
Андрей Новаков, евродепутат:

В. „Строител“

В Бюджет 2020 на Европейския съюз 

има увеличение в ключови сектори. Това 

заяви Андрей Новаков, евродепутат от 

групата на ЕНП, преговарящ по общия ре-

гламент за структурните инвестицион-

ни фондове на ЕС след 2020 г., в интервю 

за в. „Строител“. „Парите по важни за нас 

пера са на задоволителни нива. Междин-

ните плащания към България за 2020 г. 

са в размер на 4,2 млрд. лв., като те са 

прогнозни. Това зависи от активността 

на бенефициентите и дали проектите 

ще са изпълнени по начин, по който тран-

шовете от ЕК няма да бъдат възпрепят-

ствани“, каза той, като поясни, че тези 

средства са под условие, но България 

може да разчита на тях. „От тази гледна 

точка нямаме повод за притеснение за 

българските общини и компании, които 

изпълняват проекти“, добави Новаков.

По думите му настоящата година 

ще е решаваща. „Като преговарящ по 

общия регламент за структурните ин-

вестиционни фондове на ЕС след 2020 г. 

е изключително важно да се погрижа за 

това кохезионната политика да остане 

във вид, в който всички държави, които 

я ползват, да могат да продължават да 

получават подкрепа от ЕС. Включител-

но и България. Към момента изгледите 

са добри - не просто ще запазим финан-

сирането, каквото го имаме, но и ще го 

увеличим. Както сигурно знаете, предло-

жението на Европейската комисия е за 

около 8% над това, с което разполагаме 

сега“, бе категоричен той.

По отношение на дебатите за след-

ващата Многогодишна финансова рамка 

той коментира, че преговорите по нея 

не вървят с достатъчно бързи темпове. 

„Надеждите са насочени към Хърватско-

то председателство на Съвета на ЕС 

с подкрепата на Немското“, добави ев-

родепутатът.

Интервю с Андрей Новаков четете 
на стр. 6-7

Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП, преговарящ по общия 
регламент за структурните инвестиционни фондове на ЕС след 2020 г.: 
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Работя страната ни да запази своята 
позиция за периода 2021 – 2027 г. 
с възможно най-високия процент 
съфинансиране от ЕС 

Кой гостува 
на страниците 
на в. „Строител“ 
през 2019 г.
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6 януари – Йордановден

Йорданка Фандъкова, кмет на Столичната община

Богомил Петков, член на УС на КСБ

Инж. Данка Кирилова, председател на ОП на КСБ – Монтана

7 януари – Ивановден

Инж. Иван Моллов, член на УС на КСБ

Иван Иванов, член на УС на КСБ

Ивайло Петров, член на УС на КСБ

Инж. Иван Делчев, председател на ОП на КСБ – Пазарджик

Ивелина Василева, председател на парламентарната Комисия по 

околната среда и водите

Иван Вълков, член на парламентарната Комисия по транспорт, 

информационни технологии и съобщения

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ

Арх. Иван Несторов, началник на ДНСК

Иван Портних, кмет на Варна

Инж. Иван Каралеев, председател на УС на КИИП

Инж. Иван Иванов, председател на УС на БАВ

Иван Армянов, ръководител „Търговски отдел“ в „ТАНГРА – АВ“ ООД

Иван Димитров, управител на „ЛЕО – Бетонови изделия“ ЕООД

Ивайло Арангелов, управител на „ВАК-02“ ООД

Инж. Иван Мирински, бивш зам.-председател на УС на КСБ

Инж. Иван Бойков, бивш изп. директор на КСБ

1 януари

Доц. д-р инж. Георги Линков, председател на Комисията  

за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС 

2 януари
Красен Кралев, министър на младежта и спорта 
7 януари
Владимир Кехайов, член на УС на КСБ и председател на ОП на КСБ – Смолян

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

www.kofragna-bg.comНИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
�Специални кофражи и метални 

конструкции
� Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
� Подпорни скелета и телескопични 

подпори
� Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
� Фасадни рамкови скелета, подвижни 

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

� Жилищни и административни сгради
� Търговски сгради (молове)
� Пречиствателни станции
� Атомни електроцентрали
� Мостови съоръжения
� Подпорни стени
� Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
� Метростанции

� Кофраж за кръгли стени

Средствата ще финансират началния етап на строителството на обекта 
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Правителството отпус-

на 4,5 млн. лв. на община Ста-

ра Загора за изграждането на 

многофункционална зала в парк 

„Артилерийски”. Това съобщи 

премиерът Бойко Борисов при 

посещението си в Града под 

липите. Той разгледа „Артиле-

рийски” заедно с кмета на Ста-

ра Загора Живко Тодоров. На 

събитието присъстваха още 

зам.-председателят на Народ-

ното събрание Емил Христов и 

депутатите Маноил Манев и 

Радостин Танев, зам. област-

ният управител Петя Чакъро-

ва, зам.-кметовете на Стара 

Загора Иванка Сотирова, Кра-

симира Чахова, Милена Желева 

и инж. Янчо Калоянов, общински 

съветници и други.

„Тук бяха казарми, а сега е 

прекрасен парк, хората го из-

ползват и му се радват. Преди 

изборите обещах, че Стара За-

гора ще има нова голяма зала, 

финансирането е осигурено“, 

каза Борисов. „Очаквам новото 

съоръжение да стане красиво и 

да може да се използва за всич-

ки видове спорт на закрито и за 

концерти“, коментира още ми-

нистър-председателят.

Живко Тодоров благодари на 

премиера за осигурените сред-

ства, като обясни, че сумата е 

достатъчна за началните ета-

пи на реализацията на обекта. 

„В момента тече конкурс за 

проектиране, който е съгласу-

ван с Камарата на архитекти-

те“, добави кметът. Той разяс-

ни, че съоръжението ще бъде 

изградено върху общински те-

рен от 20 дка площ. Многофунк-

ционалната зала ще има 5200 

седящи места. „Така ще може 

да бъдем домакини на различни 

събития. Цялата сума, нужна 

за строителството, ще стане 

ясна, след като бъде избран про-

ектът. Идеята е да имаме нещо 

компактно, но и в същото време 

работещо, с което всички да се 

гордеем“, допълни Тодоров. 

Кметът подчерта, че с под-

крепата на правителството в 

града са санирани и обновени 

над 80 жилищни блока. „Освен 

това получихме и финансиране 

за изграждането на водопрово-

да на „Беш бунар“, благодарение 

на който гравитачно Стара За-

гора получава безплатна вода“, 

каза още Живко Тодоров. Той до-

пълни, че се полагат усилия за 

ремонт на пътя Стара Загора 

– Чирпан.

Важни за района въпроси – 

бъдещето на Източномаришкия 

басейн и въгледобива, също бяха 

засегнати по време на посеще-

нието на премиера Борисов в 

Града под липите.

От стъпването си 

на българския пазар „ЧЕЗ 

Разпределение България” 

е подменило половина-

та от кабелите, които 

са част от критичната 

инфраструктура, захран-

ваща с електроенергия 

столицата, и е модерни-

зирало повече от 50% от 

подстанциите в нея, е 

равносметката на друже-

ството.

„Голяма част от енер-

гийните съоръжения в 

София са проектирани и 

въведени в експлоатация 

през 70-те и 80-те годи-

ни на миналия век. Разра-

ботили сме мащабна про-

грама за модернизация на 

критичната инфраструк-

тура на София. Целта й е 

да осигури електрозахран-

ване, каквото отговаря на 

нуждите на една съвре-

менна европейска столи-

ца“, каза Цветомир Ралчев, 

директор „Стратегическо 

планиране и развитие на 

мрежата“ в „ЧЕЗ Разпре-

деление България”.

Програмата е стар-

тирала през 2011 г. с под-

мяната на кабел „Редута“. 

Последвало е полагането 

на нов 110-киловолтов ка-

бел „Левски”, осигуряващ 

електрозахранването на 

идеалния център на града. 

През 2013 г. е извършена 

най-мащабната рекон-

струкция на електро раз-

пре делителната мрежа 

в София през последните 

30 години чрез модерниза-

цията на две подстанции 

- „Средец“ и „Хиподрума“, и 

изграждане на нова 110-ки-

ловолтова суха кабелна 

линия „Гешов“, която ги 

свързва. Проектът е оси-

гурил първата напречна 

връзка в електроенергий-

ната инфраструктура на 

София.

От началото на реа-

лизацията на програмата 

са модернизирани 17 под-

станции, което позволява 

автоматизиране на упра-

влението на мрежата в 

столицата. За периода 

са положени 15 000 метра 

нови кабели 110 киловолта. 

За разлика от старите 

маслени кабели новите са 

алуминиеви, произведени 

са по специална техноло-

гия и не представляват 

интерес за крадците. 

През 2020 г. е предви-

дена подмяната на поред-

ния 110-киловолтов кабел, 

наречен „Дондуков“.
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Постигнат е напредък по всички стратегически пътни проекти

петък, 3 януари 2020

Прайм Технолоджийс ООД
office@primetech.bg     +359 884  090 170

www.yanmar-bg.com

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com

Десислава Бакърджиева

На последното правител-

ствено заседание за 2019 г. 

министрите отчетоха пред 

премиера Бойко Борисов свърше-

ното през изминалата година и 

представиха успехите в своите 

ресори. Изводите за направе-

ното от институциите като 

цяло са положителни, като бе 

акцентирано на стартирането 

на работата по няколко ключови 

пътни проекта, приключването 

на нови участъци от АМ „Стру-

ма“ и АМ „Хемус“, изпълнението 

на важни жп и енергийни обекти, 

както и такива за обновяване и 

изграждане на нова спортна ин-

фраструктура. Изтъкнато беше 

още, че преките чуждестранни 

инвестиции поддържат устойчив 

възходящ тренд, а българският 

туризъм е продължил своето раз-

витие. Или равносметката е, че 

2019 г. е успешна за българската 

икономика и за държавата.

Министърът на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова съобщи, 

че през 2019 г. има напредък по 

всички стратегически пътни 

проекти – 

магистралите „Хемус“, „Струма“, 

„Европа“ и скоростния път Видин 

– Ботевград. 

Тя отбеляза, че през октом-

ври са пуснати предсрочно за 

движение 9,3 км от „Хемус“ и се 

работи активно в източната 

част на магистралата – в учас-

тъка от п.в. „Белокопитово“ до 

„Буховци“. Аврамова припомни, 

че е започнало строителство-

то на нови 134 км от „Хемус“, а 

през декември правителството 

е поело финансов ангажимент за 

реализация на оставащите близо 

89 км от трасето. „Така 223 км 

ще се изграждат от държавно-

то дружество „Автомагистра-

ли“ ЕАД. АМ „Хемус“ ще е готова 

през 2023 г.“, бе категорична ми-

нистърът. По отношение на АМ 

„Струма“ тя информира, че преди 

крайния срок са завършени 6,5 км 

в участъка от Благоевград до 

Крупник.

„Изпълнява се магистрала 

„Европа“ от Драгоман до Сливни-

ца, предстои началото на стро-

ителството на другия лот – от 

ГКПП „Калотина“ до Драгоман. 

Вече е в процес на изграждане 

и пътят Видин – Ботевград. На 

финалната права е и обходът на 

Габрово, който е тясно свързан 

с тунела под Шипка. Реализаци-

ята и на този проект старти-

ра през 2019 г., като бе обявена 

процедура за набиране на офер-

ти за строителство на съоръ-

жението“, посочи Петя Аврамо-

ва и добави, че са в ход и СМР 

на най-дългия тунел в България 

– „Железница“, както и участъ-

ците преди и след него. „Много 

активно се работи и по проекта 

за Околовръстния път на София 

– от „Младост“ до „Цариградско 

шосе“, добави тя.

През 2019 г. по ОП „Региони 

в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 

2014 – 2020“) са рехабилитира-

ни 21 отсечки от пътища вто-

ри и трети клас – над 343 км, а 

стойността на инвестицията е 

295 млн. лв. Ремонтирани са и 10 

големи съоръжения на автома-

гистралите „Тракия” и „Хемус“. 

Стойността на вложените сред-

ства от републиканския бюджет 

е близо 65,3 млн. лв. 

„По график върви работата 

по въвеждане на тол система-

та. Вече успешно функционира 

първата й компонента – елек-

тронната винетка. В момента е 

в ход тестването на бордовите 

устройства от превозвачите“, 

каза Аврамова и допълни, че ам-

бицията на МРРБ е въвеждането 

на тол системата в търговска 

експлоатация да се случи преди 

крайния срок 1 март.

Тя отчете изключително до-

бри резултати в изпълнението 

на „ОПРР 2014 – 2020“. Към края 

на ноември са договорени 2,6 

млрд. лв., или 86% от бюджета 

на програмата. Към бенефициен-

тите са разплатени 1,5 млрд. лв. 

„Продължава изпълнението на 

Националната програма за енер-

гийна ефективност на многофа-

милните жилищни сгради. До мо-

мента са обновени над 1800 от 

общо 2022 обекта със сключени 

договори за целево финансиране. 

Още почти 100 са в строител-

ство, а по над 90 други текат 

подготвителни дейности“, каза 

Петя Аврамова. 

По отношение на водния 

сектор като успех тя отчете 

пускането в експлоатация на яз. 

„Пловдивци“, който ще снабдява 

Мадан и Рудозем. „Предизвика-

телствата пред ВиК отрасъла 

ще са много и през следващата 

година. ВиК дружествата ще уп-

равляват огромни инвестиции 

във водни цикли по ОП „Околна 

среда 2014 – 2020“. 

Министър Владислав Горанов 

определи 2019 г. като 

успешна година за българската 

икономика и за държавата.

Министерството на финан-

сите е работило по три основ-

ни приоритета. Единият от тях 

е поддържане на финансовата 

и фискалната стабилност на 

държавата, за които Горанов 

отбеляза, че и двете са нали-

це. По отношение на втория 

приоритет – присъединяването 

на българския лев към Валут-

но-курсовия механизъм (ERM II), 

той подчерта, че са постигна-

ти всички точки от приетия 

план през август 2018 г. Според 

него единственото условие, кое-

то остава, е изпълнението на 

плановете за увеличаването на 

капиталовите буфери на две от 

българските банки. Приоритет 

за ведомството е била и бор-

бата със сивата икономика, за 

която данните показват, че през 

последните години намалява.

Министър Горанов отчете 

като успех и стартирането на 

електронното възлагане на об-

ществени поръчки от 1 януари 

2020 г. 
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„Преките чуждестранни ин-

вестиции поддържат устойчив 

тренд – около 3% от БВП. Инвес-

тициите и вътре в страната са 

на прилично ниво, като расте-

жът, който очакваме за 2019 г., 

е между 3,5 и 3,7%“, каза в заклю-

чение Владислав Горанов.

Изпълнението на ОП „Транспорт 

и транспортна инфраструктура 

2014 – 2020“ е устойчиво –

равносметката е 86% дого-

ворени средства, 55% сключени 

договори, 36% разплатен ресурс. 

Това съобщи министърът на 

транспорта, информационните 

технологии и съобщенията Ро-

сен Желязков. Той също подчер-

та, че строителните дейности 

при тунел „Железница“ вървят 

успешно, както и че се изпълня-

ват проектите за столичното 

метро, за телекомуникациите 

и сигнализацията на жп линия 

Пловдив – Бургас, както и за 

жп участък Скутаре – Оризово. 

„Сключихме договор и започ-

ва реализацията на важния жп 

участък Елин Пелин – Костенец 

в частта Елин Пелин – Вакарел“, 

добави министърът.

Росен Желязков отбеляза, че 

по отношение на пристанищния 

сектор за първи път от десети-

летия през 2019 г. е стартирал 

голям проект за подобряване на 

инфраструктурата на Варнен-

ското и Белославското езеро. 

Министърът подчерта още, че 

Народното събрание е приело 

част от важните за отрасли-

те „Транспорт“, „Информационни 

технологии“ и „Съобщения“ зако-

ни, като Закона за концесиите, 

Закона за железопътния транс-

порт, Закона за морските прос-

транства, Закона за електрон-

ното управление и др.

Росен Желязков заяви още, че 

през следващите месеци тряб-

ва да приключи отдаването на 

летище София на концесия. Той 

допълни, че предстои внасянето 

на концесиите за летище Плов-

див, за останалите пристанища 

по Черно море – част от Бургас, 

Варна – Запад, и за пристанища-

та по Дунав.

По Програмата за развитие на 

селските райони са договорирани 

71,2% от бюджета,

сочи статистиката на ми-

нистъра на земеделието, храни-

те и горите Десислава Танева. 

По думите й разплащането е 

достигнало 42,4%, като в значи-

телна степен е наваксано изо-

ставането. „Останаха само две 

мерки, които трябва да се фина-

лизират през януари. По Програ-

мата за морско дело и рибарство 

договорирането е 69%, а разпла-

щането - 23,2%, от което 16,2% 

са в 2019 г.“, заяви министър Та-

нева.

Поставено е началото на ключови 

проекти в областта на природния 

газ и на електроенергетиката,

стана ясно от отчета за 

2019 г. на министъра на енерге-

тиката Теменужка Петкова. „На 

21 октомври приключи първият 

етап от разширяването на га-

зопреносната инфраструктура 

от турско-българска до българо-

сръбска граница. Тогава бяха въ-

ведени в експлоатация първите 

11 км, които свързват България и 

Турция, изградена бе и газоизмер-

вателна станция до компресорна 

станция „Странджа“. В момента 

при пълна мобилизация продъл-

жава работата на нов 150-кило-

метров участък“, информира тя.

Петкова отбеляза,  че в 

2019 г. е даден старт на строи-

телството на интерконектора 

Гърция – България. „Благодарение 

на държавната гаранция в раз-

мер на 110 млн. евро е договоре-

но финансиране при много добри 

условия от Европейската ин-

вестиционна банка и финансово 

проектът е напълно осигурен“, 

изтъкна Теменужка Петкова и 

добави, че в момента се работи 

по разчистване на трасето и 

изграждане на временни лагери 

на територията на Гърция и на 

България.

По думите й в областта на 

електроенергетиката успешно е 

удължен животът на Шести блок 

на АЕЦ „Козлодуй“. Петкова посо-

чи, че той вече разполага с нов 

десетгодишен лиценз за експло-

атация. „В рамките на процеду-

рата за търсене на стратегиче-

ски инвеститор за АЕЦ „Белене“ 

бяха подадени 13 заявления и пре-

ди дни бе обявена кратката лис-

та на участниците“, каза още 

Теменужка Петкова.

Над 5,5 млн. лв. са инвестирани в 

обновяване и изграждане на нова 

спортна инфраструктура. 

Такава е равносметката на 

министъра на младежта и спор-

та Красен Кралев за 2019 г. Той 

сподели, че през годината са от-

пуснати средства за ремонт на 

спортни зали в Етрополе и в Бе-

лово, на тренировъчната зала на 

Зимния дворец в София, на писта 

за ролбан и стрелбище към нея в 

Самоков, на залата за вдигане на 

тежести към Спортно училище 

„Георги Бенковски“ във Варна, на 

настилка на лекоатлетическа 

зала в спортна зала „Доброти-

ца” в Добрич и др. „Бе осигурено 

финансиране за зала за тенис на 

маса в Полски Тръмбеш, за модер-

низиране на „Арена Арда” в Кър-

джали, както и за изграждане на 

спортна база в Казанлък“, инфор-

мира още той.

