
В церемонията участваха премиерът на България Бойко Борисов и президентите 
на Русия Владимир Путин, на Турция Реджеп Ердоган и на Сърбия Александър Вучич

Десислава Бакърджиева

Въведоха в експлоатация га-

зопровода „Турски поток“. Това 

стана на официална церемония 

в конгресен център „Халич“ на 

Златния рог в Истанбул. В нея 

се включиха премиерът Бойко 

Борисов и президентите на Ру-

сия Владимир Путин, на Турция 

Реджеп Ердоган и на Сърбия 

Александър Вучич.

„Турски поток“ свързва ди-

ректно Руската федерация с 

газотранспортната мрежа на 

Турция. Дължината на морския 

участък на газопровода е 930 км 

през Черно море – от Анапа в 

Русия до Каякьой в Турция, като 

максималната дълбочина на 

тръбите е до 2200 м. Морският 

участък на този проект е най-

голямата система, полагана на 

такава дълбочина. Капаците-

тът на двете тръби, които дос-

тигат до сухопътния участък, 

е 31,5 млрд. куб. м природен газ 

на годишна база. От приемния 

терминал при Каякьой в Турция 

една от двете подземни тръби 

на сушата се свързва със съ-

ществуващата газопреносна 

система на Турция при Люлебур-

газ. Другата тръба продължава 

през територията на Турция до 

границата с България. Сухопът-

ният участък на територията 

на Турция от терминала в Кая-

кьой до границата с България е 

с дължина 142 км.

Преди откриването на га-

зопровода „Турски поток“ ми-

нистър-председателят Бойко 

Борисов е разговарял с президен-

тите Владимир Путин, Реджеп 

Тайип Ердоган и Александър Ву-

чич. 
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Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, 
ректор на Висшето строително училище „Любен Каравелов“: BG.121357Q/U

ВСУ има своето достойно място в 
образователната система на България
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52-ма скочиха за кръста във водите на 
езерото в столичния квартал „Дружба“

Ñòðîèòåë петък, 10 януари 2020

Росица Георгиева

Александър Лебеш-

ковски улови кръста във 

водите на езерото в кв. 

„Дружба” в София. В ри-

туала участваха 52 души, 

като най-младият от тях 

бе на 19 години, а най-въз-

растният - на 79. На це-

ремонията, която започна 

с водосвет, присъстваха 

кметът на Столичната 

община Йорданка Фан-

дъкова, кметът на район 

„Искър” Ивайло Цеков, об-

щински съветници и мно-

го граждани. Лебешковски 

спасява светинята за 

трети път. Той получи па-

рична премия в размер на 

400 лв. от Ивайло Цеков. 

„Тръпката и адрена-

линът от участието са 

големи. Нека всички да са 

живи и здрави и да растем 

като народ. Ще даря пари-

те на Сдружение „Деца с 

онкохематолоични заболя-

вания”. Това е една голяма 

група от хора, която по-

мага на деца да преминат 

по-лесно през тежкия път 

на лечение”, каза Лебеш-

ковски. 

Йорданка Фандъкова 

поздрави жителите и гос-

тите на София с думите: 

„Честит празник на всич-

ки християни, на всички 

българи и именниците 

днес. Благодаря на момче-

тата, които се отзоваха 

да спазим традицията. Да 

даде Бог здраве на всички 

софиянци. Да си пожела-

ем благоденствие и мир“, 

каза още тя.

Снимка Румен Добрев

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

-
-
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-
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Почти всеки трети нов верижен ба-

гер в България над 11 тона е Komatsu. 

Според наскоро обявени статистически 

данни само за 2018 г. пазарният дял на 

Komatsu в страната е 30% в клас вериж-

ни багери.

Интересен факт е, че повече от по-

ловината от доставените машини са 

хибриди, като сред тях най-предпочита-

ният модел е HB215LC-3 – хибриден ба-

гер в 23-тонен клас, подходящ за разно-

образни приложения. Данните потвърди 

Ивайло Радев, изпълнителен директор на 

„Евромаркет Кънстракшън“, официален 

представител на Komatsu за България. 

„Komatsu е един от най-иноватив-

ните производители на строителна 

техника. Клиентите ни имат очаква-

ния както към хибридните, така и към 

конвенционалните модели – очаквания 

за качество, производителност и ико-

номия на гориво, които се оправдават. 

Познаването на спецификите на техния 

бизнес ни позволява да им предложим 

най-подходящите за тях технологии, от 

които могат да извлекат предимства. В 

съчетание с добрия сервиз бих казал, че 

не сме изненадани от статистиката”, 

коментира още Радев.

Хибридните багери Komatsu използ-

ват два мотора - дизелов и електри-

чески. Технологията намалява не само 

разхода на гориво (с до 30% в сравнение 

с конвенционален модел), но също и ко-

личеството вредни емисии. Припомняме, 

че в началото на 2019 г. производителят 

намекна за  разработването на хибрид-

ни верижни багери в класове, различни 

от досегашните 23- и 36-тонни.

Данните за представянето на 

Komatsu на българския пазар бяха пред-

ставени в края на 2019 г. по време на го-

дишната дилърска среща на производи-

теля. Резултатите донесоха отличие на 

„Евромаркет“ за най-голям пазарен дял в 

клас верижни багери в Европа.

Пред руския държавен 

глава Борисов е отбелязал 

напредъка по реализация-

та на проекта „Балкански 

поток“, като е изтъкнал 

свършената работа по 

участъците от разшире-

нието на газопреносната 

инфраструктура от бъл-

гаро-турската граница 

до българо-сръбската. 

Премиерът е посочил пред 

Владимир Путин, че компа-

нии от Саудитска Арабия, 

Италия и Турция работят 

по трасето на строящата 

се газопреносна инфра-

структура у нас.

„Турция е непосред-

ствен съсед на Бълга-

рия, наш съюзник в НАТО 

и важен партньор на ЕС 

при справянето с основни 

предизвикателства, като 

миграционния натиск вър-

ху Европа, борбата срещу 

тероризма, енергийните 

доставки и енергийната 

сигурност, инфраструк-

турата, селското стопан-

ство, търговията, иконо-

миката“, е заявил Бойко 

Борисов пред Реджеп Тайип 

Ердоган и е благодарил за 

поканата за участие в це-

ремонията по откриване-

то на газопровода.

Развитието на транс-

портната и енергийната 

инфраструктура е бил 

акцентът в разговора на 

премиера Борисов и прези-

дента Александър Вучич. 

Министър-председателят 

е изтъкнал ползотворното 

сътрудничество в област-

та на енергетиката меж-

ду българската и сръб-

ската страна. Борисов е 

отбелязал, че реализаци-

ята на „Балкански поток“ 

ще осигури възможност 

за доставки на природен 

газ от различни източни-

ци на конкурентни цени 

както за България, така 

и за съседните страни и 

за региона на Югоизточ-

на Европа. „Това са наши-

те газоразпределителни 

мрежи. България има газов 

хъб, Сърбия също и ние 

си обменяме газ в двете 

посоки. Правим за следва-

щите 20 – 30 – 50 години 

диверсификация и възмож-

ност всичко да пътува“, 

е отбелязал премиерът. 

Бойко Борисов е посочил 

още, че АМ „Европа“ се 

строи до Сърбия. „Единият 

лот до лятото ще е готов, 

по другия текат процеду-

рите“, е заявил той.

 от стр. 1

Премиерът Бойко Борисов: 

Мирослав Еленков

„България и САЩ тряб-

ва да имат стратегическо 

партньорство“. Това каза 

премиерът Бойко Борисов 

по време на Първата сесия 

на Стратегическия диалог 

България – САЩ, която от-

кри заедно с посланика на 

САЩ Н.Пр. Херо Мустафа. 

Форумът се проведе в Ми-

нистерския съвет. В него 

участие взеха американска 

делегация, ръководена от 

зам.-държавния секретар 

по политическите въпро-

си на САЩ Дейвид Хейл и 

вицепремиерите Томислав 

Дончев, Екатерина Захари-

ева и Красимир Каракача-

нов. Договореност за този 

диалог беше постигната 

на 25 ноември 2019 г. по 

време на срещата между 

министър-председателя 

Бойко Борисов и президен-

та на САЩ Доналд Тръмп. 

На първата дискусия 

на високо равнище двете 

страни проведоха задъл-

бочени разговори по въ-

просите на сигурността, 

енергетиката, върховен-

ството на закона. Обсъ-

дени бяха още напредъкът 

на България за включване 

в програмата на САЩ за 

безвизово пътуване - VWP, 

кандидатурата на страна-

та за членство в Органи-

зацията за икономическо 

сътрудничество и разви-

тие, перспективите за 

сключване на Споразуме-

ние за социална сигурност 

и други теми от значение 

и за двете държави.

„В бъдеще ще има още 

такива разговори“, посо-

чи в началото премиерът 

Борисов. Той изтъкна ну-

левия мигрантски поток у 

нас, като похвали и Турция, 

която има съществен при-

нос за това. По отношение 

на енергийната сигурност 

заяви, че страната ни за-

щитава своя интерес. 

„България се върна на га-

зовата карта. Диверсифи-

кацията не е само на думи. 

България изгражда своята 

газова система с най-голе-

мите американски компре-

сори“, изтъкна министър-

председателят.

Той сподели задовол-

ството си, че е запознал 

президента Тръмп с про-

екта за АЕЦ „Белене“, и 

отчете, че за първи път 

американски президент 

пръв е поставил въпроса 

за отпадане на визите. 

Според премиера визови-

ят проблем ще се реши до 

година - година и полови-

на. Борисов подчерта, че 

с 36% се е вдигнал сто-

кооборотът между САЩ 

и България. „Диалогът за 

Западните Балкани тряб-

ва да продължи с усилията 

на всички нас“, каза още 

министър-председателят.

Американският по-

сланик у нас Н.Пр. Херо 

Мустафа изтъкна стра-

тегическия диалог между 

двете страни.  „Решения-

та от срещата ще са от 

полза за гордата и чудесна 

българска нация. България 

заслужава най-доброто бъ-

деще“, посочи тя.
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Десислава 
Бакърджиева

Седем общински и дър-

жавни професионални гим-

назии ще бъдат обновени 

и преоборудвани с финан-

сиране по Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 – 2020“ („ОПРР 

2014 – 2020“), съобщиха от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

Близо 8 млн. лв. са пред-

видените средства за 

ремонт и обзавеждане на 

учебните заведения, кои-

то са осигурени от спес-

тен ресурс и одобрено до-

пълващо финансиране. В 

тази връзка Управляващи-

ят орган на програмата 

е публикувал за публично 

обсъждане проект за из-

менение на процедурата 

„Подкрепа за професионал-

ните училища в Република 

България” по Приоритетна 

ос 3 „Регионална образова-

телна инфраструктура“ на 

„ОПРР 2014 – 2020“, по коя-

то се осигуряват допълни-

телните средства. 

С проекти могат да 

кандидатстват общини-

те Берковица – за Лесоте-

хническа професионална 

гимназия, Две могили – за 

Професионална гимназия 

по селско стопанство „К. 

А. Тимирязев“, Елхово – за 

Професионална гимназия 

по механизация на селско-

то стопанство „Ернесто 

Че Гевара“, Нови пазар - за 

ремонт на Професионална 

гимназия по селско сто-

панство, и община Лоз-

ница – за Професионална 

гимназия по ветеринар-

на медицина и земеделие 

„Александър Стамболий-

ски“. Министерството на 

образованието и науката 

може да подаде проект за 

финансиране на ремонтни 

дейности в Професионал-

на гимназия по облекло 

„Ана Май“ в Пловдив и Про-

фесионална гимназия по 

електроника и енергети-

ка - Банско. 

От МРРБ съобщиха 

още, че за публично об-

съждане е публикуван и 

проект за изменение на 

процедурата „Подкрепа 

за висшите училища в Ре-

публика България“ по При-

оритетна ос 3 на Опера-

тивна програма „Региони в 

растеж 2014 – 2020“. Изме-

нението се осъществява 

с цел да бъде поканен да 

кандидатства с проектно 

предложение Тракийски-

ят университет – Ста-

ра Загора, определен по 

процедурата като първи 

резервен проект при нали-

чие на паричен ресурс след 

финансиране на списъка с 

основните проекти. 

Десислава 
Бакърджиева

„Предвиждаме всеки 

един от шестте района 

за планиране от ниво 2 да 

разполага с бюджет за фи-

нансиране на проекти през 

новия програмен период 

2021 - 2027 г. Той ще бъде с 

възможност за осигурява-

не на средства за взаимно 

допълващи се инвестиции 

в различни сектори, кои-

то имат общ ефект върху 

територията и добавена 

стойност за икономиче-

ското развитие.“ Това е 

заявила зам.-министърът 

на регионалното развитие 

и благоустройството Де-

ница Николова и ръководи-

тел на УО на ОПРР на сре-

ща с представители на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България. В нея са се вклю-

чили изп. директор Силвия 

Георгиева, кметовете на 

Троян Донка Михайлова, 

на Карнобат Георги Дими-

тров, на Ботевград Иван 

Гавалюгов, на Гоце Делчев 

Владимир Москов, на Сви-

ленград Анастас Карчев и 

на Харманли Мария Кирко-

ва. 

Зам.-министър Николо-

ва е обсъдила с предста-

вителите на местната 

власт и възможностите 

за промяна на критериите, 

по които териториите се 

делят на „селски“ и „град-

ски“ и получават финанси-

ране, съответно от Про-

грамата за развитие на 

селските райони (ПРСР) и 

„Оперативна програма за 

развитие на регионите“ 

(ОПРР). „Според национал-

ната дефиниция всички об-

щини, чиито центрове са с 

население под 30 000 души, 

са бенефициенти на ПРСР, 

а всички надвишаващи 

споменатия показател - 

на ОПРР. Тя е посочила, че 

по предложение на МРРБ 

в преговорния процес се 

обсъжда вариант за нама-

ляване на този критерий и 

допустими бенефициенти 

на програмата за регио-

нално развитие да са об-

щините, чиито центрове 

са с над 20 000 души. Един 

от аргументите е тен-

денцията за намаляване 

на населението. „По този 

начин се търси баланс на 

подкрепата между брой 

населени места и обхват 

на територията в два-

та източника на финан-

сиране“, е коментирала 

Николова. По думите й в 

допълнение в обхвата на 

бъдещата ОПРР се пред-

вижда да бъдат включвани 

целите територии на об-

щините, не както досега - 

само градските центрове. 

Зам.-министърът ин-

формира кметовете, че 

около края на март ще 

бъде представен оконча-

телен проект на новата 

програма за развитие на 

регионите и допълнителни 

указания за подготовка на 

концепции, на база на кои-

то и местните власти ще 

могат да започнат да ра-

ботят по проектни идеи. 

„Дискусията и диало-

гът с местните власти 

ще продължи за намира-

не на най-балансираното 

решение за обхват на 

територия с ефект из-

пълнението на регионална 

политика на страната“, е 

заявила още Деница Нико-

лова. 

„Българската иконо-

мика е в добра кондиция, 

като се очаква растеж 

от около 3,3% през след-

ващите три години. На 

трето място сме по фи-

нансова стабилност в 

ЕС по показателя държа-

вен дълг, съотнесен към 

БВП, като съвсем скоро се  

очаква да се придвижим и 

на първо място по този 

показател.“ Това е заявил 

зам.-министърът на ико-

номиката Лъчезар Бори-

сов на среща с експерти 

от корейската делегация, 

които участват в проект 

по Програмата на Репу-

блика Корея за обмяна на 

знания в областта на раз-

работването на система 

за ранно предупреждение 

за криза в икономиката. 

Проектът се осъществя-

ва съвместно с Икономи-

ческия институт на БАН, 

а резултатите от него 

ще бъдат използвани от 

Министерството на ико-

номиката и други публични 

институции. Моделът ще 

включва общите макро-

икономически индикатори, 

както и секторите недви-

жими имоти, стоковите 

пазари и пазара на труда.

„Българската иконо-

мика е отворена към све-

товните пазари и е пряко 

зависима от движението 

на цените на енергийните 

ресурси, обменните курсо-

ве на валутите, лихвите и 

цените на тези пазари. В 

този смисъл наблюдение-

то на тези индикатори е 

от съществено значение 

за нас. Ние ползваме като 

индикатор за ранно преду-

преждение изменението 

на макропоказателите на 

страните от еврозоната 

и ЕС като цяло, тъй като 

близо 70% от нашия износ 

са с тези страни“, е под-

чертал Лъчезар Борисов.

Представителите от 

корейска страна са изтък-

нали добрите отношения 

между двете държави и 

засилването на икономи-

ческите сътрудничество. 

Повече за напредъка по изпълнението на ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“ и за 
подготовката на следващата оперативна програма за периода 2021 – 2027 г. четете 
на стр. 14-15

Ренета Николова

Ръководствата на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ) и на компании-

те от Групата ЧЕЗ в България проведоха 

своята първа редовна работна среща за 

2020 година. На нея бяха обсъдени въпроси 

от взаимен интерес като задълбочаване 

на сътрудничеството между двете орга-

низации в областта на законодателство-

то и в интерес на бизнеса и бизнес клима-

та у нас. Дискутирани бяха и възможните 

стъпки за решаване на проблема с увреде-

ни и скъсани кабели в резултат на несъг-

ласувани изкопни дейности от строител-

ни компании. Поради големия обществен 

интерес Камарата и компаниите от Гру-

пата ЧЕЗ в България ще работят заедно 

и за неговото бързо решаване. 

От страна на Камарата на строи-

телите в срещата участваха председа-

телят на УС инж. Илиян Терзиев, изп. ди-

ректор Валентин Николов, инж. Любомир 

Качамаков, председател на ОП на КСБ – 

София, и вицепрезидент на Европейската 

федерация на строителната индустрия, 

и Ренета Николова, прокурист и главен 

редактор на вестник „Строител“. 

ЧЕЗ беше представена от Карел Крал, 

регионален мениджър на Групата ЧЕЗ в 

България, Петър Холаковски, изп. дирек-

тор на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД, 

Виктор Станчев, главен оперативен ди-

ректор на „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД, Душан Рибан, главен оперативен ди-

ректор на Групата ЧЕЗ в България, Мария 

Дойчинова, ръководител ПР и комуника-

ции, ЧЕЗ.

Снимка авторът
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Десислава 
Бакърджиева

Министър-председа-

телят Бойко Борисов ин-

спектира строителните 

дейности на два страте-

гически инфраструктур-

ни обекта – АМ „Хемус“ 

и газопровода „Балкански 

поток“. Той провери изпъл-

нението на АМ „Хемус“ в 

отсечката от п.в. „Бело-

копитово“ до п.в. „Бухов-

ци“, а „Балкански поток“ 

- в участъка от кранов 

възел Горни Дъбник до 

кв. „Селановци”. 

„Всичко, което е необ-

ходимо за автомагистра-

ла „Хемус“, сме го осигури-

ли, така че изграждането 

й да е необратим процес“, 

заяви Борисов, като до-

бави, че когато тя стане 

готова, Северна България 

ще бъде различна и ще се 

развие. По думите му, ко-

гато „Хемус“ бъде завър-

шена, АМ „Тракия“ ще се 

облекчи, което още повече 

ще благоприятства тури-

зма у нас. „Много ни е кра-

сива България, но е много 

трудна за строителство 

на пътища“, подчерта 

премиерът. Той изтъкна, 

че в момента няма учас-

тък от магистралите, по 

който да не се работи, 

макар и на различни етапи 

По време на инспек-

цията министър-пред-

седателят отбеляза на-

предъка по изграждането 

на огромните мостови 

съоръжения по трасето. 

