional office 
– Eng. Emiliya Mitova replaced Eng. 
Tanya Kamenova, who used to hold 
that post and who will be nominated 
by the RO – Pernik for a member of 
the MB of BCC. Dimitar Zhivkov was 
nominated by the builders in Pernik 
for a member of the Commission that 
maintains the Central Professional 
Register of Builders.

Georgi Georgiev was re-elect-
ed as a Chair of the RO of BCC – 
Lovech, for a second term of ser-
vice. Todor Boyadzhiev also will 
keep working as a Chair of the RO 
– Haskovo. Toni Petrov took the lead 
of the Regional office of the Cham-
ber in Vratsa, while Eng. Dimitar Ko-
stov became the new Chairman of 
the RO of BCC – Dobrich. The RO 
of BCC in Veliko will be chaired by 
Ina Mincheva-Karzhilova. Nomination 
for the BCC’s General Assembly from 
the RO of BCC – Veliko Tarnovo for a 
member of the Chamber’s MB is Eng. 
Lyubomir Sherbetov. 

The last reporting and elec-
tion General meeting took place in 
Kardzhali on 11th October, when for 
a new term was re-elected the former 
Chairman Eng. Emil Mladenov, and 
Eng. Iliyan Terziev was unanimously 
nominated for another term as Chair 
of the MB of BCC.
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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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СЕДМИЦАТА КСБ

Шестата фотоизложба по повод Деня 
на строителя, организирана от КСБ 
и в. „Строител“, със съдействието на 
Столичната община

Управителен 
съвет на КСБ 
в Русе 

Елица Илчева

На „Малко Търново“ кипи 
живот. Забързани хората 
слизат или качват стълби-
те на най-късата улица в 
София, скътана в стръмни-
ната между бул. „Дондуков” и 
края на ул. „Московска”. И ма-
кар да гледат в краката си, 
стъпват уверено, защото 
от тази есен паважът е нов, 
стъпалата широки и леки. 
Именно в тях се вглеждат 
софиянци, които до неотдав-
на внимаваха по обронените 
стари стълби. Всъщност 
поне до миналата седмица 
малцина знаеха, че ремон-
тът на емблематичните 60 
метра е дарение за столи-
цата от инвестиционната 
компания BLD. Самият про-
ект за обновяването й също 
е дарен - от Atelier Serafimov 
Architects, и осъществен 
със съдействието и на „Ка-
листратов Груп“ АД. След 
намесата на строителите 
улицата е не само с подме-
нени настилки, но и с нова 
подземна инфраструктура, 
отстранени течове, ново 
осветление и елементи, ос-
вежени фасади и почистено 
окабеляване. Използвани са 
естествени материали за 
настилката и иновативен 
метал, който създава усе-
щането, че старее и хваща 
патина, а всъщност става 
по-здрав с времето.

На 14 октомври новият 

бар After 5 отвори врати, 
за да отстъпи терен за 
официалното откриване на 
обекта и представяне на 
идеята за продължението 
му. Защото инициативата, 
която е вдъхновена от мно-
голиката и богата история, 
скрита зад ъглите и под па-
важа, тепърва ще бъде раз-
гръщана с публично-частно 
партньорство. 

„Нарекохме финалната 
фаза от обновяването на 
мястото чрез градски ди-
зайн „Улица на времето”, 
тъй като обединяващият 
елемент между истории-
те и градските митове на 
„Малко Търново” е именно 
времето. Проектът ще раз-

казва легенди за София чрез 
градския дизайн“, каза пред 
гостите Филип Бояджиев, 
който е сред авторите на 

проекта и преподавател в 
Националната художестве-
на академия.

Интересно е, че наме-
ренията тук са всички не-
съвършенства и малките 
козметични дефекти да 
се превърнат в ефекти и 
в пространства, които да 
комуникират с минувача, да 
го канят да се поспре. Ин-
терактивното преживяване 
ще стане възможно благода-
рение на инсталации и еле-
менти на градския дизайн. 

Интересно е, че всичко, 
което ще бъде направено, 
е не просто мислено, но и 
дискутирано с различни об-
ществени групи. Направено 
е историческо проучване 

„Този проект е част от дългосрочната политика на BLD да подкрепя подобряването на 

градската среда”, разказа Димитър Савов, изпълнителен директор на BLD, като изказа специални 

благодарности на инж. Павел Калистратов за съдействието на „Калистратов Груп“ АД

Снимки Румен Добрев

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

и изложба в галерията на 
Държавна агенция „Архиви”. 
Материалите са събрани 
със съдействието на проф. 
Николай Поппетров от Ин-
ститута за исторически 
изследвания към БАН, Музея 
за история на София и група-

та Български архитектурен 
модернизъм.

При полагането на жъл-
тите павета в участъка 
са открити артефакти от 
3-то хилядолетие пр.Хр. 
Част от историческия раз-
каз са и саждите, останали 
след палежа на Партийния 
дом по фасадите на околни-
те сгради. Носи се предание 
за часовниковата кула от 
епохата на Възраждането, 
която въпреки че се ползвала 
и за пожарникарска, няколко 
пъти е палена от софийския 
часовникарски еснаф, тъй 

като я приемал за сериозна 
конкуренция. Вълнуващи са 
и спомените за цар Борис III, 
който по пантофи ходел в 
любимия си бар „Луна”. На 
улицата до ден-днешен стои 
и ще бъде запазена и леген-
дарната тайна врата, възпя-

та в рок балади, зад която се 
крият килиите на Държавна 
сигурност от времето на 
комунизма.

За актьорите от Мла-
дежкия театър и не само 
за тях ще бъде създадено 
място за почивка. И всич-
ко това буквално или ино-
сказателно ще може да се 
усети след реализацията на 
проекта, който фактически 
ще превърне това сакрално 
късче от София в музей на 
открито заради всичко, кое-
то се е случило през години-
те тук. 

Часовник, монтиран върху зелена стена, ще разказва, че тук 

някога е имало часовникова кула, а на циферблата ще бъде 

записано името на проекта, който вече е част от новата 

история



24 ФОТОПЪТЕШЕСТВИЕÑòðîèòåë петък, 18 октомври 2019

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

Античният театър. Построен е в далечния IV в. пр.Хр. от древните гърци. Римляните 

го надграждат във височина и добавят тухлена сцена. В наши дни тук се провежда 

традиционният филмов фестивал на Таормина, както и множество концерти

Изола Бела - Хубавият остров. Историята му е интересна - Крал Фердинанд I 

Бурбонски първоначално го дарява на град Таормина, а през 1890 г. заможната 

аристократка лейди Флоренс Тревелиан го купува. Тя си построява малка къща и 

засажда екзотични видове. Днес Изола Бела е природен резерват
Жп гарата. Таормина се намира на източния бряг на 

Сицилия - на 57 км от Катания и на 45 км от Месина

Часовниковата кула и църквата „Санта Катарина“
Главната улица „Умберто I“

Площад „Девети април“ и 

катедралата „Св. Августин“. 

На 9 април 1866 г. месата в 

катедралата е била прекъсната, 

за да бъде съобщено, че Гарибалди 

е пристигнал в Марсала, за да 

присъедини Сицилия към Италия

Снимки Галя Герасимова

Трискелионът с глава на Горгона 

Медуза е символ на Сицилия и 

елемент от нейното знаме