По думите му за 2020 г. засе-

га са одобрени проекти за общо 

715 000 лв. Те са за строител-

ство на мини футболно игрище в 

община Симитли, за преустрой-

ство, необходимо за изгражда-

не на боксов клуб в Плевен, за 

обновяване на настилката на 

футболно игрище в спортен ком-

плекс „Христо Ботев“ в Габрово и 

за ремонт на зала за вдигане на 

тежести към спортен комплекс 

„Ялта“ в Русе.

Българският туризъм е продъ-

лжил устойчивото си развитие и 

през 2019 г., обяви ресорният 

министър Николина Ангелкова. Тя 

припомни, че за първите десет 

месеца на годината България 

отчита над 8,4 млн. посещения 

на чуждестранни туристи и над 

3,4 млрд. евро приходи от меж-

дународен туризъм. Ангелкова 

допълни, че 31% е ръстът на 

международните туристи у нас 

от 2015 г. до сега, а приходите 

от техните визити е с 34% уве-

личение. Реализираните нощув-

ки в страната са над 25,5 млн. 

също за първите десет месеца 

на годината, което е 0,7% повече 

в сравнение със същия период на 

2018 г. Като успех тя посочи и 

реализирането на Единната сис-

тема за туристическа информа-

ция (ЕСТИ), както и че световни 

брандове вече реализират ма-

щабни проекти в страната.

С близо 5 млн. лв. са подпомог-

нати археологически и теренни 

проучвания на над 100 обекта

на територията на цялата 

страна. Средствата са били на-

сочени както към вече започнали, 

така и към нови изследвания, бе 

заключението на министъра на 

културата Боил Банов. Акцент в 

отчета му бе изпълнението на 

бюджетна програма ,,Опазване 

на недвижимото културно на-

следство”, по която са сключени 

84 договора за 3 535 980 лв.
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Андрей Новаков, евродепутат от групата на ЕНП, преговарящ по общия регламент за         

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Г-н Новаков, каква 

беше изминалата годи-

на за Вас и какви ще са 

приоритетите Ви през 

новата?

Трудна, но успешна. В 

професионален план – две 

кампании, два пъти избори. 

В първите като кандидат, 

във вторите подкрепях 

нашите участници по мес-

та, там където вярвам, че 

са положили достатъчно 

усилия. Доволен съм от 

всичко, което се случва до 

момента. Събирам сили за 

започващата година, коя-

то ще е решаваща. Като 

преговарящ по общия ре-

гламент за структурните 

инвестиционни фондове 

на Европейския съюз (ЕС) 

след 2020 г. е изключител-

но важно да се погрижа за 

това кохезионната поли-

тика да остане във вид, 

в който всички държави, 

които я ползват, да могат 

да продължават да получа-

ват подкрепа от ЕС. Вклю-

чително и България. Към 

момента изгледите са до-

бри - не просто ще запазим 

финансирането, каквото 

го имаме, но и ще го увели-

чим. Както сигурно знаете, 

предложението на Евро-

пейската комисия (ЕК) е за 

около 8% над това, с което 

разполагаме, като това 

няма да се случи за смет-

ка на парите за земеделци, 

фермери и студенти. На-

против – по програмата 

за селските райони ще има 

най-вероятно запазване на 

нивата, а по „Еразъм +“ ще 

има увеличение. 

Кога ще станат офи-

циални тези решения? 

Всичко това трябва да 

бъде договорено, защите-

но и гарантирано с подпи-

си още през настоящата 

година. Надявам се да се 

случи най-късно до сеп-

тември 2020 г. в началото 

на Немското председател-

ство на Съвета на ЕС, за-

щото българските общини 

е нужно да са наясно по ка-

къв начин могат да канди-

датстват, на какви усло-

вия ще отговарят, с какви 

средства ще се разпола-

га. Знаете, че огромната 

част от публичните ин-

вестиции в България са от 

Европейските структурни 

и инвестиционни фондове. 

Не мисля, че това е лошо, 

защото то е „допинг“ за 

нашата икономика, с кой-

то наваксваме изостава-

нето от миналото. Така 

ще постигнем обороти, 

с които впоследствие и 

сами да може да поддържа-

ме достатъчно стабилен 

ръст. Но докато не излез-

ем напред в класацията за 

развитие в ЕС, ще продъл-

жаваме да имаме нужда 

да се борим за европейско 

финансиране.

Една от темите, кои-

то се разискват за раз-

витието на кохезията, е 

изпълнението на проек-

ти чрез публично-частно 

партньорство (ПЧП)? 

Според Вас трябва ли 

тази тема да се популя-

ризира у нас?

ПЧП е практика, която 

се прилага в някои държа-

ви успешно, и мисля, че има 

потенциал за развитие и 

в България. Факт е, че у 

нас успешните примери са 

малко или не са известни 

дотолкова, че да се сочат 

за подражание. 

Ще виждаме все по-

вече обаче финансовите 

инструменти наред с без-

възмездните средства. 

Това означава, че фирми 

бенефициенти ще трябва 

да свикнат да работят 

и с такъв тип продукти. 

Каква е разликата? Фи-

нансовият инструмент е 

нисколихвен дългосрочен 

заем, като гарант за това 

е Европейската инвести-

ционна банка и ЕК. Идеята 

е едни и същи пари да ре-

волвират - когато са по-

могнали за един проект и 

той стане печеливш, да се 

връщат и да отиват при 

следващия, като във вре-

мето помагат на няколко 

различни идеи. 

Само няколко часа 

преди крайния срок по-

стигнахте споразумение 

за Бюджет 2020? Какви 

ще са основните акценти 

в него?

Да, първият акцент е, 

че въобще има Бюджет 

2020. В ключови сектори 

има увеличение. Парите 

по важни за нас пера са на 

задоволителни нива. Меж-

динните плащания към 

България за тази година 

са в размер на 4,2 млрд. 

лв., като те са прогноз-

ни. Това зависи от актив-

ността на бенефициен-

тите и дали проектите 

ще са изпълнени по начин, 

по който траншовете от 

ЕК няма да бъдат възпре-

пятствани. Искам да кажа, 

че са под условие, но Бъл-

гария може да разчита на 

тях. От тази гледна точ-

ка нямаме повод за при-

теснение за българските 

общини и компании, които 

изпълняват проекти.

Как се развиват неща-

та при дебатите за след-

ващата Многогодишна 

финансова рамка (МФР)?

Истината е, че към мо-

мента преговорите по нея 

не вървят. Поне не с тем-

повете, с които ми се иска. 

Всички надежди са вперени 

в Хърватското председа-

телство на Съвета на ЕС, 

с подкрепата на Немско-

то. То следва да каже, че с 

излизането на Великобри-

тания от Съюза оставя 

дупка в бюджета, която е 

нужно да се покрие. Моята 

лична позиция е, че този 

дефицит би могъл да се по-

крие с плащанията, които 

Англия трябва да направи 

с излизането си от ЕС, 

така че да не се товарят 

автоматично останалите 

държави. Все пак Обедине-

ното кралство има отго-

ворности към Съюза, през 

последните 50 години, в 

които е член, се е възполз-

вало достатъчно в различ-

ни сфери, така че не може 

да каже - „ние гласувахме 

за излизане и вече нямаме 

никакви ангажименти към 

Вас“. 

Според договорите за 

функциониране на ЕС това 

решение може да бъде взе-

то най-късно до 31 декем-

ври 2020 г. и аз мисля, че 

е важно да спазим този 

срок. Има гласове, които 

призовават настоящата 

рамка да бъде удължена, 

което означава, че общи-

ните и регионите няма да 

останат без средства. 

Не може да товарим ЕС 

с все повече очаквания – 

за опазване на граници, 

за справяне с болести, за 

преодоляване на бедствия, 

за инвестиции в наука и в 

същото време да намалим 

средствата и възмож-

ностите, с които би мо-

гъл да ги изпълни. Така че, 

ако имаме изисквания за 

това икономиката ни да 

става „зелена“ и прочие, 

то тогава трябва да за-

делим достатъчно, за да 

подкрепяме компаниите да 

развиват нови технологии, 

а не да ги оставяме да се 

справят сами. Към момен-

та развитие няма, но очак-

вам да има съвсем скоро. 

Истината е, че повечето 

доклади, включително и 

моят, са свързани с МФР, 

тъй като регламентът за 

общоприложимите мерки, 

в който съм докладчик, 

управлява около 383 млрд. 

евро, което е горе-долу 

1/3 от цялата рамка. Ето 

защо е изключително ва-

жно да знаем държавите 

членки имат ли готовност 

да увеличат вноските си, 

така че да имаме устой-

чив бюджет и след 2020 г. 

Бързам да кажа, че за Бъл-

гария към момента разли-

ката между парите, които 

внасяме в европейския 

бюджет, и тези, които по-

лучаваме от него, е над 4 

пъти. Ако вноската е око-

ло 1 млрд. лв. на година, то 

получаваме над 4 млрд. лв. 

Какво може да ни ка-

жете за напредъка на ре-

гламентите?

Вече имаме договорка 

за половината от регла-

мента с достатъчно де-

тайли за това как ще се 

програмира периодът, как 

ще се подават оператив-

ните програми, как ще се 

проверяват и отчитат 

проекти. Електронната 

кохезия беше тема, която 

обхванахме. Рамките на 

обществените поръчки и 

някои други важни техни-

чески решения бяха взети. 

От тази гледна точка 

съвсем скоро ще може да 

кажем какви са условията 

за кандидатстване. Умиш-

лено - в аванс, така че бе-

нефициентите да знаят 

какво да очакват. 

Много от въпросите 

остават отворени. При-

мер за това е какви ще са 

Аз също съм еколог и се 
боря за опазването на 
хората в природата

Снимки Румен Добрев
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процентите съфинансира-

не на отделните региони в 

зависимост от това дали 

са развити или в преход. 

Там се борим България да 

запази своята позиция с 

възможно най-голямо съ-

финансиране за бедните 

региони.

Ще има ли облекчаване 

на процедурите и бюро-

крацията, защото това 

интересува бизнеса?

Едно от нещата, за 

които аз лично настоявах 

по време на преговорите, 

беше електронната кохе-

зия да е силно застъпена. 

Това означава, че тогава, 

когато има някакви въ-

проси по изпълнението на 

проекта, всички проверя-

ващи органи могат да си 

набавят документите по 

електронен път, без да 

тормозят бенефициенти-

те. Това се налага, защо-

то бюрокрацията е голям 

проблем. Стремим се да 

го избегнем, а в същото 

време да запазим контрола 

върху тези средства, за-

щото те са на данъкопла-

тците. Трябва да намерим 

баланса и мисля, че сме на 

прав път.

Очаква ли се промяна 

на директивите за об-

ществените поръчки на 

европейско ниво?

В действащото към 

момента законодателство 

се изисква всяка поръчка 

над 5 млн. евро да бъде ко-

муникирана с ЕК. Така има 

повече прозрачност и е 

напълно нормално. По вре-

ме на Триалозите имаше 

предложение този праг да 

бъде значително занижен. 

Много от съображенията 

против бяха, че малките 

обеми ще задръстят бе-

нефициентите и Управля-

ващите органи (УО) и те 

ще трябва да правят само 

това. България е крачка 

напред с електронната 

система за управление 

на европейските проекти 

ИСУН. Мисля, че бе взето 

правилно решение в тази 

посока и праговете бяха 

запазени. Така, от една 

страна, се гарантира, че 

настоящото законодател-

ство на ЕС ще продължи 

да се прилага, а от дру-

га – няма да се налага да 

товарим с допълнителна 

бюрокрация Управляващия 

орган. 

При една промяна вся-

ка от държавите членки 

трябваше да промени за-

конодателството си в 

рамките на две години. 

Моята гледна точка е, че 

ЕС е призвана да прави 

живота на хората по-лек, 

а не да се чуди как да го 

затруднява.

Една тема,  която 

много касае строител-

ния бранш, а и като цяло 

България, е строител-

ството на лот 3.2 на АМ 

„Струма“. Какво е Ваше-

то мнение за напредъка 

на този проект?

Истината е, че тук 

съм провокиран не толко-

ва от преследване на по-

литически цели, колкото в 

лично убеждение, в здрава 

логика и размисъл. Най-

тежко от всичко е, че про-

блемите с изграждането 

на АМ „Струма“ не идват 

от Брюксел, а от България. 

Имаше поредна петиция, с 

която се занимавахме, ид-

ваща от български орга-

низации. Разговарях с вно-

сителите й и не успяха да 

ме убедят в това, в което 

вярват. Не ми се струва 

сериозно, че хората, кои-

то практикуват рафтинг 

по р. Струма, ще бъдат 

възпрепятствани да го 

правят, ако магистралата 

се изгради. Аз не съм стро-

ителен инженер, но спрямо 

проектите, които видях, 

нито някой ще мести река-

та, нито пък магистрала-

та ще минава в коритото 

й. Така че, ако някой иска да 

се спуска, може да продъл-

жи да го прави. 

В същото време ста-

тистиката за жертвите и 

ранените е кошмарна. Ко-

гато чуеш, че от 2010 г. до 

2019 г. загиналите и тежко 

ранените са над 250 чове-

ка само за отсечка от 13 

км, мисля, че вече не може 

да става дума за никакви 

други емоции. Аз не съм 

човек, който би пренебрег-

нал животните, напротив. 

Мисля си, че съществуват 

технически възможности, 

които да позволят да не 

увреждаме природата и 

начина на живот на фауна-

та, но не може да си поз-

волим да оставим отсечка, 

на която загиват толкова 

много хора. Абсурдно е. 

Това е неприемливо за мен 

и оттук-насетне съм го-

тов да прибегна до всички 

възможности, които ми 

дава ЕП, така че да под-

държам тезата, в която 

вярвам. Трябва да сме по-

вокални, макар да не ми е 

много по-вкуса, но иначе 

само едната гледна точ-

ка се чува. Излиза, че сме 

склонни да приемем, че за-

гиват хора и въпреки всич-

ко се грижим основно за 

гущерите и костенурките. 

По-важни са ми хората. Аз 

също съм еколог и се боря 

за опазването на хората в 

природата.

П аке т ъ т  „ М оби л -

ност“. Имаше предвари-

телно споразумение по 

него, а в последните ра-

ботни дни на годината 

своеобразен обрат от 

страна на Европейската 

комисия. Какъв е Вашият 

коментар?

Факт е – предвари-

телното споразумение 

не беше положително. В 

декларацията на Евро-

пейската комисия, която 

е отговорна за прилага-

нето на този регламент, 

са най-важни последните 

два реда. Там се казва, че 

Комисията изразява съжа-

ление за част от приети-

те разпоредби и запазва 

правото си, преди те да 

влязат в сила, да предпри-

еме нови законодателни 

действия, чрез които да 

ги неутрализира. Това е 

добра новина, за която 

работихме. И тук на пър-

во място искам да бла-

годаря за търпението на 

българските превозвачи, 

на българските шофьори 

за тяхното разбиране и 

за това, че ни дадоха по-

широк мандат, в който мо-

жем да лавираме и да пра-

вим компромиси. Развитие 

по преговорите предстои 

и е важно да не забравя-

ме, че в Европейския пар-

ламент следват още две 

гласувания – едното е в 

Комисията по транспорт, 

а след това второ четене 

в пленарна зала. Това ще е 

изключително интересно 

гласуване.

 Моята лична интер-

претация е, че Европей-

ската комисия, която, пак 

казвам, е длъжна да при-

лага този регламент, из-

глежда, че се отказва от 

него. Мисля така, защото 

не помня кога за последен 

път органът, който внася 

законодателните предло-

жения, излиза с деклара-

ция, с която казва, че е 

разколебан, съжалява за 

начина, по който се е приел 

един регламент, и запазва 

правото си, докато влезе в 

сила, да предприеме други 

дейности, с които едва ли 

не да го обезсили.

Беше представен Ев-

ропейският зелен пакт? 

Какви са основните мо-

менти в него?

Хубаво е да си поста-

вяме високи цели и да да-

ваме пример на целия свят 

с това, което правим. Ва-

жно е обаче да направим 

две неща. Първото е – це-

лите да са изпълними. Да 

не си затваряме очите за 

специфичните потребно-

сти на всяка страна, ре-

гион и бранш. Когато хи-

потетично една държава 

добива 40% от електрое-

нергията от въгледобив, 

трябва да се обърне спе-

циално внимание на този 

факт и да не се поставя 

под риск националната й 

сигурност. Второто е да 

има надевропейско, глобал-

но разбирателство по те-

мата, защото ми е много 

трудно да отида в Стара 

Загора и да обясня на хо-

рата, че това са трендо-

вете и е задължително да 

се съобразим, докато на 

няколкостотин киломе-

тра от там – в Украйна 

например, може да гориш 

въглища спокойно. Да не 

говорим за Китай. Това са 

въпроси, които трябва да 

се поставят на световно 

ниво, преди да изискваме 

толкова много от нашите 

икономики. Аз съм десен по 

убеждения човек и вярвам, 

че пазарът е способен да 

изхвърли остарелите тех-

нологии тогава, когато 

новите са достатъчно до-

бри. Има места, на които 

може да си позволиш да до-

биваш енергия от вятър и 

слънце в значителна част 

от годината, но има та-

кива, на които не можеш. 

И там защитата на на-

ционалната сигурност на 

населението означава да 

не го поставяш под риск. 

Тук ще кажа, че България 

спрямо референтните 

стойности от 90-а година 

насам е в челните места 

на Европа по намаляване 

на въглеродните емисии. 

Това се дължи на затваря-

нето на големи замърсява-

щи предприятия, каквито 

сме имали. Факт е обаче, 

че чистотата на въздуха 

продължава да бъде про-

блем и ние не може да си 

затворим очите за по-

требностите на хората. 

Светът върви в тази по-

сока, Европа също. За съ-

жаление понякога емоции-

те надделяват над здравия 

разум. Ако някоя компания 

е допуснала грешка по от-

ношение на разработката 

на дизеловите си двига-

тели, то не може това да 

бъде пренесено към всички 

дизелови двигатели в ев-

ропейски мащаб. Аз също 

искам чист въздух, но ми 

се ще да не се поддаваме 

толкова на модерни тен-

денции, като това всичко 

да е зелено, а да останем 

реалисти. 

Говори се, че България 

е на път да получи пока-

на за влизане във валут-

но-курсовия механизъм 

ERM II, както и за банко-

вия съюз. Очаква се ЕЦБ 

да излезе със становище 

по въпроса през про лет-

та. Ясно е, че решението 

ще е и на ЕК, но все пак 

какви са настроенията в 

общността?

България направи много 

по отношение на своята 

финансова стабилност. 

Макар това да е тема, по 

която вероятно има хора, 

които не биха искали да 

слушат вече казани неща, 

ще поема този риск и ще 

подчертая защо е важно 

това да се случи. Защото 

тази предвидимост и спо-

койствие на финансовата 

система означава повече 

инвестиции и по-високи 

заплати. Усилията през 

всички години нашият 

бюджет да не е на минус, 

това, че валутата ни е 

стабилна и спазваме Ма-

астрихските критерии и 

обновените макроиконо-

мически условности, ни да-

ват право да имаме амби-

ция да влезем в този клуб.

Имате своя програма 

за борбата с фалшивите 

новини. Разкажете ни и 

за нея?

Това е пилотен про-

ект, който предложих на 

ЕК. Радвам се, че се оцени 

с възможно най-високата 

оценка – клас А. Финанси-

ран бе с над 2 млн. евро. 