„От скалата път се пра-

ви! И пак - бързо се строи, 

няма празници, няма дел-

ни ци, работи се много 

усърдно. От Търговище 

до Белокопитово вече 

може да се минава по ча-

къл“, каза Бойко Борисов. 

Той допълни, че по време 

на осъществяването на 

дейностите на магис-

тралата археолозите са 

открили уникални находки, 

които вече са в музеите. 

Реализацията на от-

сечката от п.в. „Белоко-

питово“ до п.в. „Буховци“ 

започна през 2018 г., но 

СМР се забавиха заради 

обжалване на отчужди-

телните процедури. По-

ради това се работеше в 

участък от близо 1,5 км, 

където строително-мон-

тажните дейности са 

изпълнени на 95%. Очаква 

се сериозен напредък и в 

оставащите близо 15 км 

от трасето. За тях бе 

издадено разрешение за 

строеж в края на 2019 г. 

и в момента се правят 

насипи, изкопи, укрепване 

на откоси, бетонови, ко-

фражни, армировъчни ра-

боти. Извършва се рекон-

струкция на водопровод. 

Работи се и по големите 

съоръжения. През мина-

лата година държавната 

фирма „Автомагистрали“ 

ЕАД започна изграждане-

то и на новите 134 км от 

магистралата в участъка 

от п.в. „Боаза“ до пресича-

нето с първокласния път 

Русе – Велико Търново. 

Очаква се АМ „Хемус“ да е 

готова през 2023 г.

Проверката на Бори-

сов на „Балкански поток“ 

установи,  че газопро-

водът се строи с пълна 

мощност и на ден се ра-

боти по над 5 км. Трасето 

му преминава през тери-

торията на 11 области, 

като в момента дейности 

се изпълняват в участък с 

дължина 45,2 км, разполо-

жен в област Плевен. До-

сега са доставени тръби 

за 215,20 км.

Премиерът изтъкна, 

че дейностите се реа-

лизират впечатляващо 

бързо и че СМР се изпъл-

няват в график по всички 

български и европейски 

процедури. „Вече на мно-

го места тръбите са под 

земята, заваряват се по 

американска технология“, 

отбеляза министър-пред-

седателят. Той подчерта, 

че сроковете за изгражда-

нето на „Балкански поток“ 

ще бъдат спазени и цяло-

то трасе ще бъде готово 

в края на май.

 „Ние имаме геостра-

тегически интерес да си 

останем в газопренос-

ната мрежа. България е 

регионален стратегиче-

ски газоразпределителен 

център на Балканите. 

Това означава, че тук ще 

идва газ от много стра-

ни, а България ще получава 

транзитни такси“, отбе-

ляза още Бойко Борисов. 

Той добави, че с изгражда-

нето на интерконектора 

с Гърция страната ни ще 

постигне реална газова 

диверсификация.

Росица Георгиева

„19 училищни сгради са изградени в 

София за последните 10 г., като пет от 

тях са за плувни басейни. Обособихме и 15 

плувни съоръжения в детските градини.“ 

Това каза кметът на Столичната общи-

на Йорданка Фандъкова, която заедно със 

зам.-кмета по строителството инж. Цве-

тан Божинов, главния архитект на София 

Здравко Здравков и кмета на район „Въз-

раждане” Савина Савова посетиха 30 СУ 

„Братя Миладинови”, където се изгражда 

физкултурен салон и плувен басейн. 

„През тази година ще продължим с 

инвестициите в спортна инфраструкту-

ра. В процес на реализация са 2 училищ-

ни сгради, като за 2020 г. сме заложили 

още 4, в това число спортни зали в 100 

ОУ „Найден Геров” и 9-а Френска езикова 

гимназия”, каза още кметът Фандъкова. 

На проверката стана ясно, че салонът 

в 30 СУ ще започне да функционира от 

март, а от следващата учебна година ще 

може да се използва и басейнът. Изпъл-

нител е „Суперстрой Инженеринг” ООД 

- Ямбол. Инвестицията е на стойност 

3 млн. лв. След завършването на двата 

обекта ще бъдат изградени спортни съ-

оръжения в двора на учебното заведение. 

Предстои и две от външните стени на 

физкултурния салон да бъдат озеленени. 

По време на събитието кметът Фан-

дъкова представи и заместника си инж. 

Цветан Божинов. Той посочи приорите-

тите в своята дейност. „Ще работя за 

повече ред и контрол в строителство-

то. Искам също така да се чуе гласът 

на гражданите на столицата, като тях-

ното мнение ще бъде взето предвид. 

Предлагам да се въведе повече контрол 

по време на предпроектните и проект-

ните проучвания, при взимането на ре-

шенията, възлагането на обектите. А от 

фирмите ще изискваме резултати”, заяви 

зам.-кметът. Той подчерта, че предстои 

да проведе срещи с всички страни, има-

щи отношение към строителството в 

Столичната община - районните кмето-

ве, експлоатационните дружества и т.н. 

Снимка Румен Добрев

Това установиха проверки на премиера Бойко Борисов
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Честита и успешна да бъде 2020 г. за екипа 
на в. „Строител“ и за неговите читатели – 
българските строители

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

Георги Сотиров

Проф. Борисов, честита 

Нова 2020 година! Според пуб-

личните данни ВСУ „Любен 

Каравелов“ заема 3-то място 

от общо 10 ВУЗ-а в стандар-

тизираните класации на Рей-

тинговата система на висши-

те училища (РСВУ) за 2019 г. 

в направление „Архитектура, 

строителство и геодезия“. 

Това е повече от престижна 

оценка…

Честита и успешна да бъде 

2020 г. за екипа на вестник 

„Строител“ и за неговите чита-

тели – българските строители! 

Аз наистина съм удовлетво-

рен от публикуваното класиране 

на Висшето строително учили-

ще в Рейтинговата система. 

Третото място е безспорен на-

предък в сравнение с предходни 

години. От една страна – това 

определено е повод за гордост 

за академичното ръководство, 

а от друга – заостря нашето 

внимание и отговорност да 

поддържаме и в бъдеще крите-

риите, които са в основата на 

такова престижно класиране. 

Специализирано и елитно, наше-

то държавно висше строително 

училище има своите лостове и 

възможности, както големите 

университети, за да се мери с 

тях по всички критерии на РСВУ. 

Заемането на престижното 

трето място за нас е постиже-

ние, с което можем да се горде-

ем. Класирането е свързано с 

подобряване на учебния процес, 

на научноизследователската 

работа и извършването на оп-

ределени дейности по матери-

алната ни база. За разлика от 

други европейски университе-

ти ние имаме по-малко на брой 

студенти и преподаватели, но 

в същото време разполагаме с 

голяма материална база, която 

е перфектна, и в нея провежда-

ме целия учебен процес. Тя дава 

престиж на Висшето строител-

но училище „Любен Каравелов“ и 

го прави европейски кампус с 

всичко необходимо за това – с 

общежитията, спортните те-

рени, студентския стол, биб-

лиотеката, културния дом със 

залата за провеждане на разнос-

транни мероприятия, лаборато-

риите, специализираните каби-

нети, собствената стопанска 

база с различни производствени 

дейности и т.н. В този смисъл 

ВСУ „Любен Каравелов“ продъл-

жава и развива славните си тра-

диции от времената, когато е 

било военно висше строително 

училище, и мерейки днес ръст с 

елитните университети в Ев-

ропа и по света, намира своето 

достойно място сред тях. 

С други думи казано – и през 

изминалата календарна година 

академичното ръководство 

е положило доста усилия за 

издигането на авторитета 

на училището, и то не само в 

страната, и но и в чужбина. 

Разкажете ни за партньорски-

те си отношения със 17 уни-

верситета от 9 европейски 

държави.

Да, през 2019 г. продължихме 

традицията си да развиваме 

международното сътрудничест-

во. Като тук искам да отбележа, 

че ВСУ има чудесни контакти и 

с учебни заведения в съседна 

Турция…

Най-пресният пример в това 

направление е сключването на 

споразумение за партньорство 

с Факултета по изкуства и ар-

хитектура на AAB College в град 

Прищина, Косово. То преди всич-

ко предвижда обмен на студен-

ти и на преподаватели между 

двете образователни институ-

ции, разширяване на сътрудни-

чеството при организиране на 

академични кръгли маси, научни 

конференции и др. 

Международната ни дейност 

основно засяга студентската и 

преподавателската мобилност 

по линия на програма „Еразъм +“, 

но не само. С чуждите ВУЗ-ове 

осъществяваме и съвместни 

инициативи, каквито са научни-

те конференции, в които нашите 

студенти, докторанти и препо-

даватели участват и постигат 

завиден успех. Реализираме и 

учебни специализирани курсове, 

включително и на докторантски 

програми. В конкретния случай с 

университета в Прищина, кой-

то обучава над 20 000 студенти, 

вкл. и по строително инженер-

ство, ние поехме и ангажименти 

да споделяме и предаваме нашия 

академичен опит, натрупан през 

годините. Партньорството 

между държава от Европейския 

съюз и такава, която кандидат-

ства за членство в него, има 

много и различни измерения.

Изминалата 2019 г. имаше 

и една друга характерна осо-

беност, защото се честваха 

100-години от основаването на 

Висшето училище по строител-

ство и художествено констру-

иране „Баухаус“ във Ваймар, Гер-

мания. През първата половина 

на ХХ век Staatliches Bauhaus се 

превръща в център на модерни-

зма за Европа и света. Неслучай-

но юбилеят беше отбелязан в 

много държави, включително и в 

България. Това заостри нашето 

внимание върху образованието 

по архитектура и близките до 

тази специалност дисциплини. 

ВСУ „Любен Каравелов“ планира 

да сключи договор за партньор-

ство или меморандум за сътруд-

ничество с „Баухаус“ не само за-

ради световното признание на 

този университет като елитно 

учебно заведение за архитекту-

ра и строителство, а и защото - 

без излишна скромност - самият 

аз съм го завършил преди години. 

От една страна, ще можем да се 

съизмерваме с тази емблема на 

висшето образование във все-

ки един аспект – и като учебни 

програми, и като научноизсле-

дователска дейност, и разбира 

се, академичен живот, но и ще 

популяризираме ВСУ извън гра-

ниците на България.

Специализираното висше 

строително училище „Любен 

Каравелов“ може да се радва 

на много добро партньорство 

с големи и по численост, и по 

признание, и по имидж универ-

ситети в света... 

Естествено е да продължа-

ваме творческите си контак-

ти със съседни страни, като 

констатираме, че на междуна-

родната конференция, която 

провеждаме ежегодно, техните 

представители вземат много 

активно участие. Това са колеги 

от Турция, Сърбия, Гърция, както 

и други държави от Балканския 

полуостров. 

По отношение на между-Новото футболно игрище във ВСУ

Снимки авторът
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        „Любен Каравелов“:

народното сътрудничество в 

бъдеще ще се опитаме да до-

гоним резултатите на сродни 

училища в САЩ и държави от 

Далечния изток, основно Китай 

и Япония, където се забелязват 

много динамични процеси. В 

предишни години България беше 

доста предпочитана от страна 

на чуждестранните студенти, 

които идваха предимно от дър-

жави от Третия свят - нещо, 

което като тенденция отново 

е на дневен ред. Например още 

в началото на този месец сме 

организирали посещение във 

Виетнам, където ще проведем 

срещи с възпитаници на ВСУ, 

ще сключим договори със Съюза 

на архитектите в страната и с 

Университета по архитектура и 

строителство в Ханой. Това ме-

роприятие стана възможно след 

една изключително емоционална 

среща у нас с виетнамски випу-

скници на ВСУ „Любен Каравелов“ 

от периода, когато то е подгот-

вяло преимуществено кадри за 

строителните войски. Те са се 

дипломирали у нас преди няколко 

десетилетия и повечето от тях 

са на ръководни позиции във Ви-

етнам както в бизнеса, така и 

в публичната държавна админи-

страция, в армията и т.н. 

В един от първите за ми-

налата година академични 

съвети Вие запознахте коле-

гите си с идеята да обновите 

спортната база на училище-

то. Футболното игрище вече 

е факт. Какво още предстои по 

отношение на развитието на 

кампуса?

Тогава някои от колегите 

приеха скептично тази моя идея, 

като смятаха, че тя е само на-

мерение, което няма как да бъде 

реализирано. Днес футболното 

игрище е факт и всички прияте-

ли на ВСУ според предпочитани-

ята си за практикуване на оп-

ределен вид спорт могат да се 

възползват от него. 

Всъщност обновихме и до-

изградихме спортния комплекс 

със съдействието на мениджъ-

ри, които работят устойчиво 

в България. Пространствата 

около него са благоустроени, 

като бяха посадени около 700 

вида различни дървесни видове. 

На дневен ред е и частичното 

ремонтиране на паркинга с нова 

настилка. В момента базата 

дава 100% възможност на всички 

студенти, докторанти и препо-

даватели да я ползват безвъз-

мездно. Като партньорството 

ни с бизнеса предполага предос-

тавянето на спортния комплекс 

на външни за училището лица и 

организации по определен ред, 

като това в никакъв случай няма 

да нарушава учебния план на ВСУ.

През април, точно една го-

дина след публикацията във 

в. „Строител“ за работата на 

Академичния съвет, каня екипа 

на медията на официално откри-

ване на спортния комплекс.

Всичко, свързано с разви-

тието на спортната база на 

училището, е Ваша идея, но 

имате и особен принос за из-

граждането на столичния парк 

„Възраждане“. С какво още е ан-

гажиран ректорът на ВСУ „Лю-

бен Каравелов“ извън пряката 

му преподавателска работа и 

безкрайните административ-

ни дейности, които е длъжен 

да извършва?

Аз съм от този тип пре-

подаватели, които постоянно 

практикуват професията си. 

Считам, че всеки преподавател 

в областта на архитектурата е 

необходимо да поддържа и разви-

ва своята професионална компе-

тентност в практиката. Факт 

е, че и в момента работя върху 

няколко проекта в София и извън 

столицата.

 А що се отнася до парк „Въз-

раждане“ – това по-скоро е моя 

инициатива още от времето, 

когато бях зам.-председател 

на Постоянната комисия по 

Устройство на територията, 

архитектура, достъпна среда и 

жилищна политика на Столич-

ния общински съвет. Радвам се, 

че съветниците още тогава се 

убедиха в целесъобразността 

за изграждане на парка. Преди 

да направя това предложение, аз 

извърших проучвания и анализи 

и аргументирах професионално 

не само необходимостта от из-

граждането на новия столичен 

парк, но и приемствеността 

по отношение на минали пла-

нирания, при които на място 

са правени сондажи и е доказан 

сериозен дебит на минерал-

на вода. Това може да осмисли 

създаването на бъдещ спортен 

комплекс, включително и с полз-

ването на минералната вода. Тя 

е със същите или подобни харак-

теристики, както тази на Цен-

трална баня. 

На тържеството по случай 

дипломирането на студенти-

те от Випуск 2019 стана ясно, 

че броят им е внушителен 

– 200 души. На фона на демо-

графската криза, желанието 

на младите хора да завършат 

в чужбина, на твърде многото 

висши учебни заведения Ваше-

то училище върви уверено в 

подготовката на осигуряване 

на кадри за строителната и ар-

хитектурната професия.

Интересен въпрос… Наис-

тина има университети, които 

връчват дипломи на хиляди свои 

възпитаници, както и висши 

учебни заведения, в които се об-

разоват по 100 хиляди и повече 

млади хора. Разбира се, това са 

изключения, но те не променят 

конкретиката. В сравнение с 

тези „гиганти“ на висшето об-

разование в Европа и света ВСУ 

„Любен Каравелов“ е училище с 

предимства, които липсват при 

големите университети – най-

вече специализацията и концен-

трацията върху конкретни дис-

циплини дава много предимства. 

Неголемият брой студен-

ти също има своите позити-

ви за самите тях. Това налага 

устойчива форма на обучение, 

при което връзката между пре-

подавателя и студента е много 

силна. Твърдя, че този критерий 

при нас е на възможно най-висо-

ко равнище и е свързан с една 

всеотдайност на нашите пре-

подаватели, които приемат 

своята функция не само фор-

мално, но и като мисия. Като 

предаване на знания и опит на 

тези, които след тях ще прак-

тикуват благородната профе-

сия на строителния инженер и 

на архитекта.

В навечерието на Нова година бяха връчени дипломите на студентите от Випуск ’2019. 

ВСУ „Любен Каравелов“ осигури още 200 инженери и архитекти за бранша

На тържеството през април 2019 г. по случай 10-годишния юбилей на 

в. „Строител” проф. д.а.н. Борислав Борисов получи от името на ВСУ 

плакет и грамота, с които изданието отличи ръководеното от него учебно 

заведение
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Ренета Николова 

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) и 

Българската асоциация на 

архитектите и инженери-

те-консултанти (БААИК) 

ще работят заедно за обе-

динени позиции на всички 

организации от бранша. За 

това се договориха на пър-

вата работна среща пред-

седателят на УС на БААИК 

инж. Атанас Ангелов и изп. 

директор на КСБ Валентин 

Николов. 

„Ако ние не се обединим 

и не загърбим различията, 

не ги поставим на заден 

план, ефектът за бранша 

ще е негативен. 

Трябва да се разберем по 

главните въпроси 

и да ги поставим кате-

горично като общи иска-

ния пред властимащите. 

Това сме го постигали в 

различна степен, на раз-

лични етапи през години-

те“, каза в началото на 

срещата изп. директор на 

Камарата Валентин Нико-

лов. Той припомни, че през 

2013 г. е създадено Минис-

терство на инвестицион-

ното проектиране и една 

от първите инициативи 

на министър Иван Данов 

е била да събере всички 

браншови организации с 

цел да се търсят допир-

ни точки. „За първи път 

в най-новата ни история 

браншовите организации 

се обединихме и създадо-

хме нещо ново – работна 

група, която да изготви 

законопроекти за разде-

ляне на ЗУТ с ръководител 

проф. Борислав Борисов, 

сегашния ректор на ВСУ 

„Л. Каравелов“. 

Хвърлихме много уси-

лия и средства, 

основно КСБ, пре-

ведохме немските 

закони, които каса-

ят строителството 

и устройството на 

територията. Напра-

вихме три проекто-

закона, обсъдихме ги, 

влязоха в НС и... така 

останаха”, разказа Ва-

лентин Николов. „Нека 

с общи усилия се оп-

итаме да направим 

следващата стъпка. 

Може да имат много 

несъвършенства тези 

проекти. Но с кръпки 

по ЗУТ вече не може. 

Това го повтаряме от 

години и не може да про-

дължава по същия начин“, 

коментира той. „Някои каз-

ват: няма смисъл, няма да 

стане, както и тогава. Аз 

съм на друго мнение. Тряб-

ва да опитаме, 

ние сме хората, които сме 

потърпевшите от недо-

статъците на ЗУТ,

 членовете на наши-

те организации очакват 

от нас да направим нещо, 

очакват да работим за 

промяната. Длъжни сме да 

пробваме. Не можем да се 

отказваме. Сега виждам, 

че има една благоприятна 

обстановка. В САБ и в КАБ 

има нови ръководства, с 

които предстоят срещи, 

както и с КИИП и КИГ. Тряб-

ва да намерим диалог, има-

ме шанс.“ 

„Взимате ми думите 

от устата. Аз съм от две 

години председател на 

 БААИК. Дойдох с идеята за 

обединяването на всички 

браншови организации. Гле-

даме в една посока. Мина-

лата година имаше такава 

нагласа, направихме една 

работна група, вложихме 

много труд - не само да го-

ворим за ново законодател-

ство, а и да го направим. 

Да се получи една 

обща платформа, около 

която да се обединим бран-

шовите организации. 

За съжаление тогава 

се намериха хора, които 

сложиха прът в колелото“, 

каза от своя страна инж. 