Представлява програма, 

която следва да финанси-

ра медии, които се борят 

с фалшивите новини. Дали 

ще е с механизми, чрез кои-

то се проверяват факти-

те, или такива за опровер-

гаване на фалшиви новини, 

но е ясно, че е едно от 

първите реални действия, 

които са в тази насока. 

Към момента парите са 

гарантирани в бюджета 

на ЕС за 2020 г.

Къде виждате въз-

можности за сътрудни-

чество с КСБ и в. „Стро-

ител“?

Ще се радвам да от-

кликна на всяка покана, 

идваща от Вас. Самият 

аз идвам от семейство 

на миньори и железничари, 

така че строителството 

не ми е никак чуждо. И не 

защото съм в Комисията 

по регионално развитие 

и тази по транспорт, а 

защото ми е интересно. 

В младините си съм бил 

строителен работник, 

така че да мога да си до-

карвам странични доходи, 

и до голяма степен Ви при-

емам като колеги. Може 

да разчитате на отноше-

ние като към колеги.
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Десислава 
Бакърджиева 

И през  2019  г .  на 
страниците на в. „Стро-
ител“ гостуваха изключи-
телно интересни лично-
сти с място и значение в 
европейския и българския 
дневен ред, хора, чиито 
решения влияят върху раз-
витието на строителния 
сектор. Традиционно пуб-
ликувахме интервюта с 
членове и председатели 
на комисии към Европей-
ския парламент (ЕП), ви-
цепремиери, министри, 
зам.-министри, народни 
представители, ръководи-
тели на Управляващи ор-
гани (УО) на оперативни 
програми, изпълнителни 
директори на държавни 
агенции и компании, пред-
седатели на български и 
международни браншови 
организации, кметове, 
ректори на висши учи-
лища, директори на про-
фесионални гимназии, 
международни експерти 
от различни сфери и, раз-
бира се, с представите-
лите на централното и 
областните ръководства 
на Камарата на строи-
телите в България (КСБ). 
Сред ключовите разго-
вори през годината бяха 
тези с председателя на 
Комисията по регионал-
но развитие на ЕП Искра 
Михайлова (сега член на 
Комисията по промишле-
ност, изследвания и енер-
гетика на ЕП и зам.-пред-
седател на група „Обнови 
Европа”), вицепремиерите 
Томислав Дончев и Мари-
яна Николова, министъра 
на регионалното раз-
витие и благоустрой-
ството Петя Аврамова, 
кмета на Столичната 
община Йорданка Фан-
дъкова и председателя 
на УС на КСБ инж. Илиян 
Терзиев. Любопитни бяха 
и срещите ни с Крешник 
Бектеши, министър на 

икономиката на Северна 
Македония, д-р Ласло Мо-
сочи, държавен секретар 
на Унгария, отговарящ за 
транспортната полити-
ка, и Ласло Кожи, предсе-
дател на Националната 
федерация на строител-
ните фирми в Унгария. 
Всеки наш гост беше ва-
жен, защото ни информи-
раше за националните и 
европейските политики, 
съобщаваше ни за пред-
стоящите законодателни 
промени и за актуалните 
теми, касаещи бранша. С 
някои от събеседниците 
ни Ви срещахме по-често, 
а с други – при информа-
ционен повод, но винаги 
водени от това да пред-
ставяме първи новости-
те в сектора.

Годината започна с 

оптимизъм, който ни 

вдъхна министър Петя 

Аврамова още в първия 

брой. „2019 г. ще открие 

пред строителния бранш 

нови възможности за ин-

вестиции“, каза тя пред 

в. „Строител“ и добави, 

че МРРБ продължава да 

работи по изграждане-

то на нова пътна инфра-

структура и рехабилита-

ция на съществуващата, 

която е в тежко състоя-

ние. Министър Аврамова 

потвърди, че АМ „Хемус“ 

продължава да е прио-

ритет и че през 2019 г. 

започва реализацията на 

магистрала „Европа“.

„ И  п р е з  н о в а т а 

2019 г. ще положим уси-

лия да продължим напред 

със заложените цели 

по изпълнението на ОП 

„Околна среда“, така че 

в този програмен пери-

од до 2020 г. да нямаме 

нито един загубен лев“, 

това заяви министъ-

рът на околната среда 

и водите Нено Димов в 

бр. 2. От страниците на 

в. „Строител“ той поже-

ла много спорна и гра-

дивна 2019 г. на всички 

строители в страната 

и на читателите ни. В 

същия брой Деница Ни-

колова, зам.-министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

и ръководител на УО на 

ОП „Региони в растеж“, 

информира за постигна-

тия напредък по ОПРР 

и представи бъдещите 

предизвикателства пред 

оперативната програма. 

Следващият ни ин-

тригуващ гост беше Ис-

кра Михайлова, която съ-

общи от страниците на 

изданието, че Комисията 

по регионално развитие 

в ЕП, КСБ и в. „Строител“ 

организират за пета по-

редна година междуна-

родна конференция, като 

избраната тема на по-

редното събитие е „Ев-

ропейската солидарност 

в инвестиционната поли-

тика на ЕС, реализирана 

в България“.

В началото на го-

дината министърът 

на младежта и спорта 

Красен Кралев направи 

равносметка за реали-

зираните инвестиции 

през изминалата година 

за обновяване и изграж-

дане на инфраструктура 

в сектора и представи 

планираните строителни 

дейности. Той не пропус-

на да похвали успехите 

на българските спорти-

сти и да изрази надеж-

дите за нови отличия от 

световни и европейски 

първенства. 

„2019 г. ще бъде по-

динамична, предизвика-

телна и интересна за 

ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура 

2014 – 2020”, коментира 

ръководителят на УО на 

оперативната програма 

инж. Галина Василева 

и добави, че няма риск 

от загуба на средства. 

Инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на УС 

на КСБ и управител на 

„Планекс“ ЕООД, разка-

за за най-интересните 

обекти, по които ръково-

дената от него компания 

е работила и за предиз-

викателствата в профе-

сията.

В бр. 4 с кмета на Со-

фия Йорданка Фандъкова 

коментирахме основните 

приоритети в дейност-

та на Столичната об-

щина през 2019 г., като 

акцентът бе поставен 

върху плановете по отно-

шение на развитието на 

пътната инфраструкту-

ра и на метрото. „Важна 

е и подготовката на съв-

местната изложба, коя-

то организираме заедно 

с КСБ и вестник „Стро-

ител“, новите обекти в 

София, които се надявам 

и през тази година да 

представим“, посочи тя.

Поредицата на „Стро-

ител“ с ръководителите 

на Управляващите орга-

ни продължи с Валерия 

Калчева, главен дирек-

тор на Главна дирекция 

„Оперативна програма 

„Околна среда“. „Надявам 

се и си пожелавам тази 

година да успеем да за-

пазим темпото от пре-

дходната, за да може към 

края на 2019 г. да се пох-

валим със също толкова 

добри резултати“, изра-

зи надежда експертът. В 

следващия брой темата 

с оперативните програ-

ми продължи д-р Лозана 

Василева, зам.-министър 

на земеделието, храните 

и горите и ръководител 

на УО на Програмата 

за развитие на селски-

те райони. „През 2019 г. 

сме заложили амбициозни 

цели за ПРСР. Предвиде-

ни са 9 процедури, които 

ще осигурят възможност 

за договориране на сред-

ства в размер на над 141 

млн. евро от бюджета на 

програмата“, информира 

тя. 

На 1 февруари пред-

седателят на УС на 

Национално сдружение 

Недвижими имоти До-

бромир Ганев представи 

приоритетите на бран-

шовата организация. Той 

даде любопитни данни за 

развитието на пазара и 

направи прогноза за 2019 

г. Ганев бе първият гост 

през годината, който от-

прави поздрав от стра-

ниците на вестника по 

повод 10-годишния юби-

лей на „Строител“ през 

2019 г.

„От европейския бю-

джет за кохезионна по-

литика се отделят най-

много средства – повече 

от 30%.“ Това изтъкна в 

Брюксел пред в. „Строи-

тел“ евродепутатът Ан-

дрей Новаков, с когото 

разговаряхме за работа-

та на ЕС по Многогодиш-

ната финансова рамка 

за периода 2021 - 2027 г. 

Интригуващ събеседник 

бе и Дончо Барбалов, 

зам.-кмет на София. Той 

даде подробности за 

най-важните обекти в 

Капиталовата програма 

на Столичната община. 

Бюджетът на София от 

1,7 млрд. лв. за 2019 г. бе 

рекорден. „Развитието 

на градската железница 

няма да спре с открива-

нето на третия метро-

диаметър“, бе неговата 

ключова фраза в интер-

вюто за изданието. 

„Настоящият парла-

мент може само да запо-

чне дебата за разделяне 

на Закона за устройство 

на  територи ята  на 

два закона“, сподели в 

бр. 7 Искрен Веселинов, 

председател на парла-

ментарната Комисия 

по регионална полити-

ка, благоустройство и 

местно самоуправление. 

„Промените в Закона за 

регионалното развитие 

ще са сред приоритети-

те ни през тази година“, 

добави той.
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Д-р ик.н.  Николай 

Иванов, председател на 

ББА „Пътна безопасност” 

и член на УС на КСБ, ко-

ментира основните зада-

чи на двете организации, 

като и той не пропусна 

да поздрави изданието 

за 10-ата годишнина. 

„Вестник „Строител“ 

успешно поддържа ви-

соките стандарти при 

организирането и отра-

зяването на събития“, бе 

мнението му за медията. 

Срещите ни с д-р ик.н. 

Иванов продължиха през 

цялата година. 

В края на февруари 

Огнян Златев, ръково-

дител на Представител-

ството на Европейската 

комисия в България, посо-

чи, че страната ни зае-

ма едно от челните мес-

та по проекти по плана 

„Юнкер“. „2019 г. ще бъде 

много важна за разви-

тието на ЕС“, прогнози-

ра той.

На 1 март, месец пре-

ди юбилея на в. „Строи-

тел“, стартирахме по-

редица от интервюта, 

в които разказахме как 

е създадено изданието 

на КСБ, как се е развило 

през годините и какви ус-

пехи е постигнало, с как-

ви предизвикателства се 

е справило. Започнахме с 

почетния председател 

на КСБ инж. Симеон Пе-

шов и първи председател 

на УС на КСБ в периода 

2007 – 2010 г. „Оценявам 

създаването на в. „Стро-

ител“ като едно от най-

мъдрите решения на КСБ. 

Нашият вестник се нало-

жи в гилдията, в инсти-

туциите и бранша. Той 

се появява на бюрата на 

много министри, предсе-

датели на агенции, дори 

този факт, че всички ко-

леги, когато се съберем, 

говорим за вестника, 

обсъждат се публикации-

те, дават се някои насо-

ки, критикуват се някои 

неща – това значи, че 

вестникът е четен. Не 

може да коментираш или 

критикуваш нещо, без 

да си го прочел“, споде-

ли инж. Пешов. Втората 

личност, с която си при-

помнихме първите годи-

ни на медията, бе Асен 

Гагаузов, министърът на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

2005 - 2009 г. „Пожела-

вам на колектива на в. 

„Строител“ още много 

дълго време да показвате 

успехите на българските 

строители. Пожелавам 

Ви и когато строители-

те четат вестника, да 

казват: вижте колко ху-

баво нещо са написали 

колегите“, се обърна към 

екипа той. Следващият 

ни събеседник бе инж. 

Светослав Глосов, поче-

тен председател на КСБ. 

„Вестник „Строител“ има 

важна роля за популяризи-

ране на постиженията на 

бранша и за защита на 

интересите на гилдия-

та. Пожелавам на екипа 

на изданието на Камара-

та да бъде все така млад 

по душа, жизнерадостен, 

работлив и усмихнат“, бе 

неговото мнение и поз-

драв за в. „Строител“. В 

поредицата се включи и 

Валентин Николов, пред-

седател на Контролния 

съвет на КСБ. Той заяви, 

че във време на свръхин-

формация чрез вестник 

„Строител“ Камарата е 

намерила начин целена-

сочено да стига до свои-

те членове и партньори. 

„Не забравяйте началото 

и се стремете и се бо-

рете за бъдещето“, каза 

Николов.

В навечерието на 

юбилея на изданието по-

канихме Мария Габриел, 

еврокомисар по цифро-

ва икономика и цифрово 

общество (сега с ресор 

„Иновации, изследвания, 

култура, образование и 

младеж“). „Ако искаме 

силен, независим и на-

дежден медиен сектор, 

трябва да подкрепим 

качествената журналис-

тика“, заяви тя и комен-

тира явлението „фалшиви 

новини“, от което според 

Габриел са застрашени 

всички държави членки. И 

еврокомисарят не пропус-

на да поздрави в. „Строи-

тел“ за професионализма 

и постиженията и пожела 

екипът да празнува още 

много юбилеи. 

През април гост на 

изданието беше Ивели-

на Василева, председа-

тел на парламентарна-

та Комисия по околната 

среда и водите, която 

информира, че България 

е на 8-о място по дял на 

договорени средства от 

общия бюджет на опера-

тивните програми, като 

се спря по-подробно на 

напредъка на ОПОС. „Поз-

волете ми да поздравя в. 

„Строител“ за качестве-

ния принос за повишаване 

на общественото знание 

по темите, свързани с 

околната среда, стро-

ителството, регионал-

ното развитие и инфра-

структурата“, каза още 

тя.

От страниците на 

вестника Крешник Бек-

теши, министър на ико-

номиката на Северна 

Македония, покани бъл-

гарските фирми да пра-

вят бизнес в страната 

му. „Предлагаме много 

облекчения, а пазарът е  

предсказуем и прозрачен 

за инвеститорите“, до-

пълни той. 

Преди началото на 

строителния сезон об-

съдихме с инж. Стефан 

Чайков, председател на 

УС на Българска браншо-

ва камара „Пътища“, клю-

човите инфраструктурни 

проекти, които са в ход 

или предстои да се реа-

лизират. С него Ви срещ-

нахме и в началото на 

декември. Информацион-

ният повод бе връчване-

то на отличието „Инже-

нер на годината.“

За важните обек-

ти от републиканската 

мрежа и планираните 

строителни дейности 

разговаряхме и с Георги 

Терзийски, председател 

на УС на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ). 

„Процесът по доизграж-

дането и завършването 

на АМ „Хемус“ е необра-

тим“, бе категоричен 

той. По думите му други 

основни задачи за АПИ 

са продължаването на 

строителството на ав-

томагистрала „Струма“, 

стартирането на проек-

тите Калотина - София, 

Видин - Ботевград, „Русе 

- Велико Търново”, до-

вършването на обходния 

път на Габрово, изграж-

дането на обхода на По-

морие и връзката на АМ 

„Тракия“ с жк „Младост“, 

както и внедряването на 

тол системата. По-късно 

през годината, в разгара 

на строителния сезон, 

отново се срещнахме с 

Георги Терзийски, за да 

проследим напредъка по 

всички приоритетни про-

екти, за които отговаря 

Агенцията.

В бр. 19 Малина Кру-

мова, председател на 

Държавна агенция „Безо-

пасност на движението 

по пътищата“, разясни 

какви са основните за-

дачи за новосъздадената 

структура. „Основният 

ни приоритет е изготвя-

нето на цялостен систе-

мен анализ на пътната 

безопасност в страната. 

Разчитам изключително 

много на добрия диалог и 

подкрепа от КСБ“, посо-

чи тя. Ексклузивен наш 

събеседник бе д-р Ласло 

Мосочи, държавен секре-

тар на Унгария, отгова-

рящ за транспортната 

политика. „Строител-

ният сектор в Унгария 

може да очаква старти-

рането на проекти за 

25 трилиона форинта. 

Основната цел на прави-

телството е страната 

да стане една от най-

добрите пет в Европа по 

критерий „качество на 

живот”, разказа той.

След като в рамките 

на две седмици се про-

ведоха две срещи между 

ръководствата на КСБ 

и Националното сдруже-

ние на общините в Репу-

блика България (НСОРБ), 

потърсихме инж. Дани-

ел Панов, председател 

на УС на организацията 

и кмет на община Ве-

лико Търново. Той зая-

ви, че НСОРБ и КСБ ще 

работят съвместно за 

подобряване на норма-

тивната база. „Чрез ре-

ализираните общински 

проекти европейската 

солидарност е най-види-

ма за хората“, каза още 

инж. Панов пред в. „Стро-

ител“. 

При срещите на Кама-

рата и НСОРБ се открои 

проблемът с липсата на 

кадри. Това бе повод да 

поканим инж. Таня Ми-

хайлова, зам.-министър 

на образованието и нау-

ката, да представи поли-

тиките на ведомството 

по отношение на профе-

сионалното образование. 

„Над 1100 ученици на го-

дина избират строител-

ната професия“, инфор-

мира тя.

В един от юнските 

ни броеве наш събесед-

ник бе инж. Валентин 

Йовев, зам.-министър на 

регионалното развитие и 

благоустройството. „Ци-

фровизацията на строи-

телния сектор е важна 

тема, за която трябва да 

обединим усилия. МРРБ 

ще се нуждае от подкре-

пата и експертния опит 

и на КСБ, за да се случат 

 стр. 14
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нещата“, изтъкна зам.-

министърът. 

В бр. 26 доц. д-р инж. 

Георги Линков, предсе-

дател на Комисията за 

воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС, ни 

разясни как Централният 

професионален регистър 

на строителя отговоря 

на все по-нарастващите 

изисквания за електрони-

зация и цифровизация на 

сектора. Той разказа как 

е разширена електронна-

та система на ЦПРС и е 

въведен режим на работа 

с квалифициран електро-

нен подпис.

И н т е р в ю т о  н и  в 

следващия брой бе с Ан-

тоанета Барес, изп. ди-

ректор на „Национална 

компания индустриални 

зони“. Тя направи обзор 

за развитието на иконо-

мическите зони в стра-

ната и подчерта, че е не-

обходима регулация чрез 

закон. Интригуващ гост 

на изданието беше и Лас-

ло Кожи, председател на 

Националната федерация 

на строителните фирми 

в Унгария. Той акцентира 

върху строителния пазар 

в страната му и посочи, 

че обемите на производ-

ство се увеличават във 

всеки подсектор и паза-

рът е във възход. „Най-

интензивен ръст се на-

блюдава по отношение 

на инвестициите в ин-

дустриални съоръжения и 

жилищно строителство“, 

съобщи за читателите 

ни Кожи.

В следващия брой ви-

цепремиерът Томислав 

Дончев коментира усво-

яването на средствата 

от ЕС, което по думите 

му върви с по-бързи тем-

пове през настоящия 

програмен период спрямо 

предходния. Вицепреми-

ерът засегна и темите, 

по които работи съв-

местно с КСБ - подобря-

ването на качеството 

на проектите, оптими-

зирането на системата 

за възлагане на поръчки, 

както и за дигитализаци-

ята на сектора. „Ще раз-

читаме на експертизата 

на КСБ при подготовката 

на бъдещите оперативни 

програми“, каза той. 

„През тази година ще 

въведем в експлоатация 

централния участък от 

новата линия на метро-

то, а третият лъч ще 

бъде напълно завършен 

през 2025 г.“, заяви през 

август проф. д-р инж. 