Атанас Ангелов. „Нас ни 

обвиняват и по-специално 

архитектите, че не сме 

достатъчно представени, 

въпреки че в последните 

една-две години имаме 

доста добри изяви в пуб-

личното пространство и с 

Вас много добре работим 

и по местните структу-

ри в Пловдив, Пазарджик, 

Смолян, Добрич. Затова 

си изготвихме закон, за да 

бъдем и ние законово пред-

ставени. Внесен е в МРРБ 

и от там е изпратен до 

„Целта е да намерим онова, което ни обединява, а не което ни разделя, и да 
излизаме с общи позиции“, подчерта изп. директор на КСБ Валентин Николов

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 
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всички браншови органи-

зации. С Вас съм, ние също 

имаме нов Управителен 

съвет. Надявам се да е по-

активен, защото се опи-

тахме в него да привлечем 

повече млади хора и такива 

с административен опит, 

ще работим заедно“, каза 

още инж. Ангелов. 

„Много са въпросите 

от общ интерес. Едини-

ят е свързан с проек-

тирането, другият 

със ЗУТ, третият със 

стандартите в стро-

ителството. Но дайте 

да се хванем за онова, 

за което имаме най-го-

ляма готовност – ЗУТ. 

От години говорим, че 

трябва да стане. Има 

на какво да стъпим“, 

посочи изп. директор 

на КСБ. Той връчи на 

инж. Ангелов флаш 

памет с изготвените 

законопроекти и пре-

веденото от немски 

законодателство. 

„Аз съм за, защото 

ако ние не си подредим 

бранша, няма кой да 

ни го подреди отвън. 

Ние трябва да си стиснем 

ръцете и да го направим. 

Ще е полезно за всички от 

сектора, когато браншо-

вите организации излизат 

по някакъв казус обедине-

ни“, заяви председателят 

на БААИК. 

Валентин Николов под-

черта, че КСБ е създала и 

поддържа свое собствено 

издание вестник „Стро-

ител“, което предоставя 

трибуна и на всички срод-

ни организации, така че да 

е максимално полезно на 

целия бранш. „Това, което 

си говорим на нашите ра-

ботни срещи, трябва да се 

появява на страниците на 

вестника. Той се чете и от 

строители, и от архите-

кти, и от проектанти, от 

институциите, общините 

и посолствата. Вестни-

кът е силно средство за 

въздействие“, посочи Ни-

колов. Той отбеляза и че 

от есента на миналата 

година по БНР се излъчва 

рубриката „Код Строител”, 

която се слуша от десет-

ки хиляди хора. „Чрез този 

ефир нашите идеи могат 

да достигат до още по-

голяма аудитория“, каза в 

заключение изп. директор 

на КСБ.

„Това, което искаме 

заедно с Камарата, е в ин-

терес не само на нашите 

организации и на бранша, 

но и на цялото общество“, 

обобщи инж. Ангелов. 

Росица Георгиева

Областният съвет на 

Областното представител-

ство на КСБ в София (ОблС 

на ОП на КСБ - София) про-

веде първото си заседание 

за 2020 г. В началото пред-

седателят на структурата 

инж. Любомир Качамаков, 

който е и вицепрезидент на 

Европейската федерация на 

строителната индустрия, 

представи информация за 

изпълнението на взетите 

решения на предходното за-

седание от декември 2019 г. 

След това ОблС на ОП 

на КСБ – София, прие план за 

работа за настоящата го-

дина. Предвижда се провеж-

дането на 4 семинара. Чле-

новете на Областния съвет 

обсъдиха и темите, които 

ще бъдат представени на 

тях, като сред основните 

ще е дигитализирането на 

сектор „Строителство“. 

Сред другите предложени 

теми са новите оператив-

ни програми за период 2021 

– 2027 г., електронното 

подаване на документи за 

участие в обществените 

поръчки, както и вписването 

на фирмите в ЦПРС по елек-

тронен път, обучението на 

кадрите, облекчаването на 

възможностите за „внос“ на 

чужди работници в отрасъл 

„Строителство“.

Взе се решение заседа-

ния на ОБлС да се провеж-

дат всеки първи четвъртък 

на месеца.

Снимки Емил Христов
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Десислава 
Бакърджиева

Община Варна ще из-

пълнява няколко ключови 

инфраструктурни проекта 

през 2020 г., като част от 

тях са започнали през ми-

налата година, а други ще 

стартират сега. Това са 

изграждане на отклонение 

от ул. „Атанас Москов“ за 

качване на автомагистра-

ла „Хемус“, завършване на 

кръстовището на ул. „Де-

вня“, строителство на ал-

тернативно трасе на ул. 

„Девня“ и реализиране на 

втория етап на „синята 

зона“. Това съобщиха от 

община Варна след прес-

конференция на кмета 

Иван Портних, на която са 

били представени общо 20 

проекта в различни сфери, 

заложени за реализация 

т.г. „Те ще решават раз-

лични проблеми. Разбира 

се, това е само част от 

визията ни за развитие 

на града, имаме още много 

идеи“, е подчертал Порт-

них.

По думите му през 

2020 г. ще продължат дей-

ностите по изграждането 

на кръстовището, което 

свързва ул. „Девня“ , бул. 

„Васил Левски“ и ул. „Геор-

ги Пеячевич“. Работата 

на обекта е стартирала 

през септември 2019 г. До 

момента са построени 18 

от общо 22 стоманобе-

тонови секции в облицо-

ваното дере и в зоната на 

мостовото съоръжение на 

ул. „Тодор Влайков“, изпъл-

нени са нови водоскоци и 

са удължени съществува-

щи. На източното плат-

но са направени дренаж-

ната система и всички 

дъждоприемни шахти. Го-

тов е насипът на пътно-

то платно, включително 

трошенокаменната на-

стилка до кота асфалто-

ви настилки. Изградени са 

60% от пътните бордюри 

и тротоари. Монтирани 

са 70 стълба за улично ос-

ветление с прилежащите 

кабелна и тръбна мрежа. 

Завършени са още битова 

канализация клон 2Б и част 

от дъждовна канализация 

за отводняване на кръго-

вото кръстовище с бул. 

„Васил Левски“. „Срокът 

за изпълнение на обекта е 

септември, но при благо-

приятни метеорологични 

условия ще направим всич-

ко възможно да приключим 

преди лятото“, е заявил 

кметът Портних. За про-

екта за отклонение за 

качване на АМ „Хемус“ от 

ул. „Атанас Москов“ той е 

информирал, че в момен-

та се съгласува в Агенция 

„Пътна инфраструктура“, 

след което предстои из-

даване на разрешение за 

строеж.

„Друг голям проект, по 

който ще работим, е из-

граждане на алтернати-

вен път на ул. „Девня“ – от 

другата страна на жп рел-

сите. Целта е той да об-

служва южната промишле-

на зона и пристанището. 

В момента тежкотовар-

ният трафик върви по ул. 

„Девня“ и създава огромни 

задръствания, от друга 

страна – руши пътната 

настилка, включително и 

моста, а от трета – за-

мърсява въздуха. Идеята е 

с новото трасе тежкото-

варният трафик да бъде 

отклоняван още от дете-

лината край село Игнати-

ево, по ул. „Атанас Москов“ 

да се слиза на ул. „Девня“ 

и оттам да преминава по 

алтернативното трасе. 

Така той ще остава извън 

движението в градската 

част на ул. „Девня“ и ще 

даде една добра предпос-

тавка за развитието и 

на южната промишлена 

зона, на частните прис-

танища и естествено за 

обслужването на приста-

нище „Варна - Изток“, е 

обяснил Иван Портних и е 

добавил, че този алтерна-

тивен път на ул. „Девня“ в 

перспектива може да бъде 

и обслужващата артерия 

за новия интермодален 

терминал. 

От думите му е стана-

ло ясно още, че през 2020 г. 

предстои реализиране на 

втория етап на „синята 

зона“, която ще бъде с об-

хват: ул. „Кракра“, ул. „Бела-

сица“, ул. „Д-р Пискюлиев“, 

бул. „Владислав Варненчик“, 

ул. „Дрин“, ул. „Пирин“, ул. 

„Битоля“, ул. „Братя Бък-

стон“, бул. „Чаталджа“, 

бул. „Генерал Колев“, ул. 

„Царевец“, бул. „Осми При-

морски полк“, ул. „Капитан 

Рончевски“, ул. „Васил Дру-

мев“, бул. „Княз Борис I“. 

Първият етап – „синя зона 

- център“, е осигурил 2603 

места за паркиране. В 

рамките на втория – „синя 

зона - широк център“, пар-

коместата ще са 5752 в 6 

подзони. 

Сред тях са изграждането на отклонението за качване на АМ „Хемус“ от 
ул. „Атанас Москов“ и завършването на кръстовището на ул. „Девня“
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Сключени договори 

– 2364 бр. на стойност 

3456 млн. лв., ръст от 16% 

на броя и 108,1% на стой-

ността.

Произведена продукция в 

строителството

По предварителни дан-

ни произведената продук-

ция в отрасъл „Строител-

ство” за деветмесечието 

на 2019 г. е на обща стой-

ност 11 313 млн. лв., като 

спрямо същия период на 

2018 г. се увеличава с 9%.

Произведена продук-

ция по сегменти:

Сградно строител-
ство ,  което включва 

жилищно и нежилищно, 

формира продукция за де-

ветмесечието на 2019 г. в 

размер на 6680 млн. лв., или 

с дял от 59% от общата 

в сектора за разглеждания 

период. В сградното стро-

ителство тя нараства с 

13,8% спрямо същия период 

на 2018 г. 

В инженерна инфра-
структура  продукци-

ята за деветмесечие-

то на 2019 г. възлиза на 

4633 млн. лв. и е с дял от 

41% от общо произведе-

ната в строителството. 

Спрямо деветмесечието 

на 2018 г. тя нараства с 

2,8%.

Разходи за труд/

отработени човекочаса

Общо отработени в 

строителството за пери-

ода са отчетени 156,3 млн. 

човекочаса, като спрямо 

същия на предходната 

година увеличението е с 

5,6%. В сектор „Строи-

телство” отработените 

човекочаса от един нает 

по трудово правоотноше-

ние за деветмесечието са 

1275 човекочаса при 1257 

за същия период на 2018 г., 

което показва ръст на го-

дишна база с 1,4%. 

Разходите на работо-

дателя за труд за девет-

месечието на 2019 г. въз-

лизат на 1276,1 млн. лв., 

като на годишна база 

предварителните данни 

показват увеличаване на 

разходите с 16,2%. Разхо-

дите на работодателя за 

труд за един отработен 

човекочас от наетите по 

трудово правоотноше-

ние са средно 8,16 лв. при 

7,42 лв. за същия период 

на 2018 г., което показва, 

че се увеличават с 10% на 

годишна база. 

Издадени разрешителни за 

строеж на нови сгради

Издадените разреши-

телни за строеж на нови 

сгради за деветмесечието 

на 2019 г. са за 4468 жи-

лищни с 25 306 апартамен-

та в тях и 3 221 696 кв. м 

разгъната застроена площ 

(РЗП). Спрямо същия пери-

од на предходната година 

издадените разрешител-

ни за строеж на жилищни 

сгради се увеличават с 4%, 

броят на жилищата в тях - 

с 6,1%, а РЗП - с 6,9%. 

За административни 

сгради са издадени 82 визи 

със 187 964 кв. м РЗП, кои-

то спрямо деветмесечи-

ето на 2018 г. намаляват 

с 13,7% при намаление на 

РЗП с 32,9%. За други сгра-

ди – 3505 разрешителни за 

строеж с 1 843 665 кв. м 

РЗП, като спрямо девет-

месечието на предходна-

та година има намаление 

с 0,1%, а тяхната РЗП на-

малява с 20%. 

Издадени разрешителни за 

строеж на нови сгради по 

области

За деветмесечието на 

2019 г. най-голям брой раз-

решителни за строеж на 

нови сгради са издадени в 

областите:

Жилищни сгради

София (столица) – 713 

разрешителни за жилищни 

сгради с 10 391 жилища в 

тях;

Пловдив – 670 разреши-

телни за жилищни сгради с 

3527 жилища в тях; 

Варна – 455 разреши-

телни за жилищни сгради 

с 2835 жилища в тях;

София – 361 разреши-

телни за жилищни сгради 

с 682 жилища в тях; 

Бургас – 342 разреши-

телни за жилищни сгради 

с 1711 жилища в тях. 

Административни 

сгради 

София (столица) – 13 

разрешителни за строеж;

Варна – 9 разрешител-

ни за строеж;

Пловдив – 8 разреши-

телни за строеж;

Благоевград – 6 разре-

шителни за строеж. 

Започнато строителство 

Започнато е строи-

телството на 5216 нови 

сгради с 3 755 407 кв. м 

РЗП за деветмесечието 

на 2019 г., като от тях 

3230 жилищни сгради със 

17 152 апартамента и 

2 260 057 кв. м разгъната 

застроена площ (РЗП). В 

сравнение с 2018-а започ-

натото строителство на 

Инженерна 
инфраструктура; 

41,0% 

Сградно 
строителство; 

59,0% 

Дял от общо произведената продукция, % 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 

деветмесечие 2010 г. – деветмесечие 2019 г.  (По данни на НСИ)

Деветмесечие 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Общо 

 Сгради 
7 154 7 532 6 927 6 767 6 499 6 590 6 670 8 693 7 899 8 055 

Жилищни 

Сгради 
3 739 3 605 3 246 3 088 3 175 3 254 3 392 4 266 4 297 4 468 

Жилища 10 127 8 028 7 454 8 622 10 294 12 422 12 809 17 642 23 844 25 306 

Административни 

сгради 
163 165 122 120 143 108 131 97 95 82 

Други сгради 3 252 3 762 3 559 3 559 3 181 3 228 3 147 4 330 3 507 3 505 

Жилищни сгради Жилища Административни сгради Други сгради 

4 297 

23 844 

95 
3 507 

4 468 

25 306 

82 
3 505 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради 

Деветмесечие 2018 г. Деветмесечие 2019 г. 

Продукция на предприятията от строителството, млн. лв.

деветмесечие 2008 г. – деветмесечие 2019*г.  (*По предварителни данни на НСИ)

4 434 
5 313 4 220 4 244 3 869 3 519 4 523 5 504 

3 619 3 900 
4 505 4 633 

9 922 8 529 

4 502 4 471 5 000 4 872 5 331 
5 446 

4 020 
4 949 

5 871 
6 680 

14 356 
13 842 

8 722 8 715 8 869 
8 391 

9 854 
10 950 

7 639 

8 849 
10 376 

11 313 

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

Деветмесечие 

Строителство-общо Сградно Инженерно 

Видове 

сгради 

Деветмесечие 2018г. Деветмесечие 2019г. 
Годишен темп 

Деветмесечие 2019г./ 

Деветмесечие 2018г. 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

/брой/ 

РЗП, 

 м² 

Разрешителни 

 за строеж  

РЗП, 

 м² 

брой % % 

Общо сгради 7 899 5 599 065 8 055 5 253 325 156 2,0 % -6,2 % 

Жилищни сгради 4 297 
 

4 468 
 

171 4,0 % 
 

Жилища 23 844 3 013 495 25 306 3 221 696 1 462 6,1 % 6,9 % 

Административни 

сгради 
95 279 924 82 187 964 -13 -13,7 % -32,9 % 

Други сгради 3 507 2 305 646 3 505 1 843 665 -2 -0,1 % -20,0 % 

Арх. Лидия Станкова,
директор на
дирекция в КСБ

ЕВРОПЕЙСКА 

ИКОНОМИКА

Строителна продукция на 

страните членки на ЕС

По предварителни дан-

ни на Евростат за трето-

то тримесечие на 2019 г. 

спрямо предходното стро-

ителната продукция в Ев-

розоната намалява с 0,3%, 

като сградното спада с 

0,6%, а инженерното - с 

0,2%. В ЕС 28 се наблюда-

ва също снижаване с общо 

0,3% (0,4% при сградно и с 

0,2% при инженерно). 

Сред държавите членки 

на ЕС, за които има данни 

за нарастване на стро-

ителната продукция за 

същия период спрямо пре-

дходния, са: Унгария с 5,9%, 

България с 2,4%, Холандия 

и Словакия, съответно с 

1,4% и 0,8%. Най-голямо 

забавяне на темпа спрямо 

предходното тримесечие 

се наблюдава в Словения 

(-6,4%), Швеция (-4,3%) и 

Франция (-1,8%). 

Строителната продук-

ция в еврозоната, отчете-

на за третото тримесе-

чие на 2019 г. в сравнение 

с третото тримесечие 

на 2018 г., се увеличава с 

0,9%, при ръст от 0,7% на 

сградното строителство 

и 1,6% на инженерното 

строителство. В ЕС 28 на-

растването е с общо 1,6% 

на годишна база (1,3% на 

сградното строителство 

и 2,5% на инженерното 

строителство).

Сред държавите членки 

на ЕС, за които има данни 

за най-висок ръст на стро-

ителната продукция за 

третото тримесечие на 

2019 г. спрямо същото на 

2018 г., са Румъния с 34,8%, 

Унгария с 19,1%, Латвия с 

5,8%, Литва с 5,6%, Бълга-

рия с 4,8% и Полша с 4,8%. 

Най-голямо забавяне се на-

блюдава в Словения (-5,5%), 

Словакия (-4,1%) и Франция 

(-2,1%) на годишна база. 

СТРОИТЕЛСТВОТО 

В БЪЛГАРИЯ 

Обща активност 

Общата строителна 

активност за строител-

ния бизнес за деветмесе-

чието на 2019 г. спрямо 

същия период на предход-

ната година по основни 

показатели: 

Строителната про-
дукция – 11 313 млн. лв., 

ръст от 9,0%;

– Сградно строител-
ство – 6680 млн. лв., ръст 

от 13,8%;

– Инженерно строител-
ство – 4633 млн. лв., ръст 

от 2,8%;

Обявени обществени 
поръчки – 1842 бр. на стой-

ност 5039 млн. лв., ръст 

от 8,8% на броя и спад от 

10,4% на стойността; 



11КСБ – АНАЛИЗИ петък, 10 януари 2020 Ñòðîèòåë

Области  

Жилищни сгради  Жилища  Административни сгради  Други сгради  

Деветм . 
2018 

Деветм . 
2019 разлика  

Деветм . 
2018 

Деветм . 
2019 разлика  

Деветм . 
2018 

Деветм . 
2019 разлика  

Деветм . 
2018 

Деветм . 
2019 разлика  

Общо за страната  4 297 4 468 171 23 844 25 306 1 462 95 82 -13 3 507 3 505 -2 
Благоевград  245 277 32 648 453 -195 8 6 -2 254 211 -43 
Бургас  365 342 -23 2 118 1 711 -407 4 

 
-4 205 140 -65 

Варна  393 455 62 2 314 2 835 521 3 9 6 211 180 -31 
Велико Търново  80 94 14 459 318 -141    119 97 -22 
Видин  0 5 5 0 5 5    14 16 2 
Враца  39 34 -5 155 40 -115    90 79 -11 
Габрово  51 40 -11 62 43 -19    40 39 -1 
Добрич  93 77 -16 137 179 42 

 

 

 
107 91 -16 

Кърджали  107 128 21 886 1 457 571    35 61 26 
Кюстендил  48 48 0 66 63 -3    73 104 31 
Ловеч  56 61 5 58 63 5 3 

 
-3 73 67 -6 

Монтана  7 17 10 7 17 10  

  
56 40 -16 

Пазарджик  216 222 6 317 510 193 13 

 
-13 177 234 57 

Перник  103 128 25 142 292 150    77 76 -1 
Плевен  71 56 -15 186 202 16    78 91 13 
Пловдив  638 670 32 4 074 3 527 -547 7 8 1 405 329 -76 
Разград  41 35 -6 65 47 -18    73 91 18 
Русе 85 75 -10 306 316 10    134 125 -9 
Силистра  41 41 0 45 44 -1    71 74 3 
Сливен  95 92 -3 141 189 48    83 93 10 
Смолян  12 20 8 13 23 10    92 67 -25 
София   339 361 22 400 682 282 3 

 
-3 228 203 -25 

София (столица)  717 713 -4 9 471 10 391 920 25 13 -12 135 141 6 
Стара Загора  185 223 38 1 049 1 067 18    267 486 219 
Търговище  30 30 0 174 200 26    42 37 -5 
Хасково  112 111 -1 270 222 -48    125 128 3 
Шумен  76 72 -4 216 293 77    161 121 -40 
Ямбол  38 32 -6 49 107 58    82 84 2 

Издадени разрешителни за строеж на нови сгради по области

Започнато строителство на нови сгради,  

деветмесечие 2018 г. – деветмесечие 2019 г. (По данни на НСИ)

 

Жилищни сгради Жилища Административни 
сгради 

Други сгради 

2 889 

16 273 

72 

1 829 
3 230 

17 152 

54 

1 932 

Деветмесечие 2018г. Деветмесечие 2019г. 

Започнато строителство на нови сгради (брой), 

деветмесечие 2010 г. – деветмесечие 2019 г.  (По данни на НСИ)

 

96 93 63 88 76 70 69 68 72 54 

1 391 1 652 1 561 1 403 1 577 1 518 1 527 
2 429 

1 829 1 932 

2 004 1 912 1 725 1 751 1 916 2 131 2 267 
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Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според 

вида на конструкцията, деветмесечие 2010 г. – деветмесечие 2019*г.  

(По предварителни данни на НСИ)
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Деветмесечие
 

Други Тухлени Стоманобетонни Панелни 

нови жилищни сгради се 

увеличава с 11,8%, броят 

на жилищата в тях нара-

ства с 5,4%, а разгъната-

та им застроена площ се 

увеличава с 15,6%. 

За същия период са 

стартирани 54 админи-

стративни сгради със 

72 995 кв. м РЗП, като 

спрямо деветмесечието 

на предходната година се 

регистрира спад от 25%, а 

разгънатата им застрое-

на площ намалява с 43,9%. 

За деветмесечието на 

2019 г. е започнато строи-

телството и на 1932 дру-

ги сгради с 1 422 355 кв. м 

РЗП, като спрямо същия 

период на предходната го-

дина строителството при 

тях се увеличава с 5,6%, а 

разгънатата застроена 

площ намалява незначи-

телно - с 0,04%. 

Започнато строителство 

на нови сгради по области

Най-активни за девет-

месечието на 2019 г. при 

започнатото строител-

ството на нови сгради са 

областите:

Жилищни 

София (столица) – 580 

жилищни сгради с 6830 жи-

лища в тях; 

Пловдив – 508 жилищ-

ни сгради с 1216 жилища в 

тях;

Варна – 369 жилищни 

сгради с 2309 жилища в 

тях; 

Бургас – 270 жилищни 

сгради с 1578 жилища в 

тях. 

Административни 

София (столица) – 11 

сгради; 

Бургас – 4 сгради;

Варна – 4 сгради. 

Въведени в експлоатация 

новопостроени жилищни 

сгради и жилища

Въведените в експло-

атация новопостроени за 

деветмесечието на 2019 г. 

сгради са 2007 със 7595 

жилища в тях с общо РЗП 

691 744 кв. м, като площта, 

вкл. кухни над 4 кв. м, е 

489 873 кв. м, а спомагател-

ната - 201 871 кв. м. Спрямо 

2018 г. има нарастване с 

25,3% на зданията и съот-

ветно на жилищата в тях с 

31,8% при ръст на общото 

РЗП - 33,4%.

Въведени в експлоатация 

жилищни сгради и жилища 

по области

Най-голям брой регис-

трират областите:

Варна – 317 жилищ-

ни сгради с 1709 жили-

ща в тях,  РЗП - общо 

141 592 кв. м;

Бургас – 217 жилищ-

ни сгради с 1483 жили-

ща в тях,  РЗП - общо 

110 993 кв. м;

Пловдив – 217 жилищни 
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Жилища
 

Деветмесечие 2018 г. Деветмесечие 2019*г. 
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Жилищни сгради

 

Деветмесечие 2018 г. Деветмесечие 2019*г.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради по области,

деветмесечие 2018 г. – деветмесечие 2019*г. *По предварителни данни на НСИ

Въведени в експлоатация новопостроени жилища по области,

деветмесечие 2018 г. – деветмесечие 2019*г. *По предварителни данни на НСИ

Деветмесечие 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*г. 

Общо 2 066 1 720 1 617 1 732 1 631 1 536 1 551 1 602 2 007 

Къщи 1 420 1 186 1 121 1 195 1 149 1 080 1 121 1 205 1 483 

Жилищни 

блокове/ 

кооперации 

378 276 288 295 228 279 243 

 

245 321 

Сгради от 

смесен тип 
68 91 76 90 73 56 57 53 86 

Общежития 5 1 5 9 15 3 - - 4 

Вили 190 163 127 128 159 112 129 96 108 

Сгради за 

колективно 

домакинство 

5 3 - 15 7 6 1 

 

3 5 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради според вида 

на сградата, деветмесечие 2011 г. – деветмесечие 2019*г.

*По предварителни данни на НСИ

сгради с 836 жилища в тях, 

РЗП - общо 75 997 кв. м; 

София – 199 жилищни 

сгради с 237 жилища в тях, 

РЗП - общо 31 891 кв. м.

Разходи за придобиване на 

дълготрайни материални 

активи

Разходите за придоби-

ване на дълготрайни ма-

териални активи (ДМА) за 

деветмесечието на 2019 г. 

по предварителни данни 

общо за всички икономиче-

ски сектори на страната 

възлизат на 13 064 млн. лв. 

За отрасъл „Строител-

ство” са 645 млн. лв., или 

дял от 4,9% от общо от-

четените за разглеждания 

период. Предварителните 

данни показват, че в отра-

съл „Строителство” има 

намаление с 38,5% спрямо 

същия период на предход-

ната година.

ПАЗАР НА ТРУДА

Наети лица по трудово и 

служебно правоотношение

За строителния сектор 

наетите лица по трудово и 

служебно правоотношение 

по предварителни данни 

към края на септември 

2019 г. са 131,1 хил. бр., или 

5,7% дял от общо наетите 

за страната. На годишна 

база за деветмесечието 

данните показват ръст от 

2,2 хил. бр., или 1,7%.

Заети, наети и самонаети 

лица

Заетите лица в иконо-

миката за деветмесечие-

то на 2019 г. са 3587,3 хил. 

бр., като спрямо същия пе-

риод на 2018 г. заетостта 

нараства с 0,1%.

Заетите в отрасъл 

„Строителство”:

З а е т и т е  л и ц а  с а 

195 хил. бр., ръст от 5,8% 

на годишна база;

Наетите лица са 156,8 

хил. бр., ръст от 5,7% на 

годишна база;

Самонаетите лица са 

38,2 хил. бр., ръст от 6,4% 

на годишна база;

(Заети лица - включват 
наетите и самонаетите 
лица, ангажирани в дадена 

производствена дейност, 
попадаща в производстве-
ните граници на система-
та. 

Наети лица - лицата, 
работещи за дадена ин-
ституционална единица 
резидент и получавайки 
възнаграждение за вложе-
ния труд. В наетите лица 
се включват наетите ра-
ботещи по трудов, граж-
дански или работещи без 
договор. 

Самонаети лица - ли-
цата, които са еднолични 
собственици или съсоб-
ственици на некорпорира-
ни предприятия, в които те 
работят.)

Безработни лица в 

строителството

Безработните в отра-

съл „Строителство” за де-

ветмесечието на 2019 г. 

са 12,1 хил., или 8,4% от 

общо регистрираните 

безработни. Спрямо същия 

пероид на предходната го-

дина се наблюдава нама-

ляване с 33,1% при тогава 

отчетени 18,1 хил. безра-

ботни лица.

Средна работна заплата 

на наетите по трудово и 

служебно правоотношение

Общо за икономиката:
Средната работна за-

плата по предварителни 

данни за деветмесечието 

на 2019 г. е 1239 лв., спрямо 

същия период на 2018 г. на-

раства със 133 лв., или 12%.

За сектор „Строител-
ство”:

Средната работна за-

плата по предварителни 

данни за деветмесечието 

на 2019 г. е 963 лв., спрямо 

същия период на предход-

ната година нараства с 

99 лв., или 11,5%.

 

ИНВЕСТИЦИОННА 

АКТИВНОСТ

Поток на преки 

чуждестранни инвестиции 

в България в отрасъл 

„Строителство” 

Преките чуждестранни 

инвестиции за деветмесе-

чието на 2019 г. в отрасъл 

„Строителство” възлизат 

на 22,1 млн. евро., като 

спрямо деветмесечието 

на 2018 г., (когато са били 

–25,1 млн.) нарастват с 

47,2 млн. евро. 

КАМАРА НА 

СТРОИТЕЛИТЕ 

В БЪЛГАРИЯ

Централен професионален 

регистър на строителите

Регистрираните стро-

ителни компании в Цен-

тралния професионален 

регистър на строители-

те към 6 декември 2019 г. 

са 5463, от които: 5404 

регистрирани български 

юридически лица и 59 чуж-

дестранни фирми. 

Заличени са 404 фирми 

по неизпълнение на проце-

дурата чл. 20, ал. 2 ЗКС.

Разпределение на стро-

ителите по критерии:

Критерий „Персонал“ 

(на база 2018 г.)

– 66 големи фирми (над 

250 човека), дял от 1,22%; 

– 672 средни фирми (от 

50 до 249 човека), дял от 

12,44%;

– 4666 малки фирми (до 

49 човека), дял от 86,34%;

Критерий „Нетни при-
ходи от продажби“ (на 

база 2018 г.)

– 9 големи фирми (над 

97,5 млн. лв. и/или стой-

ност на активите над 

97,5 млн. лв.), дял от 0,17%;

– 111 средни фирми (до 

97,5 млн. лв. и/или стой-

ност на активите до 

97,5 млн. лв.), дял от 2,05%;

–  5284  малки  фир-

ми (до 19,5 млн. лв. и/или 

стойност на активите 

до 19,5 млн. лв.), дял от 

97,78%.

Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно 

правоотношение, деветмесечие 2010 г. – деветмесечие 2019*г.                                     

*По предварителни данни на НСИ
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СЪКРАЩЕНИЯ

ОПТТИ - Оперативна програма „Транспорт и транспортна ин-

фраструктура“

ОПОС - Оперативна програма „Околна среда“

ОПРР - Оперативна програма „Региони в растеж“

ОПИК - Оперативна програма „Иновации и конкурентоспосо-

бност“

ОПНОИР - Оперативна програма „Наука и образование за ин-

телигентен растеж“

ОПРЧР - Оперативна програма „Развитие на човешките ре-

сурси“

ОПДУ - Оперативна програма „Добро управление“

ОПИМСП – Оперативна програма „Инициатива за малки и сред-

ни предприятия“

ПМДР – Програма за морско дело и рибарство

ПРСР – Програма за развитие на селските райони

ФУМИ – Фонд „Убежище, миграция и интеграция“

ФВС – Фонд „Вътрешна сигурност“

КФ - Koхезионен фонд

ЕФРР - Европейски фонд за регионално развитие

ЕСФ - Европейски социален фонд

ЕСИФ – Европейски структурни и инвестиционни фондове

МВР – Министерство на вътрешните работи

ЕС - Европейски съюз

НФ - Национално финансиране

ЕК – Европейска комисия

Изпълнение на оперативни програми   По данни на ИСУН (стойностите са в лв.) към 05.12.2019 г.

Преки чуждестранни инвестиции в България – общо и в строителс-

твото, млн. €, деветмесечие 2014 г. – деветмесечие 2019 г.
По предварителни данни на БНБ към 19.11.2019 г. Данните за 2018 г. и 2019 г. подлежат 

на ревизия.

Деветмесечие 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ОБЩО, млн. € 244,8 1 958,0 1 204,3 731,1 283,4 714,6 

Строителство, 

млн. € 116,7 105,3 25,8 145,9 -25,1 22,1 

Оперативна 
програма 

Бюджет на програмата Договорени средства  РИС Получени траншове от ЕК 

Общо Финансиране от 
ЕС

Финансиране от 
НФ

Общо към 
05.12.2019

% на 
изпълнение*

Общо към 
05.12.2019

% на 
изпълнение* 

Общо към 
05.12.2019 

% на 
изпълнение* 

ОПТТИ 3 691 799 790.72 3 138 029 816.24 553 769 974.48 3 078 510 895.58 83.39 1 381 664 868.88  37.43 1 031 889 080.91 32.88 

ОПОС 3 462 564 946.01 2 943 180 201.14 519 384 744.87 3 196 471 391.79 92.32 908 416 513.86 26.24 621 998 924.18 21.13 

ОПРР 3 018 201 866.00 2 565 471 584.00 452 730 282.00 2 661 661 978.24 88.19 1 528 293 596.54 50.64 835 105 248.78 32.55 

ОПИК 2 584 169 900.97 2 196 544 412.89 387 625 488.08 2 020 160 253.78 78.17 1 196 147 192.52 46.29 1 027 684 405.03 46.79 

ОПНОИР 1 271 383 550.02 1 080 676 013.71 190 707 536.31 1 059 048 357.80 83.30 452 098 761.03 35.56 247 133 079.14 22.87 

ОПРЧР 2 136 251 557.00 1 835 869 785.00 300 381 772.00 1 840 607 944.59 86.16 1 148 151 114.69 53.75 878 716 875.64 47.86 

ОПДУ 653 550 173.49 555 517 647.51 98 032 525.98 403 122 325.62 61.68 175 140 543.80 26.80 139 573 906.82 25.13 

ОПИМСП 199 494 660.00 199 494 660.00 0.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 199 494 660.00 100.00 

Общо КФ, 
ЕФРР и 
ЕСФ: 

17 017 416 444.21 14 514 784 120.49 2 502 632 323.72 14 459 077 807.40 84.97 6 989 407 251.32 41.07 4 981 596 180.50 34.32 

ПМДР 222 071 249.13 172 243 341.03 49 827 908.10 141 734 993.35 63.82 33 135 251.93 14.92 23 630 644.36 13.72 

ПРСР (за 

мерки по чл. 

9б, т.2 от 

ЗПЗП) 
5 969 106 281.23 4 838 686 920.06 1 130 419 361.17 3 398 909 638.70 56.94 1 272 036 955.28 21.31 728 406 314.93 15.05 

Общо 
ЕСИФ: 23 208 593 974.57 19 525 714 381.58 3 682 879 592.99 17 999 722 439.45 77.56 8 294 579 458.53 35.74 5 733 633 139.79 29.36 

ФУМИ 41 161 348.54 35 595 246.31 5 566 102.23 26 381 583.13 64.09 9 976 535.90 24.24 9 734 990.16 27.35 

ФВС 187 286 555.32 142 303 857.44 44 982 697.88 217 661 919.35 116.22 123 036 439.36 65.69 43 916 534.34 30.86 

Общо 
фондове 
МВР: 

228 447 903.86 177 899 103.75 50 548 800.11 244 043 502.48 106.83 133 012 975.26 58.22 53 651 524.50 30.16 

ОБЩО: 23 437 041 878.43 19 703 613 485.33 3 733 428 393.10 18 243 765 941.93 77.84 8 427 592 433.79 35.96 5 787 284 664.29 29.37 

Забележка: * - % от общия бюджет на програмата Всички суми са в български лева (BGN) /1 EUR = 1,95583 BGN 

Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи, млн. лв.,

деветмесечие 2018*г. – деветмесечие 2019*г. 
*По предварителни данни на НСИ

Деветмесечие 2018 г. 2019*г. Темп,% 

Общо, млн. лв. 13 091 13 064 - 0,2 %

Строителство, млн. лв. 1 049 645 - 38,5 %

Безработни лица в строителството, 

деветмесечие 2011 г. – деветмесечие 2019 г. По данни на НСИ
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Деветмесечие

Безработни лица - Строителство, хил.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение 

септември 2010 г. – септември 2019* г.  

(списъчен брой в края на месеца)              

*По предварителни данни на НСИ

Заети, наети и самонаети лица – строителство, хил. бр. 

 деветмесечие 2010 г. – деветмесечие 2019*г.   

*По предварителни данни на НСИ

 

169,5 152,7 140,8 134,7 142,3 139,0 132,3 121,9 128,9 131,1 

2 362,3 2 358,6 2 322,9 2 317,1 2 350,4 2 356,2 2 385,9 2 310,6 2 317,5 2 312,3 

септември

2010 г. 

септември

2011 г. 

септември

2012 г. 

септември

2013 г. 

септември

2014 г. 

септември

2015 г. 

септември

2016 г. 

септември

2017*г. 

септември

2018*г. 

септември

2019*г. 

Строителство Общо за икономиката 

27,3 25,2 24,6 25,6 28,6 31,9 32,7 33,9 35,9 38,2 

197,3 

171,6 160,6 151,8 
148,1 150,0 142,9 140,9 148,4 156,8 

224,6 
196,8 

185,3 177,4 176,7 181,9 175,6 174,8 184,3 
195,0 

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

Деветмесечие 

Самонаети лица Наети лица Заети лица
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В процес на изпълнение 
са 364 проекта
Емил Христов

В началото на година-

та вестник „Строител“ 

изпрати запитване до 

Управляващия орган (УО) 

на ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“) за това какъв е 

постигнатият напредък 

до момента по една от 

най-важните за строи-

телния бранш оперативни 

програми на Европейския 

съюз. Изданието се обър-

на за коментар и към ръко-

водителя на УО и зам.-ми-

нистър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Деница Николова. 

Тя направи равносметка 

за развитието на „ОПРР 

2014 – 2020“ и разказа как-

ви са бъдещите предизви-

кателства пред програ-

мата. Според нея 2019 г. е 

била една от най-важните, 

ключови, но и натоварени 

години, тъй като голяма 

част от проектите за-

вършват, а други са стар-

тирали. Тя отбеляза, че 

успоредно е започнала и 

работа по програмиране 

на период 2021 – 2027 г.

Официалните данни на 

УО за изминалата годи-

на показват много добър 

напредък в изпълнението 

на ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“. До момента 

са публикувани общо 17 

процедури за предоставя-

не на безвъзмездна финан-

сова помощ (БФП) на обща 

стойност над 3 млрд. лв., 

или 100% от бюджета на 

„ОПРР 2014 – 2020“. Склю-

чени са 601 договора за 

предоставяне на БФП, 

възлизаща на 2,6 млрд. лв., 

или за 86% от бюджета на 

програмата. До края на 

2019 

на бенефициентите са раз-

платени 1,540 млрд. лв., 

или 51% от бюдже-

та й, сертифицирани са 

близо 1 млрд. лв., или 30% 

от всички разполагаеми 

средства по „ОПРР 2014 

– 2020“. „Зад тези сериоз-

ни по размер суми стоят 

успешно реализирани про-

екти, постигнати цели и 

резултати, които стават 

все по-видими за хората 

в отделните населени 

места в цялата страна. 

Въздействието на тези 

инвестиции се усеща все 

повече, тъй като „ОПРР 

2014 – 2020“ има принос 

към почти всички ключо-

ви сектори, важни за раз-

витието на страната. 