Стоян Братоев, изп. ди-

ректор на „Метрополи-

тен“. Традиционно в края 

на разговора той призова 

строителите да се стя-

гат. „Още малко ни ос-

тана. После ще може да 

излязат и с вдигната гла-

ва да кажат: справихме 

се“, завърши той. Наш 

специален гост беше и 

вицепремиерът Марияна 

Николова, която разгледа 

връзката между образо-

ванието и бизнеса. „Тя е 

ключова за развитието 

на икономиката“, подчер-

та Николова и добави, че 

управленската програ-

ма на правителството 

включва множество по-

литики, с които се цели 

създаване на привлека-

телна среда за инвести-

ции и повишаване на ка-

чеството на живот.

„Развитието на Со-

фия е мой постоянен при-

оритет“, бяха думите на 

кмета на Столичната 

община Йорданка Фандъ-

кова във второто ни за 

годината интервю в бр. 

33. „С интерес очаквам 

шестата ни съвместна 

изложба с КСБ и вестник 

„Строител“ за направено-

то в града през 2019 г.“, 

изтъкна кметът на СО. 

В началото на септем-

ври отново обсъдихме с 

министъра на регионал-

ното развитие и бла-

гоустройството Петя 

Аврамова стратегиче-

ските инфраструктурни 

проекти. Тя съобщи, че в 

изпълнение са 119 км. „Ра-

ботим по трите основни 

приоритета на МРРБ – 

изграждане на пътища, 

реформиране на ВиК от-

расъла и създаване на нов 

облик на градовете“, ка-

тегорична бе Аврамова.

В бр. 37 началникът 

на ДНСК арх. Иван Нес-

торов говори за участи-

ето си в постоянната 

работна група, иниции-

рана от вицепремиера 

Томислав Дончев, в коя-

то е и КСБ. „Постоянни-

ят превантивен контрол 

има много добър дисцип-

линиращ ефект“, убеден е 

той. Темата за контрола 

продължихме с Мая Ко-

сева, управител на На-

учноизследователския 

строителен институт. 

„НИСИ и КСБ можем да 

инициираме широка об-

ществена дискусия за ка-

чеството на строител-

ството“, бе категорична 

тя в първото си интер-

вю като ръководител на 

НИСИ. „Като издание на 

КСБ ролята на в. „Стро-

ител” е ключова както 

за информираността и 

популяризирането на по-

ложителните практики 

в строителния бранш, 

така и в търсене на ре-

шения за проблемите“, 

изтъкна Косева.

В края на 1-вия си ман-

дат като председател на 

най-голямото Областно 

представителство на 

КСБ инж. Любомир Ка-

чамаков направи равно-

сметка за работата си. 

Той ни запозна и с меж-

дународната дейност 

на Камарата, както и с 

направленията, по кои-

то работи в рамките на 

FIEC. „Цифровизацията е 

бъдещето на сектора“, 

изтъкна председателят 

на ОП на КСБ – София.

В началото на ок-

томври говорителят на 

ЦИК Александър Андреев 

представи как протича 

организацията на избори-

те за местна власт. „В 

ЦИК бяха регистрирани 

общо 59 партии и 7 коа-

лиции“, информира Андре-

ев. Любопитен бе и гос-

тът ни в брой 41 - инж. 

Красимир Папукчийски, 

ген. директор на Нацио-

нална компания „Железо-

пътна инфраструктура”. 

„Нито един от планира-

ните за изпълнение про-

екти през настоящия 

програмен период няма да 

отпадне“, подчерта той. 

Инж. Папукчийски заяви, 

че се обновяват десетки 

жп гари и спирки. „Това са 

местата, където хората 

имат пряк контакт с жп 

инфраструктура, и зато-

ва сме длъжни да ги при-

ведем в удобен и прили-

чен вид“, бе категоричен 

ген. директор на НКЖИ. 

След като представихме 

напредъка на изпълне-

нието на жп проектите 

с европейски средства, 

направихме интервю с 

Десислава Танева, ми-

нистър на земеделието, 

храните и горите. Тя съ-

общи, че към 18 октомври 

по ПРСР са разплатени 

около 1,38 млрд. евро. 

„Постигнат е сравни-

телно добър напредък по 

програмата. КСБ и всич-

ки строителни фирми са 

изключително важни за 

реализирането на голяма 

част от проектите“, по-

сочи министър Танева.

В навечерието на 

Димитровден в. „Стро-

ител“ и КСБ откриха 

Шестата фотоизложба 

„Виж София – променя-

ме я заедно“, реализи-

рана със съдействието 

на Столичната община. 

Един от представените 

обекти в нея бе метроде-

по „Земляне“, изпълнен от 

„Геострой“ АД. За него 

ни разказа изп. дирек-

тор на дружеството д-р 

инж. Владимир Вутов. 

„Действително предиз-

викателствата не бяха 

малко, но ние завършихме 

успешно този проект. 

Приключването му е с 

много голямо значение за 

София предвид бъдещо-

то развитие на транс-

порта и териториите 

на града“, сподели пред 

в. „Строител“ той. „Чрез 

изданието на КСБ хората 

имат възможност да се 

докоснат до строител-

ния сектор, да разберат 

реалните проблеми и 

ежедневните предизви-

кателства, пред които 

са поставени фирмите 

от отрасъла“, добави д-р 

инж. Вутов.

През октомври в по-

лезрението ни беше и 

Зорница Русинова, зам.-

министър на труда и со-

циалната политика. Тя 

даде данни за изпълне-

нието на ОП „Развитие 

на човешките ресурси“ 

и пазара на труда. „Вяр-

вам, че в следващия про-

грамен период с КСБ ще 

договорим конкретни за 

сектора програми“, бяха 

думите й.

Актуалните теми 

пред парламентарната 

Комисия по регионална 

политика, благоустрой-

ство и местно самоу-

правление обсъдихме с 

нейния зам.-председа-

тел Александър Ненков. 

„Строителният бранш 

става все по-конкурен-

тоспособен, и то не само 

на нашия пазар“, бе него-

вото заключение.

Информационен повод 

ни срещна със Стамен 

Янев, изп. директор на 

Българската агенция за 

инвестиции. Той участва 

в Българо-китайския ин-

фраструктурен форум, в 

който се включи и КСБ. 

„Към настоящия момент 

има голям интерес към 

България от страна на 
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китайски компании“, бе 

категоричен Янев. „Без 

добър строител няма ус-

пешна инвестиция“, каза 

още в интервюто той.

В края на годината 

отново разговаряхме с 

вицепремиера Томислав 

Дончев, за да анализира 

изпълнението на евро-

пейските проекти. „Няма 

програма на ЕС, при коя-

то договарянето да е под 

60%“, отчете вицепреми-

ерът. 

В бр. 51 веднага след 

встъпителен форум за об-

щински мандат 2019 - 2023 

г., организиран от НСОРБ, 

представихме Силвия Ге-

оргиева, изп. директор на 

Сдружението. Тя комен-

тира приоритетите на 

местните власти и бю-

джетите, с които те ще 

разполагат през 2020 г. 

„Активизирането на кон-

тактите между НСОРБ и 

КСБ би било от полза и за 

двете структури“, посочи 

още тя. 

В последния брой за 

2019 г. министър Петя 

Аврамова направи равно-

сметка за свършеното 

от МРРБ през годината, 

като отчете добри ре-

зултати. „И през 2020 г. 

ще продължи работата 

по основния ни приоритет 

– изграждането на път-

ната инфраструктура“, 

коментира тя. Министър 

Аврамова пожела на всич-

ки строители увереност, 

сили и успехи през новата 

година и обяви от стра-

ниците на в. „Строител“, 

че министерството ще 

продължава да си сътруд-

ничи с КСБ за подобряване 

на нормативната уредба, 

касаеща строително-ин-

вестиционния процес.

Ето и някои други 

интересни цитати на 

събеседниците ни през 

2019 г:

Смилена Костова , 

главен директор на ГД 

„Европейски фондове за 

конкурентоспособност: 

„По ОПИК предстоят 

процедури за избор на фи-

нансови посредници.“

Й о ана  Хрис т ова , 

зам.-кмет на Столична-

та община по направ-

ление „Зелена система, 

екология и земеползване“: 

„Нашият стремеж е Со-

фия да става по-зелена, 

по-красива и уютна.“

Михаела Габрашкова, 

вр.и.д. изп. директор на 

Предприятието за упра-

вление на дейностите 

по опазване на околната 

среда: „През 2019 г. пла-

нираните средства за 

финансиране на екологич-

ни проекти са в размер 

над 74 млн. лв.“

Надя Данкинова, изп. 

директор Фонд ФЛАГ: 

„Благодаря за възмож-

ността чрез вестника 

на КСБ да популяризира-

ме дейността на ФЛАГ и 

ФУГРС, да бъдем полезни 

пряко на нашите креди-

тополучатели и инди-

ректно на строителните 

фирми, които изпълняват 

проектите.“

И н ж .  И р ен  Д аби -

жева, изп. директор на 

Българския институт по 

стандартизация: „Строи-

телите спазват европей-

ските стандарти.“

Живко Тодоров, кмет 

на Стара Загора: „За по-

следните 4 години общи-

ната е реализирала про-

екти по оперативните 

програми за близо 100 

млн. лв.“

Таня Христова, кмет 

на Габрово: „Можем да 

предложим много добри 

условия на високотехно-

логични инвеститори.“

Инж. Николай Чома-

ковски, изп. директор на 

„Пайп Систем“ АД: „Пре-

дизвикателство е всеки 

един нов проект, жела-

нието ни е да продължим 

да се развиваме, да ста-

ваме по-добри и по-тър-

сени на пазара.“

Инж. Юлий Армянов, 

управител на „ТАНГРА – 

АВ“ ООД: „Гордея се, че 

сме семейна компания с 

традиции.“

Любомир Галчев, уп-

равител на „Галчев Инже-

неринг“ ЕООД: „Ние сме 

свикнали да се справяме 

с всякакви предизвика-

телства.“

Христо Климентов, 

управител на „Глобъл 

Меншън“ ЕООД: „Вест-

ник „Строител“ ще има 

една от най-модерните 

интернет страници в 

България.“

Инж. Виктор Шар-

ков, първи зам.-предсе-

дател на НСКВ: „Работя 

за това да има признание 

към тези, които създа-

ват условията за живот 

на хората, вярвам, че 

само ако има помирение 

и приемственост, може 

да има и просперитет.“

Ген. Борис Анакиев, 

председател на секция 

„Строители воини“ към 

НКСВ: „Личният пример 

възпитава, а не наказа-

нията.“

Д-р инж. Иван Кара-

леев, председател на УС 

на Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране: „Критерий в 

търговете трябва да бъде 

качеството, а не изисква-

нето за най-ниска цена.“

Инж.  Антони  Чи-

пев, главен секретар на 

КИИП: „Пожелавам успех 

на екипа на „Строител“ 

и да продължавате все 

така!“

Пpoф. д-p apx. Toдop 

Бyлeв, пpeдceдaтeл нa 

УС на САБ: „Вестникът 

на българския строител 

е много хубав и го следя 

с интерес.“

Цветан Симеонов , 

председател на УС на 

Българската търгов-

ско-промишлена палата: 

„Нужно е въвеждането 

на съвременни норми в 

обучението и сертифи-

цирането на професиите 

в строителството.“

Проф. Владимир Пи-

лософ, председател на 

УС на Българската педи-

атрична асоциация: „По-

строяването на многоп-

рофилна детска болница 

е кауза от национално 

значение.“

Адв. Свилена Дими-

трова, председател на 

Центъра за спогодби 

и медиация към СРС и 

СГС: „Възможностите 

на медиацията са много 

и хубавото е, че всички 

могат само да спечелят 

от нея.“

Доц. д.н. Цвета Мар-

кова, адвокат: „Разширя-

ват се случаите, в които 

администраторът може 

да откаже да предостави 

дадена информация, ако 

тя се съдържа в офици-

ални бази данни.“

Проф. д-р инж. Иван 

Марков, ректор на Уни-

верситета по архитек-

тура, строителство и 

геодезия: „На 24 май да 

направим равносметка 

за качеството и органи-

зацията на образовател-

ния процес.“

Проф. д.а.н. арх. Бо-

рислав Борисов, ректор 

на ВСУ „Любен Кара-

велов”: „Дипломите на 

нашите студенти се 

признават навсякъде в 

Европа.“

П р о ф .  д - р  и н ж . -

икон. Даниела Тодоро-

ва, ректор на ВТУ „Тодор 

Каблешков“: „Универси-

тетите трябва да се 

адаптират към новите 

потребности на пазара.“

Инж. Доротея Донче-

ва, директор на Софий-

ската гимназия по стро-

ителство, архитектура и 

геодезия „Христо Ботев“: 

„Интересът към СГСАГ е 

много голям.“

Инж. Петя Иванова, 

директор на ПГСА – Па-

зарджик: „Бъдещето на 

професионалното обра-

зование все повече ще 

е свързано с партньор-

ство със строителния 

бранш.“

Проф. д-р инж. Фан-

тина Рангелова, декан 

на Строителния факул-

тет на УАСГ: „Голям сти-

мул за студентите е, че 

в държавата отново има 

сериозно раздвижване на 

строителния сектор.“

Aрх. Христо Ганчев: 

„Възраждането на Голяма-

та базилика в Плиска ще 

допринесе за устойчиво-

то развитие на туризма, 

и на регионално, и на на-

ционално ниво.“

Арх. Юлий Фърков, 

специалист по консер-

вация и реставрация 

на недвижими културни 

ценности: „Археологи-

ческите проучвания на 

Голямата базилика в пър-

вопрестолна Плиска да-

тират отпреди 120 г.“

Арх. Станислав Кон-

стантинов: „Обектът 

на моя живот е Музеят 

за история на София.“

Отец Кирил Попов, 

енорийски свещеник в 

катедрален храм „Света 

Неделя”: „Христовото 

Възкресение е неповто-

римо спасително съби-

тие в цялата човешка 

история.“

Искрен Йотов, Велик 

майстор на Обединената 

Велика ложа на България: 

„Надявам, че догодина 

ще мога да Ви поканя в 

действащ музей на ма-

сонството в България.“

Инж. Делчо Гюров, 

Почетен гражданин на 

София: „НДК е моят най-

труден и  най-обичан 

обект.“

И през 2020 г. ще про-
дължим да срещаме чи-
тателите на вестник 
„Строител“ с интересни 
и важни за бранша събе-
седници.
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1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

Септември  

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Октомври  

1
2
3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

Ноември  

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

30

Декември  

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

Пловдив

Велико Търново

София

Бургас

Стара Загора



14 „КОД СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 3 януари 2020

Инициативата за открити приемни в областните градове се радва на голям интерес и продължава през 2020 г.

Прокуристът и главен редактор на в. „Строител“ Ренета Николова в рубриката „Код Строител“:

В. „Строител“

В навечерието на 2020 г. 

прокуристът и главен редактор 

на в. „Строител“ Ренета Нико-

лова гостува в последното за 

изминалата година издание на 

рубриката „Код Строител“. Съв-

местното предаване на КСБ, в. 

„Строител“ и Радио София – БНР, 

стартира през октомври 2019 г. 

В началото на разговора 

водещата Анелия Торошано-

ва попита главния редактор 

на в. „Строител“ каква е рав-

носметката й за изминалата 

година. „2019 г. бе поредната 

динамична и успешна година за 

вестника, но също и много спе-

циална. Традиционно тя бе из-

пълнена с предизвикателства и 

събития, като едно от тях беше 

изключително за екипа – отбе-

лязването на юбилея на офици-

алното издание на КСБ. Неза-

висимо че рожденият ден бе на 

3 април, подготовката за него 

започна от самото начало на 

2019 г. Планирахме редица ини-

циативи“, заяви в ефира на БНР 

Ренета Николова и добави, че

успоредно с подготовката 

на празника в. „Строител“ 

е продължил да отразява 

дейността на КСБ,

както и да е полезен на чле-

новете на Камарата. 

„През март за пета поредна 

година КСБ, „Строител“ и г-жа 

Искра Михайлова като предсе-

дател на Комисията по регио-

нално развитие в ЕП проведох-

ме международна конференция 

на високо ниво, която премина 

при голям интерес. Темата на 

форума беше „Европейската со-

лидарност в инвестиционната 

политика“, разказа Николова. Тя 

поясни, че на конференцията 

са отчетени резултатите от 

инвестиционната политика на 

ЕС, реализирана в България чрез 

строителния бранш, като биз-

несът се е запознал с визията 

за развитие на кохезионната 

политика на ЕС за  периода 2021 

– 2027 г.

Главният редактор на изда-

нието посочи, че в края на март 

КСБ, ОП Варна и в. „Строител“ са 

провели третата поредна сре-

ща с ръководството на община 

Варна. На нея традиционно е 

представена Инвестиционната 

програма на местната админи-

страция за 2019 г., направен е 

преглед на предходната година, 

дискутирани са актуални въпро-

си, поставени от членовете на 

ОП на КСБ. Равносметката про-

дължи 

с главното събитие за медията – 

10-годишния юбилей. 

„На 3 април в. „Строител“ 

отбеляза рождения си ден с кок-

тейл в „София хотел Балкан“ 

заедно със своите партньори 

и приятели, ръководството на 

КСБ, председатели на ОП, парт-

ньори и рекламодатели, пред-

ставители на централната и 

местната власт, на работо-

дателски и браншови органи-

зации, на синдикати, колеги и 

личности, с които изданието е 

работило през годините. Връчи-

хме почетни грамоти и плакети 

на партньорите на изданието. 

Всеки гост на тържеството 

получи подарък – специално под-

готвения за юбилея алманах „10 

години вестник „Строител“. На 

коктейла бе представено и  ви-

део по повод юбилея. Беше наис-

тина незабравимо преживяване“, 

сподели тя и добави, че по повод 

10-ата годишнина изданието е

провело и анкета.

„Целта беше да си сверим 

часовниците – дали отговаря-

ме на очакванията на нашите 

читатели, какво трябва да про-

меним, какво очакват от нас?  

Допитахме се до над 2500 фир-

ми и резултатите от анкетата 

са удовлетворяващи. Предста-

вителите на фирмите четат 

вестника, намират в него необ-

ходимата им информация за ра-

ботата на Камарата и касаеща 

строителния бранш, събрана 

на едно място, и най-вече имат 

доверие на в. „Строител“ като 

специализирана, професионална 

и  обективна медия. На верния 

път сме. Това е много важно“, 

каза главният редактор.

Следващата тема, която бе 

поставена по време на предава-

нето, бе за 

учредения през 2019 г. Европей-

ския медиен алианс за сътрудни-

чество в строителния сектор, 

на който Ренета Николова е 

вицепрезидент (ВП).

„Това е нещо съвсем ново 

в медийното пространство. 

Инициативата дойде от колеги 

от Унгария  на конференцията 

Building connections, която се 

проведе за първи път в Кечке-

мет през май“, информира тя. 

По думите й в нея са участва-

ли  представители на медии от 

7 държави – Унгария, България, 

Северна Македония, Румъния, 

Словакия, Австрия и Украйна. Ни-

колова добави, че целта на ини-

циаторите от magyarepitok.hu е 

да се създаде европейска мрежа 

от връзки, чрез която да се опол-

зотворяват възможностите за 

сътрудничество между медии, 

отразяващи строителния отра-

съл. „Участниците във форума се 

обединихме около позицията, че 

посредством основаването на 

алианс и присъединяването на 

медии и организации от различни 

държави към него ще бъде подпо-

могнат процесът за изграждане 

на канали за комуникация на ев-

ропейско ниво. Решено бе всяка 

година да се провежда между-

народна конференция на високо 

равнище в различна държава, 

като през 2020 г. тази чест и 

отговорност е на България и на 

мен като ВП на организацията. 

Ние вече работим с колегите по 

темите на събитието и офици-

алните гости от 7-те  стра-

ни“, съобщи Ренета Николова и 

посочи, че мрежата е отворена 

и ще бъдат поканени и журнали-

сти от други държави от ЦИЕ. 

„Изключителен шанс за нас е, че 

България има ВП на Европейска-

та федерация на строителната 

индустрия - инж. Качамаков, той 

беше гост в предаването скоро 

и ще очакваме и представители 

на FIEC както от участващите 

държави, така и на ниво цен-

трално ръководство“, подчерта 

главният редактор. 

Николова сподели, че през 

август изданието е изненадало 

читателите си 

с първата по рода си съвместна 

продукция с БНР. 

„2019 г. ни провокира за нови 

идеи. В. „Строител“ заедно с Ра-

дио София и Радио Бургас пред-

стави развитието на морския 

град в предаване, което бе из-

лъчено на живо. В него участва-

ха председателят на КСБ инж. 

Илиян Терзиев, инж. Николай Ни-

колов, зам.-председател, инж. 

Чанка Коралска – зам.-кмет по 

строителство, инвестиции и 

регионално развитие в община 

Бургас, граждани от Бургас. В 

импровизираното студио по те-

лефона се включи и кметът на 

града Димитър Николов. Във фо-

куса на продукцията бяха инвес-

тициите и инфраструктурните 

проекти в Бургас. Обърнахме и 

специално внимание на  изпълне-

нието на Националната програ-

ма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгра-

ди (НПЕЕМЖС). В радио ефира 

беше пусната и изготвена анке-

та с жители на Бургас, в която 

те споделиха впечатленията си 

от програмата“, разказа тя и 

добави, че общото мнение на ан-

кетираните е, че качеството на 

строителните работи е високо, 

а НПЕЕМЖС е много полезна и е 

необходимо да я има и в бъдеще. 

„Това становище може да бъде 

подкрепено вече и на национално 

ниво с резултатите от анкета, 

проведена от НСОРБ, които не-

отдавна бяха огласени на форум 

на сдружението от г-н Хасан 

Азис, кмет на Кърджали и член 

на ръководството на НСОРБ. 

От 8500 анкетирани над 95% са 

удовлетворени от резултати-

те от НПЕЕМЖС. Камарата на 

строителите е изразила своя-

та ясна позиция по темата и 

тя е, че програмата трябва да 

продължи. Надяваме се и като 

граждани това да се случи“, бе 

категорична Николова, като 

подчерта, че предаването в Бур-

гас и успехът му е провокирало 

в. „Строител“ да потърси по-

трайно сътрудничество между 

двете медии и така се родила и 

идеята за съвместно предаване 

– „Код Строител.“ 

Запитана за 

Шестата фотоизложба „Виж 

София –  променяме я заедно“, 

която КСБ и в. „Строител“ 

реализират със съдействието 

на Столичната община, глав-

ният редактор припомни, че тя 

се организира традиционно по 

повод Деня на строителя. „Ние 

селектирахме обекти от целия 

строителен спектър. Изборът 

не беше лесен. Опитахме се да 

представим най-доброто, напра-

вено през годината. Всички сме 

много забързани, натоварени и 

в това напрегнато ежедневие 

като че ли не забелязваме как 

се променя градът, в който жи-

веем. А той наистина се разви-

ва, става по-модерен, по-красив 

и приносът за това до голяма 

степен е на строителите. Раз-

бира се, и на г-жа Фандъкова и 

нейния екип“, заяви Ренета Ни-

колова. Тя благодари на БНР за 

партньорството на изложбата 

и на последвалия празник по по-

вод Деня на строителя, който в. 

„Строител“ организира за най-

голямото Областно представи-

телство на Камарата - Софий-

ското. „Едно събитие, за което 

целият ни екип работи с много 

желание и любов, и резултатът 

мисля, че беше оценен от всич-

ки присъстващи. Отличени бяха 

най-успешните софийски фирми 

през годината, а участието на 

Б.Т.Р. направи празника наистина 

невероятен“, сподели Николова. 

Логично последва въпросът:

какво предстои през 2020 г.? 

Главният редактор инфор-

мира, че в края на годината е 

стартирала инициативата на в. 

„Строител“ за открити приемни 

в областните градове. „Първа-

та такава се проведе в Смолян 

и премина при много голям ин-

терес. Не мога да не се похваля 

с наградата, с която бяхме от-

личени - „Гласът на родопските 

строители“ за цялостна медий-

на и издателска дейност и за 

обективна журналистика. Мно-

го висока оценка за работата на 

екипа от ОП на КСБ в Смолян и 

неговия председател г-н Кехай-

ов. Сърдечно благодарим за тази 

много ценна за нас награда! Пос-

ледваха приемни в Кърджали, Ва-

рна, Пазарджик и Пловдив. Чрез 

тези срещи  в. „Строител“ дава 

една платформа за поставяне 

на актуалните за бранша в кон-

кретните региони проблеми и за 

дискусии и предложения за реше-

ния. На тях освен строителни 

фирми каним и местната власт, 

професионалните училища, гил-

диите“, обясни тя и заяви, че 

инициативата ще продължи още 

в началото на 2020 г. 

„Освен конференцията на ме-

дийния алианс, която готвим за 

края на април, работим и по още 

едно много значимо международ-

но събитие, което ще се състои 

през април, но засега  не можем 

да обявим подробности“, посочи 

Николова. Тя сподели още, че

в. „Строител“ е с нов съвременен 

сайт от декември. 

„Според изпълнителя на 

проекта, изданието разполага 

с „една от най-модерните ин-

тернет страници в България“. 

Имаме още малко работа и по 

него, по-специално по мобилни-

те приложения, така че ще поло-

жим усилия и в тази насока. Ние 

в „Строител“ винаги сме били на 

принципа, че дори и за един ден 

да спреш да се развиваш, вече 

си изостанал. Така че - продъл-

жаваме. Има много неща, които 

предстоят“, отговори още глав-

ният редактор. 

На финала на предаване-

то от името на СД, екипа на 

в. „Строител“ и лично от свое 

име Ренета Николова благодари 

сърдечно за подкрепата на УС 

на КСБ и неговия председател, 

на почетните председатели, на 

ОП на КСБ и областните пред-

седатели, на КС и неговия пред-

седател, на Комисията за ЦПРС 

и нейния председател, на новия 

изп. директор на Камарата. 

„Специални благодарности от 

сърце за нашите прекрасни парт-

ньори и рекламодатели! 

Благодарим и на БНР за до-

брото сътрудничество! Пожела-

вам на всички партньори и прия-

тели една успешна и благодатна 

2020 г.!“, завърши тя.

Снимка Румен Добрев
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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.

По идея на кмета Димитър Николов ще се разширяват пътищата между общинските 
центрове, като кръстовищата стават кръгови 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Методично продължа-

ва работата по проекта 

„Регионална мрежа Бур-

гас”, съобщават от прес-

центъра на общината. 

Идеята е на кмета Ди-

митър Николов, а целта е 

осигуряване на по-качест-

вена транспортна свър-

заност между градовете 

в областта чрез удобни 

четирилентови пътища. 

Първите направления, за 

които е извършено пре-

динвестиционно проучва-

не и идейно проектиране, 

са Бургас - Айтос, Бургас 

- Малко Търново, Бургас - 

Средец и обход на к-с „Ме-

ден рудник”. В последните 

дни на 2019-а ангажира-

ните с предварителната 

подготовка специалисти 

представиха своите виж-

дания пред експерти от 

изброените общини. Сред 

тях бяха бургаският зам.-

кмет инж. Чанка Коралска, 

главният архитект Весе-

лина Илиева и директорът 

на Областното пътно уп-

равление Митко Порязов.

Проектантите пред-

лагат едновременно с раз-

ширяването на пътищата 

между общинските цен-

трове на много места да 

се изградят кръгови кръс-

товища вместо сегашни-

те. Според тях това ще 

дисциплинира водачите да 

шофират с разумна ско-

рост, като при организи-

рано пакетно придвижва-

не ще стигат по-бързо и 

безопасно там, за където 

са тръгнали. Като пример 

за подобна пътна органи-

зация посочиха отсечката 

Пловдив - Асеновград, как-

то и шосетата в съседна 

Турция.

На много места се 

предлагат също така об-

ръщала за връзка с мал-

ките населени места по 

пътищата между Бургас, 

Айтос, Средец и Малко 

Търново, както и обходи, 

например при кв. „Ветрен” 

и село Маринка.

Община Бургас е на-

правила своите забележки 

по дотук представената 

разработка. Продължават 

необходимите проучвания 

с предстоящо изготвяне 

на парцеларни планове и 

задействане на различни 

процедури, сред които и 

отчуждителни. 

Общините ще кан-

дидатстват заедно за 

европейско финансиране 

през новия програмен пе-

риод. „Изграждането на 

една такава оптимизира-

на пътна мрежа ще даде 

нови възможности за ико-

номическо развитие на ре-

гиона, за подем в туризма 

и образованието, за по-до-

бро здравеопазване”, каза 

кметът Димитър Николов.

С  д о б а в е н и  д o -

п ъ л н и т e л н и  o б e к т и 

финaнcoвaтa paмкa нa Ин-

тeгpиpaния плaн нa Bapнa, 

който e в paзмep нa 686,5 

млн. лeвa, щe нapacнe c 

още 160 млн. лeвa. Пo пpa-

вилaтa нa Eвpoпeйcкaтa 

кoмиcия нoвитe пpoeкти 

мoгaт дa бъдaт peaли-

зиpaни дo 2023 г. Зa вceки 

от тях щe ce пoдгoт-

вя пpeдлoжeниe дo Oб-

щинcкия cъвeт, в paмкитe 

нa кoeтo щe ce oбcъждaт 

пo-пoдpoбнo oтдeлнитe 

пapaмeтpи.

Включени са напра-

ва нa пoдзeмeн пapкинг и 

пoкpит пaзap в жк „Чaйкa“, 

peнoвиpaнe нa cгpaдaтa 

нa Дъpжaвeн кyклeн тea-

тъp – Bapнa, и oбocoбя-

вaнe нa мoдepнa кaмepнa 

зaлa пoд оcнoвнaта му  

cцeнa, cтpoитeлcтвo нa 

мнoгoфyнкциoнaлнa cпopт-

нa зaлa в кв. „Bъзpaждaнe“. 

Заложени са и дейности 

по изгpaждaнe нa Цeнтъp 

зa вpeмeннo нacтaнявaнe 

във вoeннитe пoдeлeния 

дo xипepмapкeт „Aлa ти“, 

peкoнcтpyкция нa ня-

кoгaшния Пoлигpaфи чecки 

кoмбинaт зa oбocoбя-

вaнe нa cпoдeлeни пpoc-

тpaнcтвa, cтpoитeлcтвo 

нa мнoгoeтaжeн пapкинг 

нa yл. „Дeвня“ и yл. „Xpиcтo 

Бoтeв“.

Междувременно от 

актуализацията на бю-

джета за 2019-а стана 

ясно, че общината ще 

събере 85 816 570 лв., или 

с 4 616 570 лв. повече от 

заложените в началото на 

годината 81 200 000 лв. 

Ръстът се дължи ос-

новно на постъпленията 

от данъците за придоби-

ване на имущество и върху 

превозните средства, при 

които преизпълнението е 

съответно 2 200 000 лв. 

и 2 100 000 лв. В местна-

та хазна през тази го-

дина се очаква да влязат 

600 000 лв. повече от да-

нък върху недвижимите 

имоти и 300 000 лв. повече 

от туристически данък.

Сгpaдaтa нa Дъpжaвeн кyклeн тeaтъp – Bapнa, е включена 

като обект за реновиране

5 километра от пътя 

Пазарджик - Пловдив са 

в ремонт. Началото на 

обекта е изходът на Па-

зарджик до кръстови-

щето за с. Мало Конаре. 

През следващата година 

ще бъдат ремонтирани 

общо 15 км от първоклас-

ния път, който е един от 

най-натоварените в об-

ластта. 

Прогнозната стой-

ност на дейностите е 

18 млн. лв. Те включват 

частично стабилизиране 

на пътната конструкция, 

полагане на геомрежи и 

нов асфалт, оформяне на 

банкети и подобряване на 

отводняването.
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Проектът за бюджет за 2020 г. е над 1,7 млрд. лв.
Росица Георгиева

За поредна година Сто-

личната община (СО) пла-

нира да изпълни мащабни 

инвестиции в сферата на 

транспортната, екологич-

ната, образователната 

и ВиК инфраструктура-

та. Първоначалният про-

ект за бюджет за 2020 е 

1 703 550 000 лв., като в 

тази сума не е включена 

изравнителната субсидия, 

която СО ще получи от 

държавата. Собствените 

приходи се очаква да са 778 

млн. лв., което ще надвиши 

с 52 млн. тези от 2019 г. С 

46 млн. лв. повече са пла-

нираните приходи от да-

нъци и такси. Това стана 

ясно по време на семинар, 

на който беше предста-

вен проектобюджетът 

на София за тази година. 

Събитието беше откри-

то от кмета на СО Йор-

данка Фандъкова, която 

обясни, че предложението 

за финансова рамка е израз 

на виждането на общин-

ската администрация за 

развитието на града и на 

заложените приоритети в 

управленската й програма. 

В семинара се включиха и 

ресорните зам.-кметове 

на София, председателят 

на Столичния общински съ-

вет (СОС) Елен Герджиков, 

главният архитект на Со-

фия Здравко Здравков, ра-

йонни кметове и общински 

съветници. 

„С бюджета за 2020 г. 

имаме да решим две ос-

новни задачи. Първо, в ка-

питаловата програма да 

защитим повече средства 

за инвестиции в кварта-

лите – улици, тротоари, 

детски градини и училища, 

да продължим развитието 

на градския транспорт, да 

гарантираме вложения в 

екологията – за подобрява-

не качеството на въздуха, 

възстановяването на пар-

кове, градини и залесяване. 

Втората ни цел е да оси-

гурим пари за повишаване 

на възнагражденията на 

медицинските сестри в 

здравните кабинети на 

училищата и яслите, на 

учителите, социалните 

работници, служителите в 

общинските транспортни 

дружества и театри. През 

тази година всички тези 

групи ще получат увели-

чение на заплатите над 

10%“, каза Фандъкова. Тя 

добави, че много рядко се 

говори за средствата за 

издръжка на тези секто-

ри, като поясни, че София 

има милиарден бюджет, но 

над 650 млн. лв. от него са 

именно за финансиране на 

дейностите в образова-

нието, здравеопазването, 

културата, социалните 

дейности и сигурността. 

Отделно от това Столич-

ната общината осигурява 

над 134 млн. лв. за съфинан-

сиране на градския транс-

порт.

През 2020 г. капиталова-

та програма на София е 

471 млн. лв.,

като повече от поло-

вината от парите са оси-

гурени от европейски про-

грами. „Топ приоритети в 

нея са инвестиции в инфра-

структурата на квартали-

те, метрото, подобряване 

на градския транспорт“, 

категорична бе Фандъко-

ва. Общо 172,7 млн. лв. са 

за транспортна инфра-

структура, в това число и 

в основни ремонти на квар-

тални улици и тротоари. 

„Това са 50 млн. лв. повече 

от средствата, които 

инвестирахме миналата 

година. Най-съществено е 

увеличението за ремонти в 

кварталите – общо 50 млн. 

лв. за текущи ремонтни 

дейности, което е с над 

12 млн. лв. в сравнение с 

2019 г. Поех ангажимент 

10 млн. лв. от тях да бъдат 

предоставени на кметове-

те на райони. Разчитам на 

всеки от тях да изготви 

своя програма с приори-

тетни обекти“, каза още 

кметът на София. 

По-големите инфра-

структурни обекти, кои-

то са планирани за 2020 г., 

са разширението на бул. 

„Филип Кутев“ и строи-

телството на участък 

от бул. „Тодор Каблешков“ 

– ключови обекти за въ-

трешния ринг на София, 

с които се очаква да се 

намали транзитният тра-

фик. Други важни проекти 

са пробивът на бул. „Петър 

Дертлиев“ към Софийския 

околовръстен път (СОП) 

и отсечка от Източната 

тангента от бул. „Ботевг-

радско шосе“ до Северната 

скоростна тангента. „Из-

граждането на връзките 

с околовръстния път и 

вътрешния ринг е един от 

големите ми приоритети, 

защото заедно с намалява-

не на трафика в града се 

работи и за подобряване 

на качеството на възду-

ха“, посочи Йорданка Фан-

дъкова.

От думите й стана 

ясно, че ще се ремонти-

рат бул. „Първа българска 

армия“, ул. „Народно хоро“ 

и ул. „Чепинско шосе“, ще 

се работи по довършване 

на рехабилитацията на 

бул. „България“ към СОП и 

др. Сред важните обекти, 

по които предстои да за-

почнат СМР през 2020 г., 

са трамвайното трасе от 

Съдебната палата до кв. 

„Княжево“, както и обосо-

бяването на линеен парк в 

участъка до пл. „Македо-

ния“.

Предвидени са общо 

213 млн. лв. за изграждане-

то на третата линия на 

метрото 

и закупуване на нови 

тролеи, трамваи и елек-

трически автобуси. „През 

2020 г. ще бъдат завър-

шени първите два етапа 

от третата линия на ме-

трото – от „Подуяне“ през 

центъра, „Красно село“ и 

„Овча купел“ до СОП. Об-

щинските транспортни 

дружества имат задача 

да завършат процедури-

те за закупуване на 38 

трамвая, 30 тролея и 82 

електробуса“, заяви Фан-

дъкова. 

Общо 61,4 млн. лв. са 

заделени за изграждане 

на нови детски градини, 

ясли и училищни сгради, 

както и за основни ре-

монти на 25 обекта от 

образователната сфера. 

Със собствени средства 

ще се построят 9 дет-

ски градини, 6 училищни 

сгради и 2 ясли. Готови са 

и проекти за строеж на 

други 7 градини и 4 учили-

ща, за които ще се търси 

финансиране от държава-

та. 

Над 7,5 млн. лв. ще бъдат 

вложени в защита на кул-

турното наследство. 

През 2020 г. се очаква 

да завърши реставрация-

та и социализацията на 

минералната баня в Банкя 

и да стартират проек-

тите за реставрация на 

баните в „Овча купел“ и 

„Горна баня“. „Това са три 

ключови за София сгради. 

Започваме и подготовка 

на концепция за управле-

нието и развитието на 

Централната минерална 

баня. 300 хил. лв. залагаме 

в Програмата за опазване 

на сгради паметници на 

културата, като изготвя-

ме проекта срещу ангажи-

мент за възстановяване на 

сградата“, обяви още сто-

личният кмет. Фандъкова 

добави, че тази година ще 

започне и изграждане на 

Центъра за съвременно 

изкуство „Топлоцентрала-

та“ до НДК. „2,6 млн. лв. 

ще бъдат инвестирани за 

ускоряване на процеса на 

дигитализация на Столич-

ната община“, информира 

още кметът. 