Тя обръща внимание на 

градското и регионално 

развитие, образование-

то, здравеопазването, 

транспорта, културата 

и туризма, енергийната 

ефективност (ЕЕ) и на-

маляването на вредното 

въздействие върху окол-

ната среда. Програмата 

изпълнява и мерки на соци-

алната политика“, заявиха 

от УО, като добавиха, че 

успешно приключени и об-

новени са 109 сгради на 

образователната инфра-

структура с капацитет 

65 298 лица. Статисти-

ката сочи още, че е пови-

шена ЕЕ на 391 здания (165 

публични и 226 жилищни), 

създадени и рехабилити-

рани са 1 542 656,86 кв. м 

градска среда, обновени 

са 183 социални жилища, 

подкрепени са 19 обекта 

на социалната инфра-

структура в процеса на 

деинституционализация 

с капацитет 1047 лица, 

реконструирани или мо-

дернизирани са над 343 км 

пътища. Приключилите 

проекти по „ОПРР 2014 – 

2020“ са 238 на обща стой-

ност 381,4 млн. лв., а в про-

цес на изпълнение са 364.

Какво предстои през 

2020 г.

✓Съгласно одобрената 

Индикативна годишна ра-

ботна програма ще могат 

да се подават проектни 

предложения по следните 

процедури:

– „Изпълнение на Ин-

тегрирани планове за 

градско възстановяване 

и развитие 2014 – 2020“ 

по Приоритетна ос (ПО) 

1 – по процедурата ще се 

набират проектни предло-

жения по група дейности 

„Културна инфраструкту-

ра“ и за внедряване на мер-

ки за ЕЕ на студентски 

общежития, които ще се 

реализират чрез комбини-

рано финансиране с БФП и 

финансови инструменти. 

Краен срок за кандидат-

стване е 31 декември 

2020 г.; 

– „Развитие на турис-

тически атракции“ по ПО 

6 – тя ще е насочена към 

развитието на конкурен-

тоспособни атракции, кои-

то допринасят за диверси-

фикация на туристическия 

продукт, за намаляване на 

териториалната концен-

трация и по-равномерно 

разпределение на ползите 

от туризма. Дейностите 

ще се осъществяват по-

средством комбинирано 

финансиране – безвъзмезд-

ни средства и от финансов 

инструмент на база оцен-

ка на проекта и бизнес 

плана от страна на финан-

совия посредник и след пре-

ценка за необходимостта 

от допълващата БФП. Кра-

ен срок за кандидатстване 

е 31 декември 2021 г.;

– „Регионални пътища“ 

по ПО 7 – целта на тази 

процедура е подобряване 

на свързаността и дос-

тъпността до TEN-T мре-

жата за товари и пътни-

ци чрез строителство, 

реконструкция и рехаби-

литация на първокласни, 

второкласни и третоклас-

ни пътища. Краен срок за 

кандидатстване е 30 юни 

2020 г.

✓За да се осигурят 

още възможности за фи-

нансиране, е планирано да 

бъдат отворени и допъл-

нителни процедури:

– „Култура и спорт в 

училище“ по ПО 3 с кон-

кретни бенефициенти 

Министерството на кул-

турата и Министерство-

то на младежта и спорта. 

По процедурата ще бъдат 

финансирани допълващи 

обекти, включени в пред-

варителната приоритиза-

ция от секторните ведом-

ства;

– „Подкрепа за про-

фесионалните училища в 

Република България” по ПО 

3 с конкретни бенефици-

енти Министерството 

на образованието (МОН) 

и общини, на чиято те-

ритория са разположени 

професионални училища. 

Ще бъдат подкрепени до-

пълващи обекти, включени 

в списъка на ведомството 

за приоритизация на про-

фесионалните гимназии;

–  Предвижда се да 

бъде обявена нова проце-

дура с бенефициент МОН 

с бюджет от 2,5 млн. лв., 

с които в професионални-

те гимназии, управлявани 

от министерството, ще 

се осигури иновативно 

спортно оборудване и 

тренировъчни системи;

– През 2020 г. по проце-

дура „Подкрепа за висши-

те училища в Р България“ 

ще бъде поканен да подаде 

проект Тракийският уни-

верситет – Стара Загора;

– Във връзка с алоки-

ран ресурс от 20 млн. лв. 

в подкрепа на спешната 

помощ Министерство-

то на здравеопазването 

(МЗ) трябва да подаде 

проектно предложение за 

закупуване на медицински 

хеликоптер и за осигуря-

ване на съпътстваща ин-

фраструктура за целите 

на спасяването на повече 

човешки животи; 

– По процедура „Регио-

нални пътища“ на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

ще бъде предоставен до-

пълнителен ресурс от 55 

млн. лв. С тези средства 

ще могат да се ремон-

тират още шест пътни 

отсечки с дължина 134 км, 

свързващи 11 общини. 

Това са участъците Ми-

зия – Оряхово – Крушове-

не (област Враца); Поли-

краище – Елена – Сливен 

(Сливен и Велико Търново); 

Русе – Кубрат – Исперих 

– Дулово (Русе и Разград), 

Полски градец – Тополов-

град – с. Устрем (Хаско-

во), Каблешково – Межден 

(Силистра) и отсечка от 

пътя Варна – Белослав – 

Разделна – Падина – Жит-

ница (Варна); 

– 25 млн. лв. ще бъдат 

допълнително предоста-

вени за повишаване на 

енергийната ефектив-

ност на сградите в по-

малките населени места. 

От тях ще могат да се 

възползват бенефициен-

ти от 28-те общини - Бе-

лоградчик, Берковица, Бо-

тевград, Генерал Тошево, 

Девин, Елхово, Златоград, 

Ивайловград, Карнобат, 

Козлодуй,  Крумовград, 

Малко Търново, Мездра, 

Никопол, Нова Загора, Нови 

пазар, Пещера, Поморие, 

Попово, Провадия, Разлог, 

Самоков, Сандански, Сви-

ленград, Севлиево, Троян, 

Тутракан и Червен бряг. 

Предвидената подкрепа 

за подобряване на сград-

ния фонд в тези градове 

има за цел да повиши ка-

чеството на живот на 

местното население и на 

предоставяните публични 

услуги, както и да подпо-

могне намаляването на 

миграцията на население-

то от малките градове;

– Малко над 2 млн. лв. 

ще бъдат осигурени за 

финансиране на пилотни 

мерки за повишаване на 

пътната безопасност. 

Одобрено е решение Дър-

жавната агенция „Безо-

пасност на движението по 

пътищата“ да бъде вклю-

чена като допустим бене-

фициент за изпълнение на 

мерките. 

„Перперикон“ ще бъдe благоустроен по Оперативна програма „Региони в растеж“

По процедура „Регионални пътища“ ще бъде предоставен допълнителен ресурс от 55 млн. лв.



ТЕМА 15петък, 10 януари 2020 Ñòðîèòåë

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

Г-жо Николова, как 

оценявате изпълнението 

на „ОПРР 2014 – 2020“ до-

сега?

ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“ е една от 

най-важните и значими 

оперативни програми, фи-

нансирани със средства 

от Европейския съюз за 

България. Тя е и сред най-

успешните, защото към 

настоящия момент можем 

да отчетем, че с всички 

инвестиционни мерки по 

„ОПРР 2014 – 2020“ про-

менихме облика на наши-

те градове. Имаме мно-

го добри показатели за 

договаряне, изпълнение и 

отчитане на оператив-

ната програма. Въпреки 

това съм с ясна визия, че 

трябва да надграждаме и 

търсим посока на промяна 

в мисленето и нагласите 

на обществото и всички 

заинтересовани страни 

към този тип инвестиции 

за периода след 2020 г. За-

дълбочаващите се дисба-

ланси между териториите 

(градове мегаполиси – гра-

дове; градове – общини; 

градове – села; области 

– райони) по отношение 

на социални и икономиче-

ски индикатори показват 

необходимост от промяна 

в подхода към регионална 

политика и съответно ин-

вестициите по основния 

инструмент, който я фи-

нансира – ОПРР.

 

Къде трябва да бъдат 

ускорени дейностите? 

Какви предизвикател-

ства очаквате до края на 

програмния период?

Успоредно с предизви-

кателството ни при голям 

брой сключени договори и 

проекти в изпълнение да 

бъдем максимално опера-

тивни при обработката 

на всички заявени иска-

ния за плащане пред нас 

стои не по-леката цел да 

проследяваме качеството 

на осъществените дей-

ности по проектите. Ние 

трябва да отговорим на 

нарасналите обществени 

очаквания, а това е зада-

ча с повишена трудност, 

особено когато трябва да 

съвместим функции на фи-

нансиращ и контролиращ 

изпълнението орган спря-

мо нормативите. 

Ето например един от 

основните въпроси, на 

които доста често от-

говарям, е защо съгласно 

Закона за устройство на 

територията конкретни 

мерки в хода на изпъл-

нението са регламен-

тирани и либерални за 

сметка на тези в За-

кона за обществените 

поръчки. Необходимо е 

всички да са наясно, че 

Управляващият орган 

е пресечна точка на 

всички европейски и 

национални нормативи, 

свързани с осъществя-

ването на инфраструк-

турни мерки, и наше 

задължение и отговор-

ност е да ги спазваме 

с цялата им строгост. 

Често ни упрекват за 

това, че съблюдаваме 

изключително стрикт-

но правилата. Но за нас 

защитата на опера-

тивната програма от 

трусове, както и ими-

джът на България са 

най-важни. Повечето 

въвлечени в процеса си 

спомнят, че най-труд-

ното за страната ни 

през 2014 г. при спрени 

средства при предход-

но правителство беше да 

убедим партньорите ни в 

Европейската комисия, че 

могат да разчитат на нас 

– като експертен капаци-

тет, насочен изцяло към 

ефективно прилагане на 

нормативите. Беше мно-

го труден период, но се 

справихме.

Сега ни предстои да 

извървим пътя по още 

по-важната тема за нас. 

Да намерим решенията, 

които да доведат чрез ин-

вестиции до увеличаване 

стандарта на живот за 

хората не само в големи-

те населени места. За да 

продължим хода на промя-

ната в регионите, подо-

бряването на качеството 

на живот в тях и осигуря-

ването на устойчив рас-

теж и заетост, е необ-

ходимо да имаме воля и да 

сме отворени към новото 

– и по отношение на иден-

тифицирани проектни дей-

ности, и по отношение на 

тяхна защита за цялост-

ния им принос към иконо-

мическо развитие на те-

риториите. В тази посока 

бъдещето предопределя 

инвестиции с принос към 

икономическия напредък на 

всеки район. Подготовка-

та за преход от настоящ-

ия модел на секторни вло-

жения в конкретни градове 

към интегрирани проекти 

извън административни-

те им граници, решаващи 

комплексни проблеми на 

регионите, е основен наш 

приоритет за тази годи-

на.

 

Очаквате ли да се пре-

насочват средства по 

„ОПРР 2014 – 2020“ през 

тази година или до края 

на програмния период?

Както знаете, изпъл-

нението и напредъка по 

Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 

– 2020“ се проследява и 

анализира ежедневно не 

само от нашия екип в Уп-

равляващия орган, но и от 

ЕК. При необходимост от 

вземане на стратегиче-

ски решения за промени 

или пренасочване на ре-

сурс ние се допитваме до 

всички наши партньори и 

заинтересовани страни 

с оглед вземане на на-

временни и ефективни 

решения. На последното 

за 2019 г. заседание на 

Комитета за наблюдение 

на програмата се взеха 

необходимите решения, 

включително преразпре-

деляне на финансов ресурс 

в размер на 108 млн. лв., с 

цел при осъществяването 

им да имаме максимална 

степен на постигане на 

приоритетите и целите 

по „ОПРР 2014 – 2020“.

Как върви подготовка 

на бъдещата оперативна 

програма за периода 2021 

– 2027? Набелязани ли са 

вече какви ще са допус-

тимите проекти?

Подготовката на про-

ектите е в пряка зависи-

мост от съдържанието 

на новата Оперативна 

програма „Развитие на 

регионите 2021 – 2027“ 

(„ОПРР 2021 – 2027“). Тя 

ще има различен дизайн и 

подход за подпомагане на 

регионалното развитие в 

сравнение с досега при-

лаганите, което определя 

и начина, по който ще се 

подготвят проектите за 

финансиране. Предвижда 

се „ОПРР 2021 – 2027“ да 

може да подкрепя всички 

видове инвестиции, допус-

тими за финансиране със 

средства от Европейския 

фонд за регионално разви-

тие (ЕФРР).

Проектите в подкрепа 

на градското развитие 

ще се одобряват в съ-

ответствие с общин-

ските планове за разви-

тие, които обединяват 

в едно съдържанието на 

общински план за раз-

витие и Интегрирания 

план за градско възста-

новяване и развитие. 

Съответно плановете 

ще включват списъци 

с проектните идеи, ва-

жни за развитието на 

общината. Отговор-

ност за изготвянето 

на тези планове носят 

кметовете. Методи-

ческите насоки за под-

готовка на плановете, 

утвърдени от министъ-

ра на регионалното раз-

витие и благоустрой-

ството, са публикувани 

през март 2019 г., като 

за целите на достъп до 

финансиране по програ-

мата е важно планове-

те да бъдат одобрени 

до края на 2020 г.

И н т е г р и р а н и т е 

стратегии за развитие на 

шестте района от ниво 2 

ще се изпълняват чрез ин-

тегрирани териториални 

инвестиции. Предвижда 

се изготвянето на концеп-

ции/пакети с интегрирани 

проекти, които да бъдат 

разработвани и изпълнява-

ни в партньорство между 

общини, представители 

на бизнеса и неправител-

ствени организации и да 

включват интервенции в 

различни сектори, насо-

чени към разрешаване на 

общ проблем или към опол-

зотворяване на конкретен 

потенциал на територия-

та. Проектите ще бъдат 

с надобщинско значение и 

трябва да носят полза за 

целия регион. 

Ролята на интегрира-

ни стратегии ще се из-

пълнява от Регионалните 

схеми за пространствено 

развитие на районите от 

ниво 2, съгласно Закона за 

регионалното развитие, 

чието разработване е 

възложено от министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството на 

Националния център за 

териториално развитие. 

Той има ангажимента да 

изготви схемите в тясно 

сътрудничество и коорди-

нация с Регионалните съ-

вети за развитие, които 

са съответните терито-

риални органи на регио-

нално ниво. 

И още - предвижда се 

при разработването на 

схемите в тях също да се 

включат списъци с про-

ектни идеи, важни за раз-

витието на съответния 

район, които следва да бъ-

дат в съответствие и с 

приоритетите на нацио-

налните стратегически 

документи в отделните 

сектори. Проектите на 

стратегиите ще започ-

нат своето широко об-

съждане в началото на 

годината, за да имаме тя-

хно одобрение при стар-

тиране на новия програ-

мен период. Предвиждаме 

и разширяване функциите 

на Регионалните съвети 

за развитие, които ще 

имат своя принос и подпо-

магаща функциите на УО 

роля за осигуряване прин-

ципа за избор на проекти 

спрямо спецификата на 

територията и конкрет-

ните идентифицирани по 

приоритетна важност 

нужди.

Последното за 2019 г. заседание на Комитета за наблюдение на програмата
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Трайко Младенов, кмет на община Костинброд: 

Георги Сотиров

Г-н Младенов, изпра-

тихте една година, в 

която чествахте 45-го-

дини от създаването на 

община Костинброд. С 

какви чувства навлизате 

в 2020 и има ли надежда, 

че тя ще е още по-добра 

за хората от региона?

Много е добре, че още 

в началото разговорът ни 

се отваря към региона. 

Защото това, което ние, 

общините на запад от 

столицата, прокламира-

ме, е разбирането, че една 

община е силна, но няколко, 

обединени заедно, са още 

по-силни.

Факт е, че в новия про-

грамен период всичко ще 

бъде насочено към регио-

ните. Това бе и акцент на 

заседанието на Съвета за 

развитие на Югозападния 

район за планиране, включ-

ващ областите Благоев-

град, Кюстендил, Перник, 

Софийска и София, в края 

на миналата година. Пред-

стои интересна работа.

А как изпращаме 45-

ата ни годишнина? Може 

би трябва да започна с 

това, че през 2019-а се 

случи първото побратимя-

ване в историята на града 

ни с община Салеми, реги-

он Сицилия на Република 

Италия. С кмета Доме-

нино Венути подписахме 

пакт за сътрудничест-

во и договор по проекта 

„Младите хора обсъждат 

бъдещето на Европа” по 

програма „Европа за граж-

даните“. За отбелязване е, 

че и там кметът Венути 

спечели втори мандат…

Освен това изключи-

телно побратимяване с 

реалната помощ на бъл-

гарското правителство 

преобразихме общинския 

център. Сега вече той има 

своя прекрасен площад. 

Имаме и готови проекти 

за нова сцена, за информа-

ционен център, за градски 

музей, които ще реализи-

раме през новата година. 

И нещо, което е от 

историческо значение за 

Костинброд. С решение 

на МС от 31 октомври 

2019 г. официално ни беше 

прехвърлено правото на 

управление на древнорим-

ската резиденция на им-

ператор Константин Ве-

лики „Скретиска“. Казвам 

„историческо“ неслучайно. 

Архитектурният комплекс 

е най-значителният сред 

известните сродни по 

предназначение на българ-

ска територия. Нещо по-

вече - той е един от най-

големите резиденциални 

комплекси, известни изоб-

що в Римската империя.

Ние имаме ясната ви-

зия за разконсервиране, 

опазване, социализиране 

и популяризиране на обек-

та като първокласен па-

метник на европейското 

и световното културно-

историческо наследство. 

„Скретиска“ е златото на 

Костинброд!

Имаме и успехи в ин-

фраструктурата - напри-

мер асфалтирането на 

централния ни бул. „Ломско 

шосе“. В края на годината 

с постановление на Ми-

нистерския съвет ни бяха 

предоставени средства и 

за други улици, както и за 

строеж на мултифункцио-

нален стадион в едно от 

селата. Подписахме и до-

пълнително споразумение 

с МРРБ за финансиране 

на изграждането на во-

допровод в с. Голяновци… 

И всичко това е само за 

последната година от моя 

предишен мандат.

Как се отразява на 

общината завършването 

на 22-та км от пътя през 

прохода Петрохан? И до-

колко е жизненоважно 

изграждането на тунел, 

предвид това, че шосето 

сега минава през центъ-

ра на града?

Факт е, че това труд-

но инженерно съоръжение 

беше изпълнено по много 

професионален начин. Още 

20 км от пътя има и в зем-

лището на община Годеч. 

Т.е. държавата направи за 

относително кратко вре-

ме над 40 км чисто ново 

шосе през планината с 

асфалт и конструкция, 

която позволява по-високо 

сцепление, с хоризонтална 

и вертикална маркировка. 

Всичко това дава възмож-

ност за преминаване през 

прохода за много кратко 

време. Тунелът наистина 

ще бъде едно прекрасно 

съоръжение, но засега не 

е приоритет. По новото 

трасе сега преминават 

над 6000 автомобила днев-

но. Това се отразява добре 

на търговията на малките 

фирми, които се занима-

ват с ресторантьорство, 

приготвяне на закуски, 

цветарство, сувенири и 

прочие. 

Влизайки в нашия цен-

тър, хората могат да из-

бират да посетят някоя 

от големите търговски 

вериги или да се запозна-

ят със зоните за туризъм. 

Определящо за региона 

все пак е изграждането 

на магистрала „Европа“ до 

сръбската граница, която 

е в непосредствена бли-

зост до инфраструктура-

та на общината и ще раз-

вие и Божурище, Сливница, 

Драгоман, които са пряко 

заинтересовани. Логис-

тиката е изключително 

важна и това е ясно на хо-

рата. В обозримо бъдеще 

ще се надяваме за бъде 

изградена и скоростната 

тангента, и връзката и 

с магистрала „Европа“, 

като пътните възли вече 

са ясни. 

Като екип, който по-

стоянно пътува, сме за-

белязали, че в определе-

ни дни от столицата до 

Костинброд става голя-

мо задръстване, едва ли 

не още от Волуяк…

Просто изключително 

много от хората, които 

работят в София, живеят 

не само в нашата общи-

на, но и в Годеч и чак до 

Берковица и по-нататък. 

Много са и вилите, кои-

то се построиха на наша 

територия, и трафикът 

нарасна неимоверно. В бъ-

деще този въпрос може да 

се реши с изграждане на 

обходен път на града. 

Актуална ли е при Вас 

темата за водоснабдя-

ването на града и на се-

лата?

В едно от най-големи-

те села - Драговищица, 

имахме сериозен проблем. 

Хората бяха на режим, но с 

ВиК дружеството закупи-

хме нова помпа и решихме 

казуса. Големият водо-

ем, който събира водата 

за село Петърч, част от 

Костинброд и Сливница, 

както и някои промишлени 

предприятия, се поддържа 

запълнен до 30 процента 

от капацитета си. С дру-

ги думи - и нашият район 

в един момент може да се 

изправи пред криза. Лип-

сата на валежи е основна 

причина. Но определено 

взимаме поуки от ситуа-

цията в съседните насе-

лени места и заедно със 

специалистите от ВиК 

търсим начини да преодо-

леем този негативен при-

роден феномен.

Нека да кажа още нещо 

за Драговищица, макар 

и извън темата за водо-

снабдяването… Тяхната 

църква „Св. Никола“ е из-

ографисана от Михаил и 

Христо Благоеви, които 

оставят надпис „Из руки 

Михаил Зограф Благоев 

из Дебърско окружие, село 

Тресонче, 1884 г., месец 

април, ден 2-рий“, т.е. в 

това село имаме храм 

Божи на 136 години!

През града ни преми-

нават две реки – Белица 

и Блато, които са почис-

тени за преодоляване на 

евентуални проблеми от 

заливания и през 2019 г. 

получих голямата награда 

за осигуряване на пожар-

на безопасност и защита 

на населението. Реките 

са свързани и със съхра-

нението на природата. 

Нещо повече, Комисията 

по околната среда и води-

те в Народното събрание 

дойде в общината на изне-

сено заседание и се убеди, 

че работим добре за кауза-

та чиста природа. Реали-

зирането на водния цикъл 

в Костинброд е стъпка в 

тази посока. Това беше и 

най-големият проект в об-

ластта на околната сре-Изграждането на църквата „Св. св. Константин и Елена“ продължава

Снимки авторът
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да. И още нещо – нашият 

регион изключително до-

бре се справя с оползотво-

ряването на битовите от-

падъци. Шестте общини 

въвеждат обща система 

за разделно сметосъбира-

не и преработка на боклу-

ка. На регионалното депо 

ще има три компостиращи 

инсталации и една сепари-

раща, с което се намалява 

в значителна степен обе-

мът на отпадъците, кои-

то се депонират. Трябва 

да кажа, че гражданите 

изключително съвестно 

се отнасят и към нашата 

идея за подземните кон-

тейнери.Около тях не се 

създава традиционната 

за външните съдове не-

разбория.

Съвсем ли нямате 

екологични проблеми? 

Нямаме, защото си на-

ложихме да решаваме оп-

ределените казуси в дви-

жение, като в последните 

десет години показахме 

като граждани, че можем 

да бъдем много ефективни 

по отношение на околната 

среда. Огромна част от 

общинския център беше 

газифицирана и считам, 

че наред със съзнателно-

то отношение на гражда-

ните във връзка с горене-

то на автомобилни гуми и 

друг отпадък проблемът с 

фините прахови частици в 

Костинброд не е на дневен 

ред. А за кариерите, които 

съществуват на терито-

рията на общината, сме в 

постоянен контакт с фир-

мите, които ги ползват, и 

правим необходимото да 

няма запрашаване.

С какви европейски 

проекти можете да се 

похвалите?

През изминалия мандат 

максимално се възползва-

хме от възможностите на 

външно финансиране, с кое-

то доказахме, че админи-

стративният капацитет 

на общината е на високо 

професионално ниво. Спе-

челихме наистина огромни 

проекти за развитието на 

района. Тези, които мина-

ват през фонд „Земеделие“, 

бяха свързани с изгражда-

нето на водопроводни мре-

жи, което в момента ста-

ва и в с. Петърч, с ремонти 

на улици и реновиране на 

пътища. По ОП „Околна 

среда“, както споменах, 

изграждаме необходимите 

инсталации за намаляване 

на отпадъците за депо-

ниране. Досега не стана 

дума, но смея да твърдя, 

че сме отличници в сфе-

рата на трансграничното 

сътрудничество по про-

ектите между България и 

Сърбия. Интересното е, 

че пет общини - Борован, 

Бобовдол, Костинброд, Бо-

тевград и Рила, ще могат 

да реализират проекти по 

INTERREG, като това ста-

на възможно след решение 

на Министерския съвет за 

одобрение на промяна на 

програмата. В резултат 

на изменението ще се фи-

нансират допълнително 

пет идеи, включени като 

резерви по Втората пока-

на за набиране на предло-

жения.

МИГ „Костинброд - 

Своге“ набира скорост и 

предстоят реализации 

на проекти, свързани с 

ежедневието на хората 

от двете съседни общи-

ни. При нас ще се направи 

сграда на информационния 

център, част от музея и 

едно важно начинание за 

развитието на туристи-

ческата инфраструктура 

резиденция „Скретиска“, 

където очакваме допъл-

нително финансиране от 

МРРБ.

Да се спрете и на об-

разователната инфра-

структура… Имате едно 

начално, три основни 

и едно средно училище, 

професионална гимназия 

и четири детски градини. 

Както и в предишния 

мандат, така и сега за-

деляме средства за ре-

монти. На дневен ред са 

две от училищата и една 

детска градина. Това оп-

ределено ще са финални 

дейности, за да можем да 

кажем, че на 100% имаме 

енергийно независима об-

разователна инфраструк-

тура. В професионалната 

гимназия ще се стараем 

все повече да развива-

ме паралелки, които са 

свързани със селското 

стопанство и ветеринар-

ната медицина и повече 

природни науки. Разбира 

се, нашата гимназия орга-

низира различни дейности 

за развитие на уменията 

на учениците в областта 

на изкуствата, науката и 

спорта, здравното образо-

вание т.н. 

За детските гради-

ни имаме една голяма цел 

през новия мандат – стро-

ителството на още едно 

детско заведение.

Това строителство 

се налага от нараства-

щия брой на палавниците 

в общината, нали?

По-интересното е дру-

го. По статистика насе-

лението ни намалява, кое-

то не е никакъв феномен, 

и достига до 17 000 души 

от 18 500. По реалната 

визия, която администра-

цията има вследствие 

оборота на магазините, 

които се построиха, обе-

мът на отпадъците, кои-

то общината генерира, 

смея да твърдя, че наше-

то население е над 30 000 

души. Очебиен факт е, че 

еднофамилното жилищно 

строителство нарасна 

изключително. Това не 

се отнася само за града 

ни, където определено се 

забелязват много добри 

архитектурни проекти, 

чиято реализация дава 

един модерен вид на съот-

ветната територия. Ак-

тивно се строи в селата 

и във вилните зони. Всич-

ко е повече от прекрасно, 

защото говори за сери-

озната икономика, която 

се развива в Костинброд, 

която осигурява доходи 

на работещите и те вече 

си позволяват да градят 

модерни домове. Но това 

е само половината исти-

на. Другата е, че мнозина 

избират да строят второ 

жилище при нас, като пъ-

туват на работа в столи-

цата.

Това, което се опит-

ваме да убедим тези нови 

граждани на общината, е 

да променят местожител-

ството си и да плащат 

данъци при нас. Защото 

държавата изчислява на-

шия бюджет на базата на 

официално регистрирани-

те 17 хил. жители и имен-

но за тях е разчетена ця-

лата ни работа.

В един момент се оказ-

ва, че голямата сметка не 

излиза и за това админи-

страцията няма вина. Така 

че уважаемите нови граж-

дани да направят своята 

адресна регистрация там, 

където реално живеят, 

да плащат данъците си, 

така, че и общината да 

работи на пълни обороти 

за тях.

Да поговорим за от-

ношението на общината 

към читалищата и църк-

вите. За кампанията за 

популяризиране на мест-

ности и видни личности.

На последната сесия 

на Общинския съвет взе-

хме две важни решения. 

Едното беше за отделяне 

на средства за неделното 

училище и покрива му, а 

другото беше за належащ 

ремонт на ВиК инстала-

цията в Първо основно 

училище. Активно рабо-

тим за популяризиране 

на Шияковския манастир, 

където Апостолът на 

свободата Васил Левски е 

създал таен революционен 

комитет. Манастирът 

е действащ и е част от 

Софийската епархия. Из-

граден е в средата на XIX 

век на мястото на сред-

новековен български храм 

от времето на цар Иван 

Шишман. Отделихме сред-

ства за строителството 

на нов водопровод там и 

ще направим достатъчно 

устойчив черен път до 

светата обител.

Градът е и историче-

ско място. Ако вземем 

само с. Петърч например 

с храма „Св. Великомъ-

ченик Георги Победоно-

сец“, строен през 1878 г., 

и с основно училище от 

1864 г., пак ще е доста-

тъчно…

Имаме възможности по 

различни оперативни про-

грами да решим належащи 

проблеми на нашите ду-

ховни центрове, както и 

да довършим църквата в 

Костинброд. Но най-ва-

жното в това направление 

е, че сме градът на Кон-

стантин Велики. Работим 

много активно заедно със 

Столичната община, къ-

дето ще вземаме решения 

за бъдещото развитие на 

опознавателния туризъм.

Иначе за всяко село 

имаме определена програ-

ма, която постепенно се 

изпълнява. Така е за Цари-

чина, Опицвет, така е за 

Бучин проход с неговите 

12 махали дълбоко в Стара 

планина. За тези хора не 

трябва да бъде проблем 

зимният период…

Така е и със строи-

телството на различни 

обекти от благоустрой-

ствената сфера. Не знам 

дали някога сте си поми-

сляли какво значи за село 

със стотина жители или 

за една махала с още по-

малко хора общината да 

направи едно китно пло-

щадче, заслон или чешма, 

където възрастните да 

могат да седнат в очаква-

не на пощаджията с пен-

сиите или на дъщерите и 

синовете от големия град.

 

Вече сме в Новата 

2020 година, време за по-

желания...

Ами, нека да пожелая 

на всички мои съграждани 

и всички сънародници у нас 

и по света уют и топлина 

в домовете им. И искам да 

уверя хората от община-

та, че и през този мандат 

ще доказвам с работа и 

реализирани проекти, че 

те отново направиха своя 

правилен избор.

Реновираната сграда на читалище „Ив. Вазов“ в града

Новоизградена детска площадка в центъра на Костинброд

Модерно строителство на еднофамилни къщи
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Обектите ще се финансират по процедура „Развитие 
на туристически атракции“ на „ОПРР 2014 – 2020“

Страницата подготви 
Елица Илчева

Обявена е обществена по-

ръчка за изграждане на експо-

зиционен и демонстрационен 

център „Минералните води на 

„Акве Калиде“. Това е един от 

обектите, включени в обхвата 

на проект „Силата на водата“, 

финансиран от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 2014 

– 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) по 

процедура „Развитие на турис-

тически атракции“, съобщи-

ха в първите дни на 2020-а от 

пресцентъра на община Бургас. 

Това е поредната инвестиция на 

местната власт, която повече 

от десет години влага целена-

сочено собствени и европейски 

средства в развитието на архе-

ологическия комплекс. 

Експозиционните площи 

в бъдещия демонстрационен 

център ще включват учебен 

музей, музейна експозиция и 

фондови помещения. Ще бъдат 

изложени археологически на-

ходки и артефакти, намерени 

при изпълнените разкопки на 

терен, експонати от фонда на 

Регионален исторически музей 

- Бургас, като ще има и госту-

ващи изложби. Посетителите 

ще имат възможност да се за-

познаят с бита на римляните, 

да облекат техните ежедневни 

дрехи или да пробват военното 

им снаряжение. Освен това ще 

се прожектират филми и ще се 

провеждат културни и истори-

чески беседи. 

От 2008 г., преди да започне 

активната работа за разкрива-

не и социализиране на археоло-

гията, до днес на територията 

на „Акве Калиде“ е изградена аж-

урна пиацета за експонираната 

археологическата структура. 

Извършена е консервация и рес-

таврация на средновековната 

баня „Сюлейман Кануни Каплъ-

джа“, адаптирана за „Музей на 

водата“. Изградена е чешма с 

минерална вода за обществено 

ползване. Благоустроена е зо-

ната за обществено обслужва-

не, както и парковата среда с 

алеи, фонтани, пейки и сграда, 

която е и богато озеленена, 

като на територията й има ма-

газин с кафетерия. Реализирана 

е и консервация и реставрация 

на разкритите археологически 

структури и са направени пе-

шеходни пасарелки. Изпълнено е 

декоративно осветление.

Множество исторически 

източници сочат, че „Акве Ка-

лиде – Термополис“ възниква 

около топлите бургаски мине-

рални извори още в тракийско 

време, през I хилядолетие преди 

Христа, когато траките пре-

връщат горещия извор в почи-

тано светилище на Трите ним-

фи. Комплексът на термите е с 

площ 6 декара, в посока север-

юг дължината му е 86 м. Това го 

прави един от най-големите в 

света. Заради лековитите ми-

нерални извори „Акве Калиде – 

Термополис“ е просъществувал 

без прекъсване векове наред.

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) осигурява 15 млн. лв. 

за укрепване на свлачище-

то в района на местност-

та Трифон Зарезан на край-

морския път между Варна 

и Златни пясъци, съобщи 

кметът на града Иван 

Портних. По думите му бла-

годарение на тази финансо-

ва подкрепа през 2020 г. ще 

започне работа по решава-

нето на този дългогодишен 

проблем.

С изпълнението на про-

екта ще бъде възстановен 

панорамният път за Злат-

ни пясъци, който е затворен 

повече от 10 години, смята 

Портних. Освен това ще 

бъдат овладени свлачищни-

те процеси в района и ще 

бъде разтоварена магис-

тралата към комплексите 

на север от Варна. Друг оч-

акван резултат е обновява-

нето на инфраструктурата 

в местността, обслужва-

ща над 3000 домакинства, 

както и много туристи.

Иван Портних посочва 

още, че в края на 2019 г. 

правителството е въз-

становило на общината 

25 млн. лв. за строител-

ството на новия булевард 

„Васил Левски“ в морската 

столица.

Общинското ръковод-

ство на Разлог планира 

разширяване на ски зона 

„Кулиното“, съобщи кме-

тът Красимир Герчев. 

Предвижда се изграждане-

то на нова писта, която 

ще се свързва със стара-

та, както и открит лифт. 

Детските съоръжения ще 

бъдат приоритет, така че 

да има повече място, къде-

то малчуганите да се учат 

да карат ски и да се заба-

вляват с шейни. 

Герчев уточни, че това 

ще бъде дълъг процес. Във 

влезлия в сила преди годи-

на и половина Общ устрой-

ствен план на общината е 

застъпена ски зона „Кулино-

то“ в ниската й част, до 

границата с националния 

парк. „Искам да подчертая, 

че той е съгласуван, минал 

е през оценка за въздейст-

вие върху околната среда, 

съобразили сме се с всич-

ки законови разпоредби“, 

посочи Герчев. Общински-

ят съвет е взел решение 

за изготвяне на Подробен 

устройствен план и пред-

стои той отново да бъде 

съгласуван със съответ-

ните институции, като от 

община Разлог са катего-

рични, че ще спазят всички 

екологични норми, свързани 

с развитието на зоната. 

По думите на Герчев 

проектът ще допринесе 

за икономическия подем на 

града и общината. Към пис-

тата ще има и съоръжения 

за сняг, каквито в момен-

та на „Кулиното“ липсват. 

„Виждаме, че не можем да 

използваме пистата, ко-

гато времето е сухо, от 

друга страна имаме водо-

източници, които да екс-

плоатираме за производ-

ство на техническия сняг“, 

допълни кметът.

Още преди доста го-

дини общината разработи 

мащабен проект за зоната, 

който обаче няма да може 

да се случи в първоначалния 

му вариант заради несъгла-

сието на екоорганизации-

те, които стопират разви-

тието на целия Пирин.

 „Мостът при общинския пазар в Асе-

новград става все по-опасен и се нуждае 

от спешен ремонт. През него минава 

продължението на трасето Пловдив – 

Асеновград – Кърджали и като част от 

републиканската пътна мрежа той е 

една от най-невралгичните точки в гра-

да, изключително натоварен”, алармира в 

началото на новата година зам.-кметът 

на общината инж. Стоян Димитров. 

Съоръжението е обследвано преди 9 

години и още тогава е установено преда-

варийно състояние. Част от армировка-

та е оголена, а с течение на годините е 

и корозирала. За състоянието на обекта 

община Асеновград е сезирала Агенция 

„Пътна инфраструктура” и правител-

ството. Зам.-кметът е категоричен, 

че няма как да бъдат извършени „козме-

тични” ремонти и е нужно цялостно об-

новяване. Дейностите трябва да 

включат запазване на основите и 

подмяна на горната част.

За проекта са необходими око-

ло 5 млн. лв., в които е включено не 

само укрепване, но и разширение. То 

ще стане възможно, като се стесни 

част от тротоара и така се осигу-

рят четири платна за преминава-

не на автомобилите. По време на 

ремонтните дейности няма да се 

наложи затваряне на движението, 

информират още от общината.

В община Ловеч ще се 

извърши ремонт на храмо-

ве за 141 700 лв., отпусна-

ти с постановление на Ми-

нистерския съвет, съобщи 

кметът Корнелия Марино-

ва. От тези средства 100 

хил. лв. са предназначени за 

довършване на новия кате-

дрален храм „Св. св. Кирил и 

Методий“. За изографисва-

не са отделени 70 хил. лв. и 

за витражи - 30 хил. лв. 

Други над 21 хил. лв. 

отиват за ремонт на 

храма „Света Троица“ в 

с. Лисец, а 20 хил. лв. - за 

„Свети Йоан Рилски“ в кв. 

„Гозница“.

Общата сума за дей-

ности в Ловчанската епар-

хия е 204 хил. лв.

Община Ловеч ще из-

върши основен ремонт на 

ВиК мрежата в най-големия 

жилищен комплекс в града – 

„Младост”. Проектът е за 

близо 4 млн. лв. и ще бъде 

изцяло финансиран от дър-

жавата, съобщи кметът 

на общината Корнелия Ма-

ринова.

Общината вече е из-

брала изпълнител на ре-

монтните дейности, а от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството са преве-

ли първия транш от почти 

812 хиляди лева.

Това е много важна 

новина за този най-голям 

жилищен квартал на Ло-

веч, защото проектът ще 

бъде бюджетно подсигурен 

и след неговото завърш-

ване ще може да се пре-

мине към по-нататъшно 

благоустрояване, поясни 

Маринова. Тя добави, че ре-

хабилитацията на остаря-

лата водопроводна мрежа 

в квартала се налага за-

ради лошото й състояние, 

значителната разлика в 

налягането в отделните 

зони на квартала и големи-

те загуби на вода.
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Завършва газифицирането на тун-

джанското село Кабиле, съобщи кметът 

на населеното място Георги Динев. Мре-

жата е с дължина 8 км и е достигнала 

до повече от 140 от общо 450 домакин-

ства, изявили желание да бъдат снаб-

дени със синьо гориво. Новите тръби 

ще достигат и до всички обществени 

сгради – детската градина, читалище-

то, центъра за изкуства за деца и кмет-

ството, а също производствен цех и две 

къщи за гости.