Със средства от об-

щинския бюджет и от ин-

вестиционната програма 

на концесионера „Софий-

ска вода“ АД ще се из-

гражда разширението на 

канализационната мрежа 

в кварталите „Бенковски“, 

„Модерно предградие“, „Гор-

на баня“, „Горубляне“, „Сухо-

дол“, „Кръстова вада - за-

пад“, „Овча купел“ (стара 

част) и Нови Искър.

На семинара бяха пред-

ставени и 

някои от по-важните про-

екти, които ще продължат 

през 2020 г. с европейско 

финансиране.

По Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

През 2020 г. приключват първите два етапа от третата линия на метрото – от „Подуяне“ през 

центъра, „Красно село“ и „Овча купел“ до СОП

Завършва реставрацията и социализацията на минералната баня в Банкя, трябва да 

стартират проектите за реставрация на баните в „Овча купел“ и „Горна баня“

С пари от новия бюджет ще се ремонтират улици и тротоари в кварталите
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2014 – 2020“ („ОПРР 2014 – 

2020“) ще се работи по об-

новяването на 10 училища 

и детски градини. В сфера-

та на културната инфра-

структура ще се изпълня-

ват два големи проекта 

по същата програма. Еди-

ният от тях е цялостна 

модернизация на Общин-

ския културен институт 

„Сердика“. Стойността на 

дейностите е 9,3 млн. лв. 

С над 14 млн. лв. от „ОПРР 

2014 – 2020” се финанси-

ра и ремонтът на Малък 

градски театър „Зад ка-

нала“. Друг проект е „Из-

граждане, възстановяване 

и обновяване на публични 

пространства в Централ-

на градска част на гр. Со-

фия“ – зона 2 и зона 4. С 

европейски средства през 

настоящата година ще 

започне реконструкция на 

трамваен релсов път по 

бул. „Ген. Тотлебен” и бул. 

„Цар Борис III”. Стойност-

та на инвестицията е 

48 млн. лв.

По  ОП  „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура 2014 – 2020“ 

продължава най-големият 

стратегически за града 

проект - строителството 

на третата линия на сто-

личното метро. Първият 

етап от новия лъч на под-

земната железница от бул. 

„Владимир Вазов“ през цен-

тралната градска част до 

ул. „Житница“ е с дължина 

7,8 км. Изпълнението му 

е достигнало 97%. Завър-

шено е строителството 

на метростанциите на 

бул. „България” и „Красно 

село”. По участъка меж-

ду тях се извършват из-

питания на влаковете и 

системите за управление 

на трасето. Изградено 

е депо „Земляне” и са до-

ставени 20 метровлака 

модел „Инспиро”, които 

ще обслужват третата 

линия. Направена е поръч-

ка и за още 10 метровлака 

за последващото разшире-

ние на този лъч. Вторият 

етап на проекта е от ул. 

„Житница“ през жк „Овча 

купел“ до Софийския около-

връстен път. Дължината 

му е 3,8 км и ще приключи 

през първата половина на 

2020 г.

Екологията също ще е 

приоритет.

Редица дейности ще 

бъдат изпълнени в сфера-

та, като част от тях са 

свързани с рекултивация 

на старите депа за би-

тови отпадъци на тери-

торията на Столичната 

община. През тази година 

ще приключи техническа-

та и ще започне биологич-

ната рекултивация на пър-

вите две клетки на депо 

„Садината“. За тези дей-

ности се отделят общо 

3,6 млн. лв. Ще продължи и 

работата по техническа-

та рекултивация на депо 

„Долни Богров“ чрез обез-

вреждане и оползотворя-

ване, за което са предви-

дени 3,5 млн. лв. Очаква се 

да приключи и техническа-

та, и биологичната рекул-

тивация на депо „Суходол“. 

Инвестицията е на обща 

стойност 3,8 млн. лв. В 

рамките на 2020 г. ще се 

извърши и разширяване 

на площадка „Садината“ с 

битови помещения офиси, 

съблекални, бани и перал-

но помещение, обслужващи 

съоръжения, като пасарел-

ки, транспортна галерия, 

автомивка, склад за ре-

зервни части и работил-

ница. Предвиден е бюджет 

от над 1 млн. лв.

Определени са и дей-

ности по отношение на 

възстановяване на зелена-

та система на София. 

В район „Искър“ ще за-

почне ремонтът на парк 

„Дружба“. Заложено е об-

новяване на детските 

площадки, изграждане на 

зона за спорт и фитнес, 

както и място за разходка 

и игра на кучета, а прос-

транството към понтона 

ще бъде оформено като 

център за провеждане на 

събития. Също така ще 

се работи по частично 

възстановяване на асфал-

товата настилка на мес-

тата, на които е много 

амортизирана. Прогнозна-

та стойност на проекта 

е 1,2 млн. лв. Друг важен 

обект, който ще се из-

пълнява, е обновяването 

на Борисова градина. Там 

се предвижда ремонт на 

настилките и на езерото 

с лилиите, осветление, 

изграждане на поливна 

система, възстановява-

не на растителността с 

допълнително засаждане 

на декоративни дървета, 

храсти и цветя, както и 

поставяне на ново парково 

обзавеждане. В тези дей-

ности ще бъдат вложени 

12 млн. лв.

По време на семинара 

арх. Здравко Здравков съ-

общи, че предстои да се 

реализира проект, с който 

бул. „Мария Луиза“ да се 

превърне в пешеходна зона. 

„Проектът, който се 

разработва, следва да 

бъде разглеждан в няколко 

етапа. Крайното реше-

ние е трансформирането 

на булеварда в пешеходен. 

Проектът трябва да пре-

търпи своето поетапно 

развитие с изнасянето на 

трафика по бул. „Данаил 

Николаев“ или преразглеж-

дане на трасето на ул. 

„Паисий Хилендарски“, каза 

главният архитект на 

София. Според него про-

ектът включва и изпъл-

нението на транспортно-

комуникационен възел в 

района. „Пространството 

около Централна жп гара 

чисто пешеходно се на-

мира на 15 минути от „Св. 

Неделя“. Географски във 

времето бул. „Сливница“ и 

жп гарата са се превърна-

ли в градски бариери, кои-

то чрез правилни градоус-

тройствени намеси бихме 

могли да преодолеем и да 

променим отношението 

изобщо към тази част на 

София. Пазарните стой-

ности дори на имотите, 

разположени северно от 

бул. „Сливница“, са значи-

телно по-ниски от тези, 

които се намират от юж-

ната част. Да не говорим 

за тези, които са от юж-

ната страна на бул. „Тодор 

Александров“ и бул. „Дон-

дуков“, обясни още арх. 

Здравко Здравков. Той до-

пълни, че в района на Цен-

трална жп гара се планира 

да бъде изградена много-

функционална зала. Тя ще 

е ситуирана на мястото 

на бившата автогара 

срещу приемното здание 

на жп гарата. „В момен-

та подготвяме задание 

да определим капацитета 

на залата, за какъв тип 

дейности ще бъде. Има 

търсене за нова сграда 

на Филхармонията. За-

едно с Министерството 

на културата ще обсъдим 

конкретните функции“, 

добави той.

Главният архитект 

подчерта, че 

бюджетът за проектиране 

за 2020 г. е 800 хил. лв.

„Желанието ни е с тях 

да обезпечим максимално 

подробните устройстве-

ни планове, които са свър-

зани с инвестиционните 

намерения на Столична-

та община“, поясни той. 

Важно перо от бюджета 

на направлението е до-

вършване на работата по 

стартиралия конкурс за 

площад „Св. Неделя“. Раз-

ходването на средства ще 

е насочено и за провежда-

нето на дейности по съба-

ряне на опасни сгради. По 

думите на арх. Здравков 

броят им е огромен, като 

има всякакви обекти - га-

ражи, навеси и други.

„Обикновено процеду-

рите за незаконно стро-

ителство завършват със 

заповед за премахване, 

която собствениците не 

изпълняват доброволно, и 

това следва да стане при-

нудително. Това е доста 

труден административен 

акт, защото след прину-

дително премахване си 

търсим парите по съдебен 

ред. Но единственият за-

конен начин е този. Който 

е строил незаконно, тряб-

ва да си премахне съот-

ветния обект“, коментира 

арх. Здравко Здравков. 

Председателят на 

Столичния общински съ-

вет Елен Герджиков обяви, 

че официално проектът 

за бюджет ще влезе за 

обсъждане и гласуване в 

СОС до 23 януари. По за-

кон две седмици след това 

той трябва да бъде приет, 

което означава, че разме-

рът и разпределението 

на средствата трябва да 

бъдат ясни през февруари. 

Дотогава в местния пар-

ламент ще протичат об-

съждания и дискусии. През 

този период ще могат да 

бъдат правени и предложе-

ния за промени в бюджета, 

докато той се разглежда в 

комисиите на СОС.

Общо 61,4 млн. лв. са заделени за изграждане на нови детски градини, ясли и училищни сгради, 

както и за основни ремонти на 25 обекта от образователната сфера

Продължават дейностите по обновяване на настилките, езерото с лилиите, осветлението и 

др. в Борисовата градина

Важно перо от бюджета за проектиране е довършване на работата по стартиралия конкурс за 

площад „Св. Неделя“ 

Снимки в. „Строител“
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Инж. Тодор Кръстев, кмет на района:

Как се печелят че-

тири поредни мандата 

в централен софийски 

район с население над 

50 хил.  жители, инж. 

Кръстев?

С работа и отговор-

ност, а опитът също 

помага .  Без  из лишна 

скромност ще кажа, че 

избирането ми за четвър-

ти път ме радва, защото 

е доказателство, че хора-

та от района оценяват по 

достойнство всичко оно-

ва, което сме свършили 

през годините. А то не е 

малко и се вижда от всич-

ки. 

Нашият район е един 

истински конгломерат 

от квартали, всеки със 

своята специфика. „Фон-

довите жилища“ е с много 

зеленина, останала още 

от времето, когато тук е 

имало малки eднофамилни 

къщи с дворове, „Банишо-

ра“ е стар квартал в ши-

рокия център, известен с 

църквата „Св. Андрей Пър-

возвани“, построена през 

1926 г. в чест на българ-

ските опълченци. 

До 1961 г., когато е 

присъединен към града, 

„Орландовци“ е самосто-

ятелно село, а „Бенков-

ски“, който е разположен 

в северните покрайнини 

на столицата, е образу-

ван през 1954 г. при обе-

динението на селата Бо-

римирци и Обрадовци. И 

всичките тези квартали 

предполагат различно от-

ношение предвид техните 

специфики, битови пробле-

ми, социални нужди и про-

чие. За да успееш да се 

справяш с всичко това, да 

обобщиш и търсиш реше-

ния, се изискват не само 

финансови средства…

„Сердика“ е и пътни-

ят възел на столицата. 

Именно тук се намират 

Централната автогара 

и Централната жп гара, 

от където гражданите 

на София поемат към 

различни точки на стра-

ната. 

Всеки ден в столичния 

град пристигат хиляди – 

или по работа, или на ра-

бота, а често и на гости 

за ден-два, за посещение 

на някое театрално пред-

ставление или концерт, 

и също толкова много се 

връщат обратно по родни-

те места. 

Целият този огро-

мен пътникопоток, който 

преминава през Централ-

на жп гара или с автобу-

сите през автогарата, 

има своите добри и лоши 

страни. Най-малкото за-

щото се генерира от-

падък, който събираме и 

транспортираме. Всичко, 

свързано с хората, е на 

вниманието на нашата 

администрация - и раз-

личните облагородителни 

мероприятия, и видео на-

блюдението, и физическа-

та охрана. И няма как да 

е по друг начин, след като 

двете гари са сред най-

големите входно-изходни 

врати на мегаполиса.

Разкажете за изграж-

дането на ул. „Нешо Бон-

чев“ в участъка от ул. 

„Първа Българска армия“ 

до ул. „История Славяно-

българска“, за неосъщес-

твения и много време 

планиран пробив по ул. 

„Данаил Николаев“, който 

от жп гара София, през 

Сточна гара ще стане 

най-бързата връзка с ле-

тище София…

Един от най-големи-

те планове, който разра-

ботваме, е да освободим 

натовареното пътно 

движение в кварталите 

в северната част на ра-

йона чрез връзката на 

Северната скоростна 

тангента със същест-

вуващите пътни възли в 

кварталите „Бенковски“ 

и „Орландовци“. Това ще 

се отрази и на живеещи-

те във „Фондови жилища“, 

„Банишора“, „Надежда“, а и 

на всички, които търсят 

бърза връзка. 

С реализирането на 

тази концепция ще можем 

да отклоним тежкото-

варните автомобили от 

непригодените за техния 

тонаж улици, които още са 

без канализация, със стар 

водопровод и всичко това 

непрекъснато създава 

проблеми на администра-

цията да отстранява ава-

рии и да носи на гърба си 

критики. В тези квартали 

пътната инфраструктура 

се явява основен проблем 

и затова ежедневно е на 

вниманието ни. 

За пробива по ул. „Да-

наил Николаев“,  който 

трябва да осъществи бърз 

преход до Сточна гара и 

от там към летището и 

другите части на София, 

се работи много активно. 

Има още няколко парцела, 

за които е предвидена 

процедура по отчуждава-

не, и веднага след това ще 

се пристъпи към дейст-

вие. Вече стартирахме 

строителството от ав-

тогарата върху отчужде-

ни терени.

В момента се изготвя 

проект за предгаровото 

пространство. В него се 

засяга и автомобилното 

движение, защото голяма-

та идея е по „Мария Луиза“ 

то да преминава отдолу, а 

отгоре да бъде организи-

рано място за хората. И 

още нещо особено инте-

ресно – ул. „Опълченска“ 

ще премине под Централ-

на жп гара и ще се свърже 

с ул. „История Славянобъл-

гарска“. Този проект сери-

озно се работи от около 

година и включва връзка-

та на ул. „Първа Българска 

армия“ и ул. „История Сла-

вянобългарска“ да не бъде 

само в двата края, а по и 

по средата, за да може да 

се преразпределя трафи-

кът. 

Още за транспортна-

та инфраструктура, за 

улиците в отдалечените 

краища на района?

„Отдалечени краища“ 

е относително понятие. 

Нима „Орландовци“, който 

е само на три минути път 

от същинския център на 

столицата, е отдалечен 

квартал? Какво да кажем 

тогава за жилищни ком-

плекси, до които се пъту-

ва 30 - 40 минути? Всичко, 

разбира се, е въпрос на 

Инж. Тодор Кръстев е роден през 1972 г. Завършил 

е Пловдивския институт по хранително-вкусова 

промишленост със специалност „машинен инженер“. Във 

Великотърновския университет взема втора диплома по 

„Финанси“. Бил е изп. директор на „Улично осветление“ 

ЕАД в столицата, когато за първи път у нас се създават 

коледните украси и художественото осветяване на 

църквите. 

Четвърти мандат е кмет на район „Сердика“.

Снимки авторът
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гледна точка и затова 

голямата мечта на наша-

та администрация, а и на 

жителите на район „Сер-

дика“, е строителството 

под жп гарата и коловози-

те й да стане колкото се 

може по-скоро. Защото го-

лямата идея е северните 

квартали да бъдат изпъл-

нени с ново съдържание. 

Ново жилищно строител-

ство, завършване на кана-

лизационната система с 

различните съпътстващи 

обекти, пътно строител-

ство и т.н. Това ще даде 

нов живот на старите 

квартали.

На дневен ред в кв. 

„Бенковски“ сега е изграж-

дането на канализационна-

та мрежа и след това ас-

фалтирането на улиците. 

Разкажете за благоус-

тройствените дейнос-

ти в междублоковите 

пространства, зелените 

площи, опазването на 

природата и това как се 

справяте с чистотата 

на въздуха в най-ниска-

та в географски смисъл 

част на София?

Ще започна с една 

друга информация - на-

времето германците 

проектират и изграждат 

софийското летище имен-

но в най-ниската част на 

столицата, защото тър-

сят място с повече мъг-

ливи дни. Ние пък няма как 

да спрем мъглата, но и 

най-малкият ветрец или 

пробив на слънцето са 

достатъчни тя да се вди-

гне. Прословутите прахо-

ви частици според мен не 

са чак толкова страшни, 

но все пак трябва да се 

съобразяваме с науката… 

Разбира се, че е нужен кон-

трол на грубото погазва-

не на нормите. Всичко 

обаче в това направление 

е въпрос на култура и на 

средства. Един от знако-

вите феномени за нашия 

град според мен е, че об-

щината финансира фил-

три за комините на домо-

ве в някои от кварталите.

Опазването на при-

родата като световен 

проблем има измерения и 

в проявленията на зеле-

ната градска система. 

Затова отделяме особено 

внимание на междублоко-

вите пространства. През 

2019 г. обновихме такива 

в кварталите „Банишора“ 

и „Фондови жилища“, къде-

то земята е общинска, а и 

отстоянията не позволя-

ват ново строителство. 

Освежаваме градинки, 

правим нови тротоари, 

достъпни и за хора с ув-

реждания, и за майките с 

детски колички. 

Нещо повече, стана 

практика гражданите от 

отделен блок да канди-

датстват чрез „Зелена 

София“ и да получат раз-

личен посадъчен материал 

и пейки, за да могат сами 

да естетизират околно-

то пространство. Кога-

то сам направиш нещо 

добро, ти се и грижиш 

адекватно за него. В този 

смисъл мога да кажа само 

добри думи за граждан-

ското общество в нашия 

район. То се грижи за себе 

си, негодува срещу про-

блемите, които има, и с 

наше съдействие търси и 

участва в решаването на 

всичко онова, което прави 

делника по-приветлив и 

по-смислен.

Пречиствателната 

станция за отпадни води 

(ПСОВ) за цяла София 

също е на Ваша терито-

рия, но еднофамилните 

къщи на живеещите в 

„Бенковски“ и „Орлан-

довци“ продължават да 

разчитат на собствени-

те си септични ями.

Вярно е това за сеп-

тичните ями и то е така, 

защото там е най-ниска-

та част на Софийското 

поле и за да може да се 

оттича плитката подпоч-

вена вода, трябва да се 

изгради серия от съоръ-

жения. През 2013 г. напра-

вихме помпена станция на 

осем метра под земята, 

защото ПСОВ на София е 

на по-високо ниво. Сега из-

граждаме по-големите ко-

лектори, отводняваме пъ-

тищата и след време ще 

пристъпим към рехабили-

тация на улиците, под кои-

то минава тази подземна 

инфраструктура. 

Заедно с изграждането 

на канализацията, както 

и на дъждовните шахти, 

които поемат уличните 

води при дъждовете и 

снеготопенето, правим 

и трасетата на новите 

водопроводи. Както сами 

разбирате, това е една 

комплексна строителна 

дейност, заради която 

гражданите често негоду-

ват, но подземното стро-

ителство се извършва с 

разкопаване…

Не са чак толкова 

много училищата с над 

100-годишна история, а 

на Ваша територия има 

няколко - 48-о ОУ „Йосиф 

Ковачев”, 59-о СОУ „Васил 

Левски”, 58-о ОУ „Сергей 

Румянцев” и най-старото 

основно в района – 60-о 

ОУ „Св. св. Кирил и Мето-

дий” в кв. „Бенковски”. То 

е създадено през 1842 г.

И се гордеем с всички 

тях! В момента санира-

ме поетапно сградите. 