Изграждането на газопровода е осъ-

ществено по подземен способ, с мини-

мално разкопаване на улиците. 

„Еколози са изчислили, че използване-

то на синьото гориво ще намали фини-

те прахови частици във въздуха и други 

вредни за здравето вещества с около 53 

тона годишно, ще се снижат и разходи-

те за отопление“, посочи Динев.

„Успешна 2020 година очаква общи-

на Симитли. Две са знаковите неща, 

които трябва да се случат. Първото 

касае разширяването на Индустриал-

ната зона“, анонсира кметът Апостол 

Апостолов. Новият бизнес парк ще 

бъде изграден в бившите военни пог-

реби. Предстои прехвърляне на тере-

на от Министерството на отбраната 

на Министерството на икономиката. 

Става въпрос за още 200 декара, къде-

то ще се разположат производства и 

фирми. Общината ще направи цялата 

инфраструктура – пътища, ток, вода, 

други комуникации. „Има сериозен ин-

терес, има запитване от потенциален 

инвеститор, който е „Клас А”. Очакваме 

да се открият между 1500 и 2500 работ-

ни места. Може да се наемат хора от 

цяла Благоевградска област. За някои 

производства ще са необходими квали-

фицирани кадри, защо да не идват про-

фесионалисти и от София - с магистра-

лата пътят е час и 20 минути”, заяви 

още той. 

Втората добра новина е строител-

ството на нов мост над река Струма, 

който ще свързва града с квартал „Ора-

ново”. Сегашният е амортизиран и чес-

то се налага да се прави ремонт и да 

се затваря движението по него. Новото 

съоръжение ще е двулентово, ще бъде 

монтирано и осветление. „Надяваме се 

през май-юни догодина строителството 

му да започне и за празника на Симитли, 

който е през септември, мостът да е 

готов”, каза още Апостолов.

Тeкaт дoвъpшитeл-

ни paбoти зад напъл-

но готовата фacaдa на 

пъpвия мнoгoeтaжeн oб-

щинcки пapкинг в Плoв-

див. Той трябва да е го-

тов до кpaя нa яyнapи 

2020 г. Инвecтициятa e 

в paзмep нa 3,5 млн. лв. 

и e oт бюджeтa нa oб-

щинa Плoвдив. Пъpвaтa 

кoпкa бeшe нaпpaвeнa на 

6 мapт 2019. Cъopъжe-

ниeтo с капацитет 150 

aвтoмoбилa ce изгpaждa 

в paйoн „Зaпaдeн” нa 2,4 

дкa тepeн нa ъгълa нa yли-

цитe „Opфeй“ и „Звeздa“. 

Разгърнатата застроена 

площ е 5890 кв. м, като 

на първи етаж са плани-

рани търговски обекти, а 

над тях - три нива, всяко 

едно с 50 места, с рампи 

за изкачване и слизане на 

автомобилитe. Пapкин-

гът щe дeйcтвa aвтoмa-

тичнo, a кoнтpoлът нa 

дocтъпa щe ce ocъщecт-

вявa c бapиepa и eлeк-

тpoннa cиcтeмa c кaмepи 

и  вpъзкa c  oпepaтop. 

Oбeктът ce изпълнявa 

нa инжeнepинг oт cтpoи-

тeлнa фиpмa „Apx Cи-

тиcтpoй” ЕООД.

Пpeдвидeният зaeм 

oт 13,5 млн. лв. oт Фoн-

дa зa ycтoйчиви гpaдoвe 

з a  и з г p a жд a н e т o  н a 

мнoгoeтaжнитe пapкин-

ги нa yл. „4-ти янyapи” и в 

район „Tpaкия“, кaктo и нa 

бyфepeн пapкинг нa бyл. 

„Шecти ceптeмвpи“ оба-

че нямa дa бъдe тeглeн 

oт общинa Плoвдив, обя-

ви в последните дни на 

2019-а кмeтът Здравко 

Димитpoв. За планирано 

съоръжение на yл. „Лю-

бeн Kapaвeлoв” на мяс-

тото на бившeтo ДKЦ 6 

имa избpaн идeeн пpoeкт 

cлeд пpoвeдeн apxитeк-

тypeн кoнкypc,  но то 

също се замразява. Ново 

обществено обсъждане 

ще се прави за тepeнa нa 

бившaтa cгpaдa нa TEЛK 

нa yл. „4-ти янyapи”. Там 

целта е дa ce избepe нaй-

дoбpият вapиaнт с под-

ход откъм бyл. „Цap Бopиc 

III Oбeдинитeл“.

В Хасково предприемат действия за обновяване на общинските бази

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В последния за 2019-а г. 

работен ден – 31 декември, 

общинa Cтapa Зaгopa oбя-

ви пoвтopнo oткpит кoн-

кypc зa идeeн пpoeкт зa 

мнoгoфyнкциoнaлнa cпopт-

нa зaлa нa тepитopиятa 

нa нoвия пapк „Apтилepий-

cки”. Kpaйният cpoк зa 

пoдaвaнe нa пpeдлoжeния 

e 30 мapт. 

„ Д o  p e c т a p т a  н a 

пpoцeдypaта ce cтигнa, 

cлeд като от Kaмapaтa нa 

apxитeктитe в Бългapия 

oбявиха, чe тexничecкoтo 

зaдaниe cъдъpжa нeяcнoти 

и пpoпycки, а условията са 

дискриминационни за кан-

дидатите“, съобщиха от 

пресцентъра на община-

та. 

Ha  пocлeднoтo  cи 

зaceдaниe зa 2019 г. прави-

телството отпусна пър-

воначалните 4,5 млн. лв. 

за мултифункционалнoтo 

съоръжение нa мяcтoтo 

нa cтapитe кaзapми.

Инвестиция в спортна 

инфраструктура предвиж-

дат за новата година и в 

Свищов, където в първия 

работен ден на 2020 г. от 

общината подадоха първо-

то си проектно предложе-

ние към Министерството 

на труда и социалната по-

литика по Програма „Кра-

сива България”.

„Идеята е за изгражда-

не на многофункционална 

спортна площадка в двора 

на СУ „Николай Катранов”. 

В училището се обучават 

744 деца, разпределени 

в 34 паралелки, а за тях 

се грижи персонал от 78 

души. Бюджетът на кон-

цепцията е изчислен на 

191 489 лв., като община 

Свищов ще участва с 53 

процента от цялата сума”, 

съобщиха от пресцентъра 

на крайдунавския град.

В Хасково пък започ-

ват поетапни ремонти за 

обновяване на спортните 

бази, каза кметът на об-

щината Станислав Дечев 

на среща с представители 

на местните клубове. „Об-

щинските спортни обекти 

са отдадени за символич-

ни месечни наеми и това е 

само една от индиректни-

те стъпки за подпомага-

нето на спорта в Хасково. 

Другият вид подпомагане 

е пряката субсидия, която 

всеки клуб получава. Мно-

го по-важно за мен е оба-

че да полагаме усилия за 

обновяване на спортната 

инфраструктура и това е 

основен приоритет в ра-

ботата ми”, посочи Дечев. 



Тихомир Станев

Честита Нова 2020 
година!

Нека да е здрава и ус-
пешна за читателите на 
в. „Строител“!

В тази статия ще 

обърна внимание на пла-

теното обезщетение към 

застрахователя. Такова 

възстановяване най-чес-

то се прави от страна на 

изпълнителя към застрахо-

вателя, но може да се на-

ложи и възложител да връ-

ща получено обезщетение.

1. Какво трябва да 

се знае за възстановява-

не на застрахователно 

обезщетение от възло-

жител към застрахова-

тел?

2. Какво трябва да 

се знае за възстановява-

не на застрахователно 

обезщетение от изпълни-

тел към застраховател?

3. Каква е ролята на 

подсъдността и правото 

на регрес?

Бондът е тристранен 

договор, в който участват 

възложител, изпълнител и 

гарант по сделката в ли-

цето на застрахователя. 

Всяка една от страните 

има своите права и задъл-

жения, „вплетени“ в бонда. 

Принципът е следни-

ят, за да има плащане по 

бонда, трябва да са на-

стъпили определени съби-

тия и да се задействат 

съответните процедури, 

за да може възложителят 

да бъде обезщетен поради 

виновното неизпълнение 

на договора от страна на 

изпълнителя.

Понякога има случаи и 

интересни казуси, при кои-

то се оказва, че възложи-

телят е претендирал не-

правомерно и в резултат 

на което е обезщетен не-

основателно от застрахо-

вателя.

1. Какво трябва да се знае 

за възстановяване на за-

страхователно обезщете-

ние от страна на възложи-

теля към застрахователя?

При безусловния бонд 

възложителят претендира 

и застрахователят плаща 

безусловно (той затова 

е безусловен). След това 

се суброгира и претен-

дира към изпълнителя за 

възстановяване на пла-

теното обезщетение. В 

процеса на претенция към 

изпълнителя може да се 

окаже, че възложителят не 

е имал правно основание 

да иска застрахователят 

да прави плащане към него.

Принципно при виновно 

неизпълнение от страна 

на изпълнителя възложи-

телят претендира по га-

ранцията към застрахо-

вателя и той е длъжен да 

обезщети възложителя за 

претърпените вреди по 

договора за изпълнение, в 

случая обществена поръч-

ка (ОП). 

Имали сме казуси, при 

които претенцията от 

страна на възложител към 

застраховател е спорна и 

без необходимите правни 

основания. Понякога та-

кива претенции са моти-

вирани от желанието на 

възложителя да отстрани 

съответен изпълнител от 

даден проект и да повтори 

процедурата по възлагане 

с оглед да бъде довършен 

от друг или други изпълни-

тели. Такива действия се 

предприемат от общини в 

страната, особено преди 

местни избори. 

Какви са задълженията 

на възложителя при така-

ва ситуация?

Възложителят е длъ-

жен да уведоми застрахо-

вателя за всички суми, по-

лучени от застрахования 

или от трето лице, или от 

реализацията на обезпе-

чения. Уведомяването се 

извършва в определени от 

застрахователя срокове, 

като най-чести такива са 

7-дневният срок от полу-

чаването на тези суми. 

Възложителят е длъ-

жен да върне изплатеното 

от застрахователя обез-

щетение, в случай че се ус-

танови, че то е изплатено 

без основание или с оглед 

на неосъществено или от-

паднало основание. И тук 

както при уведомяването 

има срокове за връщане на 

сумите. Застраховате-

лят е предвидил между 7- и 

15-дневен срок от датата 

на получаване на съобще-

нието, че възложителят е 

длъжен да върне преведе-

ната му сума.

2. Какво трябва да се знае 

за възстановяване на за-

страхователно обезщете-

ние от страна на изпълни-

теля към застрахователя?

С частичното или пъл-

но плащане на гаранцията 

вместо изпълнителя за-

страхователят встъпва 

в правата на възложителя 

като кредитор срещу из-

пълнителя и се суброгира 

срещу изпълнителя като 

причинител на вредата. 

При ангажиране отговор-

ността на застраховате-

ля изпълнителят е длъжен 

да възстанови на застра-

хователя платената сума 

на гаранцията най-често 

в срок до 15 работни дни, 

считано от датата на 

получаване на писмена по-

кана от страна на застра-

хователя. 

Различните застра-

хователи имат и свои ус-

ловия на гарантиране на 

сумите по договора, някои 

изискват Запис на заповед 

(ЗЗ) или Споразумения за 

регресни права (СРП), за 

разлика от тях други не 

изискват такива докумен-

ти. Това е въпрос на по-

литика на всеки отделен 

застраховател. За някои 

от тях непредставянето 

на ЗЗ води до анулиране на 

застраховката и на всич-

ки документи, които са 
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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.

Снимка Румен Добрев

неразделна част от нея. 

В случай на анулиране за-

страхователят уведомя-

ва незабавно възложите-

ля. Тези застрахователи, 

които изискват Запис на 

заповед или СРП, задължи-

телно вписват размера на 

застрахователната сума 

(лимит на отговорност) 

със съответните срокове 

за предявяване след край-

ната дата на застрахов-

ката. 

В случай че изпълни-

телят е сдружение, чле-

новете на сдружението 

отговарят солидарно пред 

застрахователя, що се 

отнася до гореспоменато-

то право на обратен иск. 

Крайният срок за пре-

дявяване на претенция от 

възложителя за изплащане 

на обезщетение пред за-

страхователя е датата 

на изтичане на валидност-

та на издадената застра-

хователна полица. Срокът 

за изплащане на обезще-

тението е до 15 работни 

дни от получаване на до-

кументите, удостоверя-

ващи застрахователната 

претенция по основание 

и размер. След този срок 

трябва да се изплати раз-

мерът на обезщетението 

или застрахователната 

сума.

Когато не са предста-

вени всички писмено поис-

кани документи, застрахо-

вателят се произнася по 

своя вътрешна процедура 

не по-късно от 6 месеца 

от датата на предявява-

нето на претенцията.

3. Каква е ролята на подсъ-

дността и правото на 

регрес?

За всички застрахо-

ватели, издатели на бонд 

гаранции, приложимо пра-

во е българското право. 

Всички спорове между 

изпълнител, възложител 

и застраховател се уреж-

дат извънсъдебно по пътя 

на преговори. В случай на 

непостигане на съгласие 

между страните споро-

вете се разрешават по 

съдебен ред пред компе-

тентния съд по седалище 

на застрахователя. 

Възложителят е длъ-

жен да осигури реализи-

рането на регресните 

права на застрахователя, 

като му предостави суб-

рогационно писмо, Запис 

на заповед и/или други 

договорени обезпечения, 

когато е имало виновно 

неизпълнение по договра 

от страна на изпълнителя.

В случаите, в които за-

страхователят има право 

на регресен иск срещу из-

пълнителя, всички споро-

ве, породени от този иск 

или основани на него, или 

отнасящи се до него, ще 

бъдат предявявани от за-

страхователя пред Арби-

тражния съд при Съвета 

по правни въпроси в Бъл-

гария в София и ще бъдат 

разрешавани от него съо-

бразно с неговия Правил-

ник за дела, основани на 

арбитражни споразумения.

В духа на договорните 

взаимоотношения и съ-

трудничеството между 

трите страни изпълните-

лят, възложителят и за-

страхователят са длъжни 

да спазват конфиденци-

алност по отношение на 

информацията, станала 

им известна във връзка с 

осигуряване на застрахо-

вателното покритие.

4. Заключение

Бонд гаранциите са за-

мислени като инструмент, 

по който да няма налични 

претенции и изплащане на 

обезщетения, но въпреки 

това се случват претен-

ции. В хода на доказване на 

вината и кой е прав става 

ясно и кой ще връща пла-

теното обезщетение към 

застрахователя. Макар че 

по презумпция най-често 

това е изпълнителят за 

виновното му неизпълне-

ние на договора. Но също 

така може да се окаже, 

че и възложителят е пре-

тендирал неправомерно и 

се е обогатил неоснова-

телно. Всеки знае, че при 

неоснователно обогатява-

не това води до нежелани 

последици за обогатилия 

се и затова възложите-

лят трябва да възстанови 

получените средства към 

застрахователя.

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пише-
те ни или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище.
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Номинираните обекти бяха оценявани от 150 учени, архитекти и дизайнери
мещават библиотека, арт 

организации, споделени 

работни пространства и 

зали за лекции и други пуб-

лични събития. „Членовете 

на журито на фестивала 

бяха впечатлени от начина, 

по който проектът LocHal 

преобрази една голяма ста-

ра постройка, чието съба-

ряне вече беше планирано, 

във физическа среда, в 

която различни посетите-

ли могат да се срещат за 

различни цели“, се казва в 

съобщение на WAF.

Сред стотиците пър-

воначални кандидатури 

LocHal е избрана от кра-

тък списък, състоящ се от 

победителите в 18 отдел-

ни категории, обхващащи 

жилищни, обществени и 

търговски архитектурни 

решения – от спортен цен-

тър в Барселона до универ-

ситет в Токио. Другите 

финалисти са Lindis Lodge, 

вълнообразен луксозен хо-

тел в Нова Зеландия, и дър-

вен сводест терминал на 

международното летище 

Мактан Себу във Филипи-

ните.

За първи път Светов-

ният фестивал за архи-

тектура се провежда през 

2008 г. За 2018 г. голямата 

награда отиде при Kampung 

Admiralty, иновативен жили-

щен комплекс за възрастни 

хора в Сингапур. Предишни 

победители са били апарт-

комплекс The Interlace, също 

в Сингапур, и Националният 

музей на изкуствата на XXI 

век в Рим, проектиран от 

Заха Хадид.

След първата от повече от два века Коледа без праз-

нично богослужение в „Нотр Дам” с началото на 2020-а 

дейностите по реставрацията на опожарената кате-

драла на Париж навлизат в рискована фаза, като инже-

нерите подновяват подготовката за премахване на ске-

лето, което може да причини още по-голямо срутване.

Емблемата на Париж загуби покрива и кулата с фор-

ма на островръха стрела при пожара на 15 април, но 

основните камбанарии, външните стени и по-голяма 

част от сводестия таван оцеляха наред с религиозните 

реликви и произведенията на изкуството.

В края на миналата година инженерните екипи мон-

тираха 75-метров кран, който сега се издига над час-

тично разрушената сграда. Започвайки от февруари, 

първата им деликатна задача ще бъде премахването 

на 250-тонното повредено скеле, издигнато за плани-

раната преди пожара реновация, което не трябва да се 

допусне да падне върху средновековния таван.

„Не знаем как ще се отрази това на стабилността 

на конструкцията”, каза говорител на Парижката епар-

хия на католическата църква, която включва и катедра-

лата „Нотр Дам”.

Сега подпори около повреденото скеле намаляват ри-

ска от срутване и се изгражда нова конструкция, която 

да позволи достъпа до катедралата.

Междувременно опожарената емблема на Париж се 

наблюдава от десетки сензори, детектори за пукнатини 

и лазери, за да се уловят първите признаци на нестабил-

ност и работниците да бъдат евакуирани бързо, както 

и да се намалят до минимум евентуалните щети.

„Знаехме от самото начало, че има известна доза 

риск, който никой не може да изчисли”, каза говорите-

лят на епархията и добави: „Частичното срутване на 

сводестия таван е опасност, която все още не можем 

да изключим напълно”.

За да стимулира 

концентрацията, 

здравето и способ-

ността за учене на 

децата, нидерланд-

ското архитектур-

но  студио  ORGA 

architect проектира 

основно училище в 

Алмере, Холандия, 

използвайки концеп-

цията за биофилен 

дизайн от биомате-

риали. Именно изборът на материа-

ли има голямо влияние върху потре-

бителите на сгради, като може да 

намалява стреса, вярват в ORGA 

architect.

„Забележително е, че сегашните 

класни стаи може би са най-неефек-

тивната учебна среда. Те не стиму-

лират младите хора да развиват и 

разширяват социалните си умения. 

Би било разумно да се използва при-

родата като отправна точка във 

всеки архитектурен училищен про-

ект. Не е толкова трудно“, казват 

от ORGA architect.

Според тях естествените ма-

териали регулират температурата 

и влажността и не съдържат токсич-

ни вещества, като основният от тях 

е дървесина. Затова и структурата 

на планираната сграда е от дърво и 

се сглобява без нужда от употреба 

на лепила. Вътрешните стени са от 

глинени тухли. Зелена градина е офор-

мена върху един от покри-

вите. Други два са със со-

ларни панели. Дъждовната 

вода се улавя и използва в 

тоалетните. Естествена 

вентилационна система 

осигурява кислород вътре 

в стаите. Всичко вложено 

може да бъде използвано 

повторно в нови обекти 

след деконструкция на на-

стоящия или да бъде вър-

нато към природата.