При някои дейностите са 

завършени, при други на 

дневен ред са подготви-

телните работи и сме в 

очакване на същинската 

строителна дейност. Със 

сигурност този мандат 

ще премине и под знака 

на пълното реновиране 

на училищната инфра-

структура. Включително 

и изграждането на нов 

физкултурен салон и зала 

за хранене в основното 

училище в кв. „Фондови 

жилища“, което е малко, 

но се „задъхва“ от приток 

на ученици… Тук очакваме 

необходимото финансира-

не и работата ще започне 

веднага. 

И още малко на тази 

вълна – как вървят дей-

ностите по Национална-

та програма за саниране 

на многофамилните жи-

лищни сгради?

Имаме един-единствен 

обновен блок по тази про-

грама в кв. „Банишора“. Хо-

рата ни не успяха да се ор-

ганизират тогава, но към 

днешна дата интересът 

нараства. Предимствата 

на това безплатно за жи-

веещите обновяване ста-

ват известни на всички, 

особено сега с настъпва-

не на зимния сезон…

 

Имате 9 детски гра-

дини, една от тях - ДГ 

№106, е първата в София, 

построена по специален 

проект в български стил, 

и е наричана Дворец на 

децата в района. Доста-

тъчни ли са местата за 

малките палавници? 

Да, сградата, за която 

говорите, е една от ем-

блемите на нашата Драз 

махала на ул. „Веслец“ и 

навремето е построена 

Централна жп гара

Централната автогара

като малка, бих казал, бу-

тикова детска градина. В 

нейния двор търсим въз-

можности за ново стро-

ителство, защото и там 

местата за палавниците 

не достигат. Затова тър-

сим и варианти за достро-

яване на съществуващите 

сгради, което се отнася и 

за „Фондови жилища“, и за 

„Банишора“ и т.н. 

Много по-лесно е раз-

ширяването на готов 

терен, отколкото те-

първа да се прави ново 

строителство със съот-

ветните отчуждителни 

процедури и прочие адми-

нистративни трудности. 

А съществуващите са с 

изградена инфраструк-

тура, с доказала се през 

годините удобна за насе-

лението комуникация.

„Банишора“ е квартал 

с многоетажно строи-

телство, но и с доста 

въздух между сградите? 

Предвиждате ли уплът-

няване?

Частта от този стар 

столичен квартал, в коя-

то е съсредоточено ви-

сокото строителство, е 

добре ситуирана през го-

дините. Между блоковете 

наистина има простран-

ство, което ще запазим. 

Там, където са еднофа-

милните къщи, обаче се 

забелязва стремеж на 

всеки обособен терен да 

се строи чрез обезщете-

ние на собствениците на 

земята. Нашата амбиция 

е да въведем еднопосоч-

ното улично движение, за 

да може да се спира/пар-

кира и при строителство-

то, като се надяваме и на 

обособяването на подзем-

ни и надземни паркоместа 

около и в новите сгради. 

Обсъждането за новата 

организация на движение 

на улиците на квартала 

ще започнем веднага след 

Нова година.

Трябва да подчертая, 

че от този квартал изли-

зането на бул. „Сливница“ 

като централен градски 

булевард е много лесно и 

бързо.
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Георги Сотиров

Проф. Тодорова, през 

2019-а за поредна година 

Висшето транспортно 

училище „Тодор Каблеш-

ков“ заема призови по-

зиции в рейтинговата 

система на висшите 

училища в България. Как 

го постигате?

Да, въпреки трудните 

условия, в които се раз-

вива висшето образова-

ние, ние отстояваме по-

зиции на авторитетно и 

динамично развиващо се 

училище с модерна учеб-

на база, с висококвалифи-

цирани преподаватели, с 

амбициозни и мотивирани 

студенти, обучаващи се 

както в традиционно тър-

сени, така и в новосъзда-

дени специалности, съо-

бразени с променящите 

се нужди на националната 

и световната индустрия. 

Това е резултат на общи-

те усилия на целия колек-

тив и показва стремежа 

на нашата академична 

общност за поддържане на 

високи стандарти в препо-

давателската и научноиз-

следователската работа.

Продължават ли на-

учно-образователните и 

административни звена 

на ВТУ да търсят сътруд-

ничество с бизнеса и но-

ваторски подход към обу-

чението на студентите?

Да, ние оставаме от-

ворени за иновативните 

технологии, съвремен-

ните научно-технически 

предизвикателства, акту-

алните обществени каузи. 

Продължават усилията на 

академичното ръковод-

ство за обновяване на ма-

териално-техническата и 

учебна база. През 2019 г. 

бяха извършени множе-

ство ремонтни дейности, 

както и бяха открити по-

вече от 15 нови учебни ла-

боратории и зали, някои от 

тях изградени с подкрепа-

та на хората от реалната 

икономика.

Нашата цел е да се 

доближаваме максимално 

до изискванията на ком-

паниите, които поемат в 

реалната икономика на-

шите кадри. Няма как да 

постигнем тази цел без 

съдействието на фирми-

те. Те инвестират в съз-

даването на профилирани 

лаборатории с конкретни 

технологични инструмен-

ти, модерна апаратура 

и актуални софтуерни 

продукти с тясна насо-

ченост към практиката. 

Много често провеждаме 

и публични лекции на пред-

ставителите на големи 

компании. Правим това, за 

да може и преподаватели-

те, и студентите да сме 

добре ориентирани. 

Висшето транспорт-

но училище „Тодор Каб-

лешков” е определено уни-

верситет, който работи 

в тясно сътрудничество 

с бизнеса. Процесът на 

обучение и подготовка 

са съобразени с най-нови-

те и водещи тенденции в 

транспортното и иконо-

мическото образование. 

Ежедневно създаваме нови 

партньорства. Има и мно-

го фирми, които сами ид-

ват при нас и искат да са 

обучаващи, тъй като имат 

недостиг на квалифицира-

ни кадри. 

Производствените 

практики се провеждат 

в редица транспортни, 

строителни  и  проек -

тантски фирми в София и 

страната. Разширихме и 

следдипломното обучение, 

и повишаването на квали-

фикацията чрез предлага-

не на поръчкови курсове.

Завършилите Висшето 

транспортно училище ни-

кога не са имали проблеми 

с професионалната реа-

лизация. Потенциалните 

работодатели търсят 

форми за ангажирането 

им чрез стипендии и пла-

тени стажове още преди 

дипломирането. Студен-

тите ни получават една 

наистина сериозна под-

готовка. В днешно вре-

ме инженерството не е 

особено предпочитано, 

защото определено е 

трудно, но пък си заслу-

жава. Випускниците ни 

градят кариера в метро-

политена, компаниите за 

градски транспорт, ком-

паниите за железопътен и 

автомобилен транспорт, 

в строителството и про-

ектантски бюра, комуни-

кационни и охранителни 

организации, спедиторски 

и логистични компании и 

такива от областта на 

енергетиката, в промиш-

лени, машиностроителни 

и миннодобивни предприя-

тия, консултантски бюра, 

системата на МТИТС, 

банки и други. 

Вероятно всичко ка-

зано дотук е причина за 

създаването на Центъ-

ра за кариерно развитие 

(ЦКР). 

Казах, че за нас е из-

ключително важна и по-

лезна връзката бизнес – 

обучение. ЦКР е наистина 

много успешна структу-

ра. Водим актуален ре-

гистър на фирми, които 

назначават кадри от ВТУ 

„Т. Каблешков”. Центърът е 

партньор на редица компа-

нии в популяризирането на 

стажантските и стипен-

диантските им програми, 

на възможностите за про-

фесионална реализация. 

Ежегодно се провеждат 

семинари, технически и 

корпоративни презента-

ции, както и „Ден на кари-

ерата“

Стажовете, органи-

зирани от над 70 външни 

партньори, посещенията 

на представители на пред-

приятия във висшето учи-

лище – всичко това са фак-

тори в полза на бъдещата 

реализация на младите 

хора. Бизнесът доинвести-

ра в образованието, което 

е предпоставка впослед-

ствие за бърза адаптация 

на работните места.

В  е д н о  и н т е р в ю 

казвате, че „Висшето 

транспортно училище 

„Тодор Каблешков” е една 

от най-успешните опции 

за продължаване на обра-

зованието и придобиване 

на професия, която ще 

донесе на младите хора 

реализация както в бран-

ша, така и във всички 

сфери на икономиката“… 

Сигурно за това осно-

вен принос имат и раз-

нообразните професии, 

които се изучават във 

Вашите програми?

ВТУ „Тодор Каблешков“ 

е едно от най-старите и 

авторитетни висши учи-

лища в България с 97-го-

дишна история и тради-

ции. Обучаваме студенти 

в интересни и перспек-

тивни специалности, пря-

ко насочени към нуждите 

на транспортния сектор 

на икономиката. Това е 

един изключително дина-

мично развиващ се сек-

тор, който има постоянна 

необходимост от добре 

подготвени професиона-

листи, и ние се стараем 

да сме в крак с тази не-

обходимост. Университе-

тът ни е донякъде бути-

ков, тъй като подготвяме 

специалисти за един спе-

цифичен и труден сектор 

на икономиката, който с 

всяка изминала година се 

развива все повече и пове-

че и това е сериозна мо-

тивация за завършващите 

- да се ориентират към 

област от пазара на тру-

да, в която има потенциал 

за успешна професионална 

реализация. 

В момента предлага-

ме обучение по 20 акре-

дитирани бакалавърски и 

26 магистърски специал-

ности, както и обучение 

в 22 програми за получа-

ването на образовател-

ната и научна степен 

„доктор”, които наистина 

създават широк профил за 

обучение на студентите. 

Това са атрактивни спе-

циалности, ориентирани 

към различните видове 

транспорт, свързани с ко-

муникационната техника, 

с електрообзавеждането, 

с транспортното строи-

телство, с икономиката, с 

мениджмънта. Насочваме 

вниманието си към обу-

чение по специалности, 

свързани с развитието 

на транспортната инфра-

структура, енергетика-

та, електромобилността, 

градския транспорт и др. 

Става въпрос за такива 

ключови области, които 

изискват висококвалифи-

цирани специалисти. Гор-

деем се, че не произвеж-

даме безработни кадри. 

Нашите възпитаници се 

реализират успешно във 

всички сфери на транс-

портния сектор, както и в 

спедиторския и логистич-

ния бранш. Обратна връз-

ка получаваме най-вече от 

фирмите, в които отиват 

нашите випускници. Мно-

го наши студенти заемат 

различни ръководни пост-

ове в сериозни компании.

Да завършим това 

интервю с все по-нара-

стващото влияние на 

Вашия университет в 

международен план. 

ВТУ „Тодор Каблешков” 

много активно действа 

за разширяване на нацио-

нални и международни 

участия в общи проекти, 

прояви и инициативи с 

чуждестранни висши учи-

лища и организации, съв-

местни международни 

публикации на научни раз-

работки в специализирани 

издания, издаване на съв-

местна учебна литерату-

ра, както и включването 

на наши студенти в изсле-

дователски екипи и научни 

проекти. 

В контакт сме с над 

60 чуждестранни универ-

ситета и институции не 

само от Европа. Тези връз-

ки имат своята история и 

традиции и са изграждани 

години наред с помощта 

на много наши преподава-

тели. Много интензивно 

е дългогодишното ни съ-

трудничество с няколко 

училища в транспортния 

сектор в Русия, между кои-

то най-голям е държавни-

ят университет по транс-

порт в Москва.  Всяка 

година на обменни начала 

изпращаме групи студен-

ти и докторанти на дву-

седмична практика, която 

им дава възможност да 

обогатят практическите 

си познания в изучаваните 

от тях специалности и да 

се запознаят с културата 

и историята на страната 

домакин.

Вече  шест години 

имаме контакти и с Тех-

нологичния университет 

в град Нингбо, Китайска 

народна република. С тях 

провеждаме съвместно 

обучение на докторанти. 

Изготвяме общи проекти, 

правим проучвания. Основ-

но работим в областта 

на транспортната инфра-

структура. 

Важен етап за бъдещо-

то развитие на научноиз-

следователската дейност 

е Меморандумът за осъ-

ществяване на трансфер 

на научни постижения и 

за създаването на Между-

народен изследователски 

център и Алианс на инже-

нерните висши училища 

„Един пояс - един път“, 

както и на Форум за ино-

вационно сътрудничест-

во. За ВТУ е голяма чест, 

защото аз бях избрана за 

вицепрезидент на Алиан-

са, а проф. д-р Антоанета 

Кирова – за зам. изпълни-

телен секретар.

Осигуряваме разши-

ряване на обучението на 

студенти и докторанти 

от Китай, Швейцария, 

Индия, Турция, за които 

определено представля-

ваме интерес. В момента 

имаме записани от Север-

на Македония, Молдова, 

Сърбия, Украйна, Косово и 

Турция.

Ние като висше учили-

ще с утвърдени позиции на 

образователния пазар сме 

убедени, че това, което 

не се изменя бързо, се раз-

рушава. Това, което не се 

развива, се покрива с прах. 

Ние не трябва да стоим на 

едно място. Трябва да се 

движим напред. Само така 

сме обречени на успех.

Проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, ректор на ВТУ „Тодор Каблешков“:

Снимка авторът
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За първи път се появиха небостъргачи в Африка, №1 на Европа е 462-метровият 
„Лахта център“ в Санкт Петербург

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

През настоящата го-

дина е завършено изграж-

дането на 126 сгради с 

височина над 200 метра, 

включително 26 свръх-

високи от по най-малко 

300 метра, което е нов 

рекорд. Това става ясно 

от публикувания годишен 

доклад за тенденциите 

във високото строител-

ство в световен мащаб 

през 2019 г. на Съвета 

за високи сгради и град-

ско развитие (Council on 

Tall Buildings and Urban 

Habitat – CTBUH). Най-ви-

соката от свръхвисоките 

е 530-метровата кула на 

финансовия център „Ти-

ендзин“ в гр. Тиендзин, 

Китай.

„Това е петата по-

редна година, в която се 

завършва здание, което 

се извисява на повече 

от 500 метра – забеле-

жително постижение за 

глобалната строителна 

индустрия. Само преди 

15 години нямаше такива 

сгради“, заяви изпълнител-

ният директор на CTBUH 

Антъни Дерево. Общият 

брой свръхвисоки сгради 

в световен мащаб до мо-

мента е 170. Към края на 

2013 г. в света е имало 76 

с височина над 300 метра. 

Тринадесет години по-ра-

но, през 2000 г., са били 

едва 26.

Като цяло обаче броят 

на завършените сгради, 

които се издигат на поне 

200 метра, през 2019 г. 

намалява с 13,7% спрямо 

2018. Поради дългите пе-

риоди, присъщи на изграж-

дането на небостъргачи, 

много от завършените 

през 2019 г. проекти са 

били замислени и стар-

тирани преди пет или 

повече години и по този 

начин отразяват обстоя-

телствата в развитието 

на целия сектор отпреди 

половин десетилетие. 

Независимо от това 

2019 г. е изключително 

успешна година за някои 

райони, в които до момен-

та е нямало голям брой 

високи сгради и никога 

не са присъствали в спи-

съка на небостъргачите 

от 200 или повече метра. 

Африканският континент, 

и по-точно Алжир, се сдо-

би с най-високата си по-

стройка до момента – „Го-

лямата джамия на Алжир“ 

(265 метра). В противопо-

ложния край на Африка пък 

„Леонардо“ (227 метра) в 

Йоханесбург, Южна Афри-

ка, се превърна в новата 

гордост на страната и 

второто най-високо зда-

ние на континента.

Европа също се отче-

те с рекордьор след дъ-

лъг период на планиране 

и строителство, вклю-

чително промяна на мес-

тоположението – „Лахта 

център“ (462 метра) в 

Санкт Петербург, Русия. 

В списъка за първи път 

влезе и Бразилия с край-

брежната кула „Инфини-

ти“ (235 метра).

П о г л е ж д а й к и  к ъ м 

2020 г., CTBUH прогнозира 

подобен на 2019 г. брой за-

вършени сгради, по-високи 

от 200 метра: от 115 до 

145. От тях между 17 и 30 

се очаква да бъдат небос-

търгачи  над 300 метра.

В гора, на час път 

от Копенхаген и в бли-

зост до плажа, се крие 

вила, която е построе-

на само от рециклира-

ни материали, събрани 

от местни източници. 

Формирана е от пет 

модула, взаимосвърза-

ни, които са изградени 

според принципите на 

кръговата икономика. 

Докато проектирали 

ваканционния дом, ди-

зайнерите обиколили 

района, за да търсят 

изхвърлени строител-

ни материали. Намери-

ли страхотен източник 

на дървесни отпадъци 

– местна фирма за по-

дови настилки, както и 

няколко сгради за съба-

ряне. Това им позволи-

ло да спасят старите 

тухли, за да изградят 

отново място за оби-

таване.

Външната обвивка 

е изработена от от-

падъчната дървесина. 

За да бъде устойчива, 

облицовката е обрабо-

тена по традиционния 

японски метод за за-

пазване „шу суги бан“. 

700-годишната практи-

ка не само придава дъл-

готрайност и устойчи-

вост на екстериора, но 

и тъмната облицовка 

се слива с визията на 

буйната гора, която за-

обикаля имота.

В допълнение към 

уюта на рециклира-

ната дървесина прос-

транствата предла-

гат на обитателите 

разкошна почивка да-

леч от суматохата на 

градския живот. От 

всяка секция на къщата 

има панорамен изглед 

към морето, както и 

външна тераса. 

Цялата структура 

е 160 квадратни метра 

с пет спални, три днев-

ни и три бани. Основна-

та дневна зона е под-

редена с открит план, 

който включва напълно 

оборудвана кухня и тра-

пезария. Разполага и с 

няколко дивана и сто-

лове, ситуирани около 

централната камина. 

Остъкляването е от 

пода до тавана и про-

зорците позволяват на 

естествената свет-

лина да озарява целия 

интериор.

Румънският инвеститор 

Юлиан Даскалу планира строи-

телството на имотен проект 

на стойност 2 млрд. евро в се-

верните части на Букурещ. Ком-

панията му вече има сключен 

дългосрочен договор за земята 

с румънското правителство. 

Инвестицията ще е рекордна 

в историята на имотния пазар 

в Румъния. Планират се 14 от-

делни постройки, включително 

и новата най-висока сграда в 

северната ни съседка, както и 

всички необходими удобства за 

един мини град.

Проектът ще включва офи-

си, жилищна част, търговски 

център, хотел, както и пазар 

за местни стоки. Най-висока-

Базираната в Бос-

тън Apis Cor изпълни 

обещанието си само 

за две седмици в края 

на 2019-а да завърши 

строителството на 

най-голямата в света 

3D отпечатана сгра-

да. Бързо набирайки 

популярност като дос-

тъпен и устойчив на-

чин за строителство, 

методът се превръща 

в предпочитан избор 

от архитекти по целия 

свят. Въпреки че компанията е свикнала да строи в различни части 

на света, суровите условия в Дубай, в които температурите се по-

качват и спадат внезапно, са поставили под изпитание стандарт-

ните методи за работа. Затова материалите, използвани в процеса 

на печат за тази конкретна сграда, били специално подбрани да 

могат да издържат на силна топлина и студ.

Зданието било построено на около 650 квадратни метра, което 

при нормални строителни дейности изисква монтаж на голямо ске-

ле. Тъй като 3D принтерът е с размер на автомобил и е мобилен, 

обектът е построен директно на място по-бързо и по-ефективно 

от всеки традиционен. Машината разпечатва структурата сек-

ция по секция, използвайки за основа гипсова смес, като й помагат 

трима работници и един строителен кран. По-късно стандартните 

методи на строителство се прилагат за монтиране на прозорци и 

покрив, а за подсилване на стените са добавени арматурни подпори.

Сградата е планирана за административни офиси за общината 

и има бяла фасада, отразяваща слънчевите лъчи. Материалите за 

печат върху бетон и гипс, създадени от Apis Cor, също осигуряват 

естествен изолационен джоб, поддържайки приятна температура 

през цялата година. 

Работейки под мотото  „ние отпечатваме сгради“, Apis Cor се 

превърна в извес-

тен лидер в света 

на 3D печатната 

архитектура. От 

малък дом в Москва 

до жилищно стро-

ителство в Кали-

форния и Луизиана, 

компанията използ-

ва най-съвременни 

техники за различ-

ни видове проекти.

„Лахта център“

та сграда ще се извисява на 

180 м и ще има 41 етажа. Це-

лият комплекс ще разполага с 

12 000 паркоместа. Очаква се в 

изграждането да са ангажирани 

20 000 души.

Компания на Даскалу в мо-

мента строи 155-метрова офис 

сграда в Тимишоара, която след 

завършването си ще е най-ви-

соката в Румъния - с 28 метра 

повече от настоящия рекор-

дьор - Sky Tower, извисяваща се 

на 137 м.
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Ген. Веселинов, Вие на-

влизате в 86-ата си година, 

а 4 десетилетия от живота 

Ви са преминали в Строи-

телни войски. Професията 

явно Ви е била генетично 

заложена, тъй като сте от 

Трънския край, известен 

още от Възраждането със 

своите дюлгери. Дълъг ли 

беше пътят към славата?

Завърших днешното ВСУ 

„Любен Каравелов“, откъде-

то ме разпределиха в пло-

вдивското поделение и аз 

мислех, че ще остана там 

– като пълен отличник на ви-

пуска имах право на избор на 

място за работа. Само едно 

денонощие по-късно обаче, 

на 16 февруари 1956-а, помня, 

че беше вторник, ме коман-

дироваха в Смолянски окръг 

- на 32 км от местността 

Тешел, където минаваше 

автобусът за Триград и гра-

нична зона, само с открити 

листове. Когато с командира 

на батальона майор Матов 

слязохме от автобуса, ни 

чакаше войник с кон. Майо-

рът на самара, а аз с куфара 

в ръка - 32 км пеш и водачът 

ни през цялото време пов-

таряше „саа брачинка, саа 

брачинка”, което значеше, че 

стигаме след този баир. 

През 54-та година беше 

излязло министерско поста-

новление пътищата, които 

бяха към Министерството 

на горите, да се поемат 

от Строителни войски. И 

обектът ни беше на 28 км 

от границата в една стра-

ховита местност - всичко в 

скали, изключително тежко 

за работа. 

След 3 месеца там съз-

дадоха ново поделение и ме 

пренасочиха към него – вече 

на само 16 км от Тешел и на 

18 от село Борино. И освен 

войниците жива душа няма. 

Така се бяхме откъснали от 

света, че на 1 май 1956-а 

направихме тържествено 

събрание в поделението и 

скандирахме „Червенков, 

Червенков“, а той бил снет 

от поста месец по-рано. Без 

ток, без баня, без осветле-

ние в спалните, а на обекта 

полагахме макадамова на-

стилка, чак след 10 години 

започнаха да се асфалтират 

пътища. Чакълът се чукаше 

на ръка, а най-лошото беше, 

че даваха едни тежки очила, 

които изобщо не можеха да 

се държат на главата. 6,5 км 

път пробиха 100% на ръка 110 

войници.

Но имам и хубави споме-

ни тъкмо в Борино, където 

имаше и българи, и помаци, и 

турци. Там се запознах с мо-

ята жена, която за жалост 

си отиде преди 18 години. 

Тя беше от Пловдив, но ето 

- разпределили я на село и 

имала късмет да ме намери 

(смее се). 
Общо 13 години се задър-

жах в района на пловдивско-

то поделение и още помня 

мизерията, когато правехме 

пътя от Борино към Доспат. 

Една от големите задачи в 

този период беше и постро-

яването на 11 културни дома 

в селища от региона. 

В биографията Ви е за-

писано и строителството 

на каскадата „Белмекен – 

Сестримо”.

Там работих близо 8 го-

дини. На 2200 м височина, 

сняг по няколко метра... Но 

пък изградихме единстве-

ния язовир, който има сте-

на и контрастена. В края 

на декември 1965-а получих 

заповед за гл. инженер на 

строителството на карлов-

ския тракторен завод, който 

беше първият промишлен 

обект. Бях доволен, че от 

2200 м надморска височина 

слязох на 11 м. Но това беше 

до 14 февруари, когато ве-

черта след честването на 

Трифон Зарезан писарът на 

поделението ми съобщи, че 

ген. Желев, на когото чест-

вахме скоро 100-годишния 

юбилей, разпоредил да се явя 

още другата сутрин в упра-

влението в София. 

Даваха ми ново назначе-

ние – ръководител на изграж-

дането на спортния комплекс 

„Белмекен“. Опитах да кажа, 

че съм слязъл от планината 

преди дни, но ми отговориха, 

че им трябва най-добрият. 

Обектът се изграждаше по 

24-то министерско поста-

новление и беше съвместна 

разработка – строителство 

и експлоатация с Германска-

та република за 20 години, 50 

на 50 процента. От българ-

ска страна отговаряше под-

полковник Денев, от немска 

– министърът на спорта в 

ГДР. И се почна нова битка с 

ледовете. Зимата на 1966-а 

беше най-снеговитата, ла-

герът буквално трябваше да 

се строи под снега, а пуско-

вият срок беше 3 май 1968-а, 

защото през юли започваше 

Олимпиадата в Мексико. 

Мястото при нас беше из-

брано, защото е на същата 

надморска височина и е иде-

ално за последните подго-

товки на спортистите. За 

това време имахме 19 месе-

ца зима и 5 без сняг. Но гово-

ря за нечовешка зима. Добре 

че германците изградиха 

първо топлоцентралата с 

два котела, ние направихме 

инсталацията и създадохме 

условия за работа.

Има ли нещо друго освен 

студа, с което сте запом-

нили този обект?

Тежки спомени имам, за-

щото два пъти искаха да 

ме разжалват заради това, 

че се налагаше да прилагам 

по-строги мерки. Най-висо-

кият строеж от проекта 

беше на 2326 м – водохва-

щането. В базата имаше 

всичко - спортни зали, воден 

басейн, игрища и стадион, и 

трябваше да се направят по 

изискванията за олимпийци. 

След като уж попривършва-

хме всичко, дойдоха за среща 

на място министърът от 

Берлин и нашият началник от 

София. Германецът направи 

оглед и каза някак любезно 

и внимателно – от всичко, 

което видях, съм сигурен, че 

ще се спази срокът и ще има 

време за подготовка на спор-

тистите, обаче нашите хора 

ще питат къде е банята. 

От разстоянието на 

годините отчитам това 

недоглеждане като своя 

грешка, но така ни притис-

каше работата, че аз тази 

част от проекта изобщо я 

бях забравил. За да се избег-

не конфузът, обещах, че ще 

изградим банята за 7 дни. На-

шият началник ме погледна 

съмнително и обяви, че ако 

това стане, ще ме направи 

предсрочно майор. А само 20 

дни по-рано искаха да ме раз-

жалват, че съм бил строг с 

работниците. 

Когато си тръгнаха, аз 

хванах документацията и ми 

се зави свят, като разбрах 

колко сложен обект е една 

баня. Отделна сграда, вътре 

кабини с 32 душа, 15 метра 

комин над боровете, за да не 

запалим гората, котел с ви-

соко налягане. До 2 часа но-

щес гледах и разбрах, че съм 

се изсилил здраво, а мърдане 

няма. 3,2 км беше само водо-

проводът в скалите, който 

трябваше да направим, за да 

се доведе водата. Но на су-

тринта имах яснота откъде 

да започна. 5 дни, работихме 

40 човека заедно с мен, как-

то на мавзолея – 55 мин ра-

бота, 5 мин почивка. Вкарах-

ме котела, монтирахме го и 

водопроводчикът, Костадин 

Дебелеков се казваше, тръг-

ва към мен оклюмал. Казва 

ми: „Шефе, не можем да запа-

лим банята, някой е открад-

нал манометъра“. Ето в този 

миг усетих пълно безсилие и 

приклекнах. 10 минути стоях 

неподвижно и после разпо-

редих на личния си шофьор 

Стоян Нейков да тръгне за 

Пловдив, да впрегне и баща 

му, който беше локомотивен 

машинист, да търсят мано-

метър. В 5 часа на 6-ия ден 

от 2,5 км чух клаксона на 

джипа, който известяваше, 

че всичко е наред. Когато 

видях, че коминът запуши, 

започна мъката с това да се 

свържа със София, защото 

отнемаше часове. Успях да 

докладвам и същия ден към 

5 часа дойде офицер, изпра-

тен на проверка. На мен ми 

стана криво, че не ми вярват, 

но това беше положението. 

След още два дена ген.-полк. 

Благой Пенев, който 18 годи-

ни беше началник на Стро-

ителни войски, дойде и ми 

сложи нашивка. Аз го дадох 

малко сърдит, че са ме про-

верявали, но бях доволен. 

На 3 май открихме обек-

та пред най-големите начал-

ници от двете държави. Има-

ше трима генерали от ГУСВ. 

Когато се зададоха кортежи-

те, а ние бяхме строили хора-

та, гл. редактор на „Трудово 

дело“ – Минчо Марков, се раз-

тичал да ме търси. Викали ме 

генералите, за да ми кажат, 

че ми присъждат и чин под-

полковник. Няма друг в Бълга-

рия в мирно време да получи 

две звания за 11 месеца. 

Ходили ли сте скоро на 

Белмекен?

Да, преди два месеца по-

следно. Добре я поддържат 

базата, имаше параолимпий-

ции, за тях специално бяха 

направени подобрения - има 

асансьор до басейна, има по-

демници на стълбите. Но си 

разпознавам всичко и с вър-

зани очи.

И накъде Ви отвя служ-

бата, след като слязохте 

окончателно от планина-

та?

След месец ме извикаха 

в София, за да ме включат 

в ускореното изграждане 

на жилища. От 11 август 

68-а до 69-а бях сам в София, 

после с известни труднос-

ти успях да намеря работа 

на съпругата, която беше 

учителка. Под мое ръковод-

ство са построени 12 000 

апартамента, комплексът 

„Кристал“, който беше най-

големият предконгресен 

обект навремето, няколко 

поликлиники, правителстве-

на болница. А когато през 

1980 година се създаде по-

деление на ГУСВ в Перник за 

изграждането на големите 

заводи там, отново смених 

службата. За всички успехи в 

Перник, за ръководството на 

11 хил. работници, от които 

6000 наши войници, и аз полу-

чих генералско звание, а при 

откриването ме направиха и 

Герой на социалистическия 

труд. Тогава бях единствени-

ят стопански ръководител с 

това звание. Имам и звание 

„Почетен гражданин първа 

степен“ на София.

И така до демокрацията, 

с идването на която изпад-

нах от системата... През 

1994-та трима души гене-

рали ни уволниха. След като 

бяхме изградили 36 големи 

предприятия, цели 3 града - 

Правец, Бобов дол и Мадан, 

все обекти, в които съм 

участвал. 

Как преживяхте този 

тежък момент?

С работа. Дълги години 

ръководих строителството 

на голяма компания в Бълга-

рия, много бензиностанции 

построихме. И знаете ли, че 

тази работа ми се виждаше 

още по-сложна от другите 

обекти. Не съм предполагал 

колко отговорно е строител-

ството дори на една малка 

бензиностанция. 

Какви качества трябва 

да има един човек, за да уп-

равлява хиляди?

Точно 12 хил. човека, от 

които 1800 офицери. Мно-

го качества са нужни, и то 

все такива, каквито днес 

трудно се срещат. Започ-

нал съм работа като инже-

нер на рота с 60 лв. основна 

заплата и 24 лв. лагерни. И 

никога не съм си казвал, че 

това са малко пари. Сега 

навършвам 86 години и още 

не мога да асимилирам как е 

възможно да поискам или по-

луча рушвет. Чувство за от-

говорност и професионална 

подготовка са задължител-

ни за всеки ръководител. 

Конкретно при нас най-труд-

ното идваше от работата с 

неопитните войници. Аз съм 

бил много суров в работата, 

но и грижовен към хората.

Съчетават ли се двете 

неща?

Много добре се съчета-

ват, дори бих казал, че съче-

таването им е задължител-

но. 

Казахте, че сте строил 

Правец. Познавахте ли лич-

но Тодор Живков? 

И той ме познаваше. По-

срещал съм го на „Белмекен“, 

засичали сме се и в Правец с 

него и майка му, както и на 

строежа на резиденцията в 

Сандански. 

Как го възприемахте? 

Респектираше ли Ви или на-

против?

Той имаше невероятно 

чувство за хумор, беше човек 

на смеха, чудесен събеседник 

в свободен разговор. Него 

животът го беше научил на 

много неща. А и майка му – 

баба Маруся, беше грамот-

на, оправна жена. Тя имаше 

нюх за хората и му даваше 

добри съвети.

На високопланинския спортен комплекс „Белмекен“ бяхме забравили да построим баня, 
прокарахме водопровода и вдигнахме сградата за 6 дни

Ген. Димитър Веселинов е служил 40 години 

в Строителни войски. Скоростно трупа звез-

ди на пагоните и бързо израства от лейтенант 

до генерал. Днес благодарение на дейността на 

Националния клуб на строителите ветерани и 

в. „Строител“ той с вълнение разказва най-скъ-

пите спомени от годините, в които е градена 

съвременна България. 

Снимка Румен Добрев
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В следващия брой очаквайте

КСБ – АНАЛИЗИ ИНТЕРВЮ

Икономически отчет на 
строителния сектор – 
деветмесечие 2019 г.

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, 
ректор на Висшето строително училище 

„Любен Каравелов“

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  

Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  

Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 

съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Инженерна 
инфраструктура; 

41,0% 

Сградно 
строителство; 

59,0% 

Дял от общо произведената продукция, % 

Andrey Novakov, MEP from EPP Group, involved in negotiation of the basic regulations 
for the Structural Investment Funds of the European Union after 2020: 

The Procurator and Editor-in-Chief of „Stroitel“ Newspaper Reneta Nikolova in the production „Code Builder“:

I am working for our country to keep its position with the highest 

We are in process of preparation of an international conference of the 

Mr. Novakov, what was 

the past year for you and 

what your priorities in the 

new year will be?

It was a difficult year but 

successful one. In profes-

sional aspect – two cam-

paigns, twice elections. In 

the first one I was participat-

ing as a candidate, in the 

latter – supporting our local 

participants, in those places 

where I believe that they 

have put sufficient efforts. I 

am content with everything 

that is going on so far. I am 

gathering strength for the 

new year which will be de-

cisive. Being negotiator for 

the basic regulation for the 

European Structural and 

Investment Funds (ESIF) 

after 2020, for me it is cru-

cial indeed to take care that 

the cohesion policy remains 

in a position where all ben-

eficiary countries could con-

tinue to receive support from 

the EU. Including Bulgaria. 

For now the outlook is good 

– not only we will keep the 

funding that we have, but we 

will also increase it. As you 

probably know, the European 

Commission (EC) proposal 

is about 8 % above what we 

have now, and the increase 

will not be at the expense of 

money for agriculturalists, 

farmers and students. On the 

contrary, the levels of funding 

under the rural development 

program will most likely be 

maintained, while the funding 

under „Erasmus +“ will get an 

increase.

When is expected these 

decisions to become offi-

cial? 

All these have to be ne-

gotiated, defended and guar-

anteed by signatures yet this 

year. I hope this to happen 

latest by September 2020 at 

the beginning of the German 

Presidency of the EU Coun-

cil, because Bulgarian mu-

nicipalities need to be aware 

of how they can apply, what 

would be the requirements 

they will have to meet, what 

will be the available resourc-

es. You are aware that the 

vast majority of public invest-

ment in Bulgaria comes from 

the European Structural and 

Investment Funds. I do not 

consider this as a bad thing, 

because it is a kind of „dop-

ing“ for our economy, which 

allows us catching up with 

the accumulated in the past 

backlog. That is the way to 

reach such turnovers, which 

will allow us to maintain a sta-

ble enough growth ourselves. 

But until the time we manage 

to get ahead in the EU de-

velopment rankings, we will 

have to keep struggling for 

European funding.

Where do you see op-

portunities for cooperation 

with the BCC and the „Stroi-

tel“ Newspaper?

I will be glad to respond 

to any invite that comes from 

you. I come from a family of 

miners and railway-men, thus 

construction is not an alien 

activity to me. Not only be-

cause I am in the Committees 

on Regional Development 

and Transport, but because I 

am interested in this. Besides 

I was a construction worker in 

my youth so that I could earn 

side income, and because of 

this I could accept you, to a 

large extent, as colleagues. 

So you can count on being 

treated like colleagues.

On the eve of 2020, the Procu-

rator and Editor-in-Chief of „Stroitel“ 

Newspaper Reneta Nikolova was a 

guest in the last for the past year 

issue of the „Code Builder“ produc-

tion. The co-production of BCC, 

„Stroitel“ Newspaper and Radio So-

fia – BNR, started in October 2019.

At the beginning of the con-

versation, the radio host Aneliya 

Toroshanova asked the Editor-in-

Chief of „Stroitel“ Newspaper what 

was her outcome assessment for 

the past year. „2019 was another 

of series dynamic and successful 

years for the newspaper, but also 

it was a very special one. Tradition-

ally it was a period full of challenges 

and events, but one of these was 

exceptional for the team – celebrat-

ing the anniversary of the official 

edition of the BCC. Although the 

birthday ceremony was on April 3, 

preparations for it began from the 

beginning of 2019. We had planned 

series of initiatives“, said Reneta 

Nikolova during the radio broadcast 

on BNR.

  A topic raised during the 

broadcast was about the European 

Media Alliance for Co-operation in 

the Construction Sector that was 

established in 2019, and which Vice 

President (VP) is Reneta Nikolova. 

„This is an absolute novelty in the 

media space. The initiative was in-

troduced by colleagues from Hun-

gary at the „Building connections“ 

Conference, which was held for the 

first time in Hungarian city of Kec-

skemet in May“, she informed. As 

per her words, media representa-

tives from 7 countries had taken 

part in it – Hungary, Bulgaria, North-

ern Macedonia, Romania, Slovakia, 

Austria and Ukraine. Nikolova added 

that the goal of the initiators from 

magyarepitok.hu was to create an 

European network of connections 

which to utilise the opportunities for 

collaboration between the media, 

working in the related to construc-

tion sector field. „The participants 

in this forum united around the po-

sition that establishing the Alliance 

and attracting media and organi-

sations from different countries to 

join it, will support and promote the 

process of establishing communi-

cation channels at an European 

level. A decision was made a High 

level International Conference to be 

held each year in different country, 

and in 2020 this honour and the re-

sponsibility is for Bulgaria and for 

me in my capacity of organization’s 

VP. With my colleagues we have 

already started work related to the 

topics of the event and the official 

guests from the 7 countries“, said 

Reneta Nikolova.

Превод Радостина Иванова
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА

Размер 239х50 пиксела

Цена – 2500 лв./1 година

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  
НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

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

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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