Архитектурата и строителното 

инженерство са във видима колабо-

рация си в новооткрития транспор-

тен възел Elbbrücken в Хамбург. С 

пускането на обществения обект 

пътниците могат да преминат ди-

ректно от градската железница 

към подземната мрежа на метрото 

и така да се облекчи натоварването 

на главната жп гара.

Подобно на станцията на ме-

трото, покривът на жп гарата 

Elbbrücken и свързващият ги пе-

шеходен мост са проектирани от 

архитектите от GMP (von Gerkan, 

Marg and Partners) в сътрудничество 

със строителните инженери от SBP 

(Schlaich bergermann partner). Точно 

поради това станцията на метро-

то и конструкцията на покрива на 

гарата имат еднакъв архитектурен 

подпис. 

Покривната конструкция на ме-

тростанцията и жп гарата пред-

ставлява елипсовиден сводест про-

фил, състоящ се от кръстосващи 

се дъгообразни стоманени рамки. 

Извитите греди са подредени така, 

че да образуват решетка от ромбо-

иди, в която отделните арки се под-

държат взаимно. И двата покрива са 

базирани на осемметрова аксиална 

решетка. Стоманените греди об-

хващат конструкцията от външна-

та страна - остъкляването се под-

държа отвътре, като по този начин 

се постига забележимо присъствие 

в градския пейзаж и естетически 

отговор на намиращите се в съсед-

ство мостове Elbbrücken признати 

за исторически паметник.

Линията на метрото излиза над 

земята точно преди жп гарата и 

се издига нависоко, успоредно на 

мостовете, като създава различни 

нива на залата за билети, перона 

и мостовете. Горният стоманен 

мост осигурява достъп до напреч-

ния 70-метров пешеходен, който 

гарантира безпрепятствено пре-

минаване на пътниците над много-

бройните железопътни линии и улица 

Versmannstrasse.

Нисковъглероден бетон ще бъде тестван по време 

на строеж на английска магистрала. Наречен Cemfree (в 

превод – „без цимент“), той е продукт на местната ком-

пания за строителни материали DB Group, която твърди, 

че Cemfree осигурява въглеродни спестявания в размер 

на до 80%, когато се използва за замяна на обикновения 

портланд цимент в производството на бетон.

Фирмата Mick George Concrete, която строи магис-

тралата, е изградила 100-тонен силоз за бетона. Според 

споразумението на Mick George Concrete с английската 

магистрална администрация новият продукт ще бъде 

изпробван върху серия от спомагателни съоръжения 

(бордюри, дренажи, пълнежи и др.) в рамките на контро-

лиран и наблюдаван участък от ремонта на A14 от Хън-

тингдън до Кеймбридж.

„Поради увеличения корпоративен акцент върху це-

лите за намаляване на въглеродните емисии несъмнено 

е налице и повече внимание върху природощадящите на-

чини за проектиране и изграждане на строителни кон-

струкции,“ коментира управляващият директор Майкъл 

Джордж.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Обществената биб-

лиотека LocHal в Тилбург, 

Нидерландия, проектирана 

от Civic Architects, Braaksma 

& Roos Architectenbureau и 

Inside Outside, получи приза 

„Световна сграда на годи-

ната за 2019 г.“ на Светов-

ния фестивал за архитек-

тура (WAF).

Зданията бяха оценява-

ни от 150 архитекти, дизай-

нери и учени. Преди да бъде 

трансформирана в библио-

тека, LocHal е била хангар 

за локомотиви, построен 

през 1932 г. Бившата ин-

дустриална постройка е 

превърната в обществена 

сграда, в която сега се по-
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Инж. Даниела Симеонова, директор на ПГСАГ „Кольо Фичето“ - Бургас:

През юни ще отбележим 60-годишнината на гимназията с голямо събитие 

Георги Сотиров

Инж. Симеонова, в 

началото сме на една 

знаменателна за ПГСАГ 

„Кольо Фичето“ – Бур-

гас, година. През 2020 г. 

гимназията ще отбеле-

жи своя 60-и юбилей. За 

изминалото време в нея 

са обучени хиляди кадри 

- работници, строител-

ни техници, геодезисти, 

водостроители, а голяма 

част от възпитаниците 

на училището в момента 

са управители, мениджъ-

ри, ръководители на зве-

на във водещи фирми от 

бранша. Със сигурност 

това е основание за гор-

дост…

Безспорно и  тук  е 

мястото да благодаря на 

всички мои колеги – препо-

даватели, директори. Не 

сме забравили, че те са 

вложили част от себе си, 

за да се гордеем днес с на-

шето училище. Признател-

ни сме на родители и уче-

ници – на всички от тях, 

които не са ни забравили 

и редовно ни помагат. На-

шите възпитаници, които 

са ръководители и рабо-

тят в големи строителни 

компании, се включват с 

практики, като обучават 

сегашните ученици. Под-

помагат ни със съвети, с 

материали, спонсорират 

наши събития. 

Благодаря и на Об-

ществения ни съвет, и 

на родителите, с които 

се стараем да работим 

много тясно и да се чува-

ме взаимно. Факт е, че ин-

тересът към ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ – Бургас, расте, 

както и балът на ученици-

те, които кандидатстват 

тук след 7-и клас. Много 

сериозно сме застъпили 

и обучението на възраст-

ните – имаме правото да 

издаваме свидетелство за 

строителен техник - про-

фесията е силно търсена, 

така че обучаваме и мно-

го ученици, прехвърлили 16 

години, било по заявка на 

компании, или по тяхно же-

лание. Всички инициативи, 

които сме планирали да 

осъществим през 2020 г., 

ще преминат под мотото 

на този юбилей. През юни 

сме предвидили и голямо 

събитие, с което да от-

бележим 60-годишнината. 

Успех за ПГСАГ е ра-

ботата през годините 

по проекта „УМЕн“, реа-

лизиран от Камарата на 

строителите в Бълга-

рия. С какви други ини-

циативи можете да се 

похвалите?

Гимназията ни участ-

ва и в други проекти. Ус-

пешно изпълнихме такъв 

за ученически практики 

с помощта на фирми в 

строителството и озе-

леняването. Реализирах-

ме редица дейности по 

проект „Твоят час“, кой-

то даде възможност на 

наши ученици да открият 

неподозирани таланти и 

заложби. Повишихме ква-

лификацията на колеги по 

„Еразъм +“ с проекта „По-

квалифицирани учители, 

по-конкурентоспособно 

училище“. Бяхме партньор 

на община Бургас като 

обучителна институция 

на проект за възрастни, 

които чрез квалификация 

се реализират като „зе-

лени асистенти“. Освен 

това участваме в плат-

формата на Министер-

ството на образованието 

и науката за учене през 

целия живот. 

От страниците на 

в. „Строител“ бих искала 

да благодаря на община-

та за включването ни в 

може би най-мащабния 

проект за подобряване 

на условията в професио-

налното образование чрез 

модернизация на образова-

телната инфраструктура. 

Шест гимназии в Бургас, 

сред които и ние, получи-

хме нови спортни игрища, 

площадки, работилници и 

лаборатории. Конкретно 

в нашето училище бе из-

граден изцяло нов двор с 

беседки, кътове за отдих, 

спортно игрище, бяха ре-

монтирани работилници-

те, в които провеждаме 

практиките си.

 

Проблемът с демо-

графската криза продъл-

жава, но въпреки това 

Вашето училище се спра-

вя. Разкажете ни пове-

че за подготовката на 

Вашите възпитаници в 

областта на строител-

ството и архитектура-

та, на геодезията и пар-

ковото строителство.

П р о ф е с и о н а л н а т а 

гимназия се справя пора-

ди две причини. Едната е 

увеличеният интерес към 

строителната професия 

и гладът за кадри в тази 

сфера. Има цели райони 

в нашия регион, в които 

строителната професия 

е на голяма почит. Не мо-

жем да не признаем, че го-

ляма част от тези добре 

подготвени деца после 

заминават да работят 

в чужбина, но тук вече е 

ролята на нашите фирми 

да ги привлекат и задър-

жат. Добрата реализация 

на строителя в чужбина е 

една от причините наше-

то училище да бъде силно 

търсено. 

Втората е високият 

имидж на училището, до-

брата материална база, 

много тесният контакт, 

който колегите поддър-

жат с учениците. Имаме 

доста извънкласни дей-

ности, спортни клубове, 

в които всеки може да 

намери своето призвание 

извън учебните часове. 

Съществува и обратна 

тенденция – младежи от 

други държави, чиито ро-

дители са емигрирали в 

България и са се установи-

ли в Бургас, идват да учат 

в нашата гимназия. 

Перспективна ли е 

специалността „Водно 

строителство“?

Подготвяме  много 

добре обучени кадри във 

всяка от специалностите 

ни. Някои от тях започват 

да работят още преди да 

са завършили. Има и тен-

денция тук да се обучават 

деца на бивши ученици, на 

собственици и управите-

ли на строителни фирми. 

Това e една приемстве-

ност, която много ни рад-

ва. Имаме и много бивши 

ученици, които сега препо-

дават в гимназията. 

Не мога да не споме-

на и друга перспективна 

специалност, по която сме 

единствени в Югоизточна 

България – „Парково стро-

ителство и озеленяване“. 

Завършващите получават 

диплома за техник озеле-

нител. Не минава събитие 

в гимназията, за което 

тези деца да не са под-

готвили букети, кошници, 

бутониери. Партньори сме 

на традиционното изложе-

ние за цветя „Флора Бур-

гас“, където нашите уче-

ници помагат на фирмите 

в търговските обекти, съ-

действат и на общината 

при организацията. 

Разкажете ни повече 

за обучението на лица 

над 16 години?

Вече споменах, че на 

територията на Бурга-

ска област ПГСАГ „Кольо 

Фичето“ е единствена-

та професионална гим-

назия, която има право 

да обучава и след успеш-

но полагане на държавни 

квалификационни изпити 

по теория и практика да 

издава свидетелство за 

професионална квалифика-

ция „строителен техник“ 

– трета степен. Обуче-

нието на лица над 16 г. 

се осъществява в няколко 

направления в зависимост 

от това какво образова-

ние имат те – дали е сред-

но, или имат квалификация 

за част от професия, или 

са завършили само десети 

клас. Извършваме и вали-

диране на професионални 

знания, умения и компе-

тентности, придобити 

чрез неформално обучение 

или самостоятелно учене 

за получаване на втора 

степен на професионална 

квалификация в направле-

ния строителство и гра-

динарство.

 

ПГСАГ „Кольо Фиче-

то“ – Бургас, е училище, 

осъзнало потребността 

от организацията на сво-

бодното време на учени-

ците чрез включването 

им в занимания по инте-

реси. Какви по-точно?

Много силни са спорт-

ните ни тимове – лека 

атлетика, футбол, ханд-

бал, волейбол, баскетбол. 

Вече изпращахме отбор за 

Световните ученически 

игри. Преди няколко годи-

ни в Китай отидоха де-

войките от тима по лека 

атлетика. През 2019 г. 

национални шампиони са 

младежите от футболния 

ни отбор. Имаме общо 20 

вида занимания по инте-

реси, сред които има и по 

определени учебни пред-

мети – например трудна 

математика за XI клас, 

надграждане на професио-

нални умения – дигитални 

технологии в геодезията, 

както и технология: на 

вътрешно-облицовъчните 

работи; на зидарските и 

довършителните работи; 

на изграждане на преград-

ни стени; на аранжиране-

то; на изобразителното 

и приложно изкуство и 

пр. Имаме и занятия по 

т.нар. меки умения, които 

според много проучвания 

ще бъдат най-търсените 

от бъдещите поколения – 

технология на общуване-

то, лидер в живота.

Имаме барабанен и 

танцов състав. Нашите 

ученици са активни учас-

тници в благотворителни 

мероприятия и общест-

вени инициативи. През 

2018 г. се включихме в кам-

панията на Университет-

ска многопрофилна бол-

ница за активно лечение 

– Бургас, за популяризира-

не на кръводаряването и 

бяхме отличени с грамо-

та. Миналата година по 

идея на един от учениците 

направихме акция в учили-

щето. Беше прекрасно да 

видиш тези млади хора да 

споделят и дават част от 

себе си, за да помогнат на 

непознати, които имат 

нужда от кръвопреливане 

в момента.

Вашето училище под-

държа сериозно контак-

ти с Областното пред-

ставителство на КСБ 

– Бургас, и с водещите 

строителни фирми в об-

ластта...

Без такъв контакт е 

невъзможно едно добро 

професионално обучение. 

С помощта на нашите 

партньори – да не забра-

вяме също Клуба на стро-

ителите ветерани, орга-

низираме и провеждаме 

професионални състеза-

ния, стажове… От годи-

ни работим в посоката 

да приложим теорията на 

практика, да имаме пове-

че практически занимания, 

искат го и самите деца.

Основахме и Кариерен 

център, където строи-

телните компании могат 

да подават своите пред-

ложения за стажантски 

програми. Вече имаме про-

ведени няколко посещения, 

презентации на продукти, 

представяния на фирми. 

Коледните и нового-

дишните празници отми-

наха. Какви са пожелания-

та Ви за Новата година?

Искам да пожелая на 

всички свои колеги и уче-

ници да са здрави и изпъл-

нени с нови надежди и хо-

ризонти. На строителите 

и Вашите читатели поже-

лавам мир, просперитет и 

щастие в предстоящата 

година!

Снимкa авторът
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Превод Радостина Иванова

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ТЕМА 

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

по архитектура, 

строителство и геодезия

Проектобюджет 
2020 на община 
Бургас – сигурност 
и перспектива

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
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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 

The official ceremony was attended by the Bulgarian Prime Minister Boyko Borissov and the 

The natural gas pipeline 

TurkStream was put into op-

eration. This happened at an 

official ceremony, which took 

place in the Haliç Congress 

Center, located on the Gold-

en Horn in Istanbul. The event 

was attended by the Bulgar-

ian Prime Minister Boyko Bo-

rissov and the presidents of 

Russia – Vladimir Putin, of 

Turkey - Recep  and 

of Serbia - Aleksandar .

TurkStream directly con-

nects the Russian Federation 

with the Turkish gas transmis-

sion and distribution network. 

The length of the sea section 

of the gas pipeline is 930 km 

across the Black Sea, start-

ing from Anapa in Russia and 

stretching up to the  

landing point in Turkey, and 

the maximum depth of in-

stalled pipelines is 2200 m. 

The sea section of this pro-

ject is the largest system 

ever installed at such depth. 

The total capacity of the two 

pipes, which reach the land 

section, is 31,5 Billion cubic 

meters (bcm) of natural gas 

per year. From the receiving 

terminal at  in Turkey, 

one of the two underground 

pipes is connected with the 

existing Turkish land-based 

gas distribution network near 

Lüleburgaz. The second pipe 

will continue along the territo-

ry of Turkey to the Bulgarian 

border. The length of the land 

section going through Turkey 

from  terminal to Bul-

garian border is 142 km.

Before the launching of 

the TurkStream gas pipeline, 

the Prime Minister Boyko Bo-

rissov had talks with presi-

dents Vladimir Putin, Recep 

Erdogan and Aleksandar 

.

Prof. Dr. of Architecture, Architect Borislav Borissov, Rector of 
the Higher School of Civil Engineering (VSU) „Lyuben Karavelov“

VSU takes its well-deserved place  
in the Bulgarian educational system 

Happy New Year 2020, Prof. Bo-

rissov! According to the publicly 

available data, the „Lyuben Karavelov“ 

Higher School is rated 3rd out of total-

ly 10 universities in the standardized  

rankings of the universities Ranking 

System (URS) for 2019 in the field of 

Architecture, Construction and Ge-

odesy. This appraisal is more than a 

prestigious...

Happy and successful 2020 year to 

the team of „Stroitel“ Newspaper and to 

its readers – the Bulgarian builders!

I am really satisfied with the pub-

lished ranking of the Higher School of 

Civil Engineering in the Rating System. 

Third place is an undeniable advance-

ment in comparison with the previous 

years. On the one hand, this is definitely 

a reason for the academic authorities to 

be proud, and on the other, it directs our 

attention, and enhances our responsibil-

ity on how in future to keep the level of 

criteria, on which is based such a pres-

tigious ranking. Beeing at the same time 

- specalised and elite one, our state 

Higher School of Civil Engineering has 

its own levers and capabilities, like the 

major universities, so as to compete with 

them by all URS criteria.

To hold the prestigious third position 

is an achievement we can be proud of. 

This ranking is resulting from the improv-

ing of learning process,  the research 

activities, and performing certain works 

to improve our facilities and equipment. 

In contrast to other European universi-

ties, the number of our students and 

teachers is less, but at the same time 

the existing facilities and equipment we 

have at our disposal are many and per-

fect, which lets us by using it to carry 

out the entire learning process. It con-

tributes to prestige of the Higher School 

of Civil Engineering „Luben Karavelov“ 

and makes it a European campus with 

everything needed for it.

At the 2019 graduation ceremony, 

it became evident that the number of 

graduating students was impressive – 

200 people. Against the background of 

the demographic crisis, the desire of 

young people to graduate abroad, and 

the existence of too many universities, 

your school is confidently going ahead 

in training and production of construc-

tion and architectural professionals. 

This is an interesting question… 

Indeed, there are universities which 

award diplomas to thousands of their 

graduates, as well as there are higher 

education institutions that educate 100 

thousand or more young people. Cer-

tainly, these are rather exceptions, but 

they do not change the specificity. The 

„giants“ universities in Europe and in the 

world, compared to the VSU „Lyuben 

Karavelov“,  are lacking the advantages 

that our school offers – especially the 

specialization and concentration on spe-

cific academic subjects, which suggests 

many advantages.

At the beginning of the 

year,  „Stroitel“ Newspaper 

asked the Managing Author-

ity (MA) of OP „Regions in 

Growth 2014 - 2020“ (OPRG 

2014 - 2020) for information 

about the progress made so 

far on this programme, which 

is one of the most important 

operational programs of the 

European Union for the con-

struction sector. Similar re-

quest was also addressed to 

the head of the MA and Dep-

uty Minister of Regional De-

velopment and Public Works 

Denitsa Nikolova to comment 

on this topic. She made an 

outcome assessment of 

OPRD 2014-2020 and out-

lined the future challenges 

for the program. According to 

her opinion, 2019 has been 

one of the most important, 

key, but also busy years, as 

many of the projects were in 

their completion phase, while 

others were in starting phase. 

She has drawn attention to 

the fact, that at the same 

time has started the program-

ming work for the period 2021 

– 2027.

According to the official 

data for the past year provid-

ed by the MA, the progress 

made in the implementation 

of the OP „Regions in Growth 

2014 – 2020“ is quite satisfy-

ing. So far, a total of 17 grant 

procedures (grant aid) have 

been published, at a total 

amount of over BGN 3 Billion, 

which is 100 % of the OPRG 

2014 – 2020 budget. Number 

of the signed grant aid con-

tracts is 601 amounting to 

BGN 2,6 Billion, which is 86 % 

of the program budget. By the 

end of 2019, BGN 1,540 Bil-

lion or 51 % of Programme’s 

budget has been paid to the 

beneficiaries, certified ex-

penditures are nearly BGN 

1 Billion, which is 30 % of all 

funds available under OPRG 

2014 – 2020. The number of 

completed projects under the 

OPRG 2014 – 2020 is 238, 

and their total value amounts 

at BGN 381,4 Million. The 

number of projects that are 

being currently implemented 

is 364.

A total of BGN 2,6 Billion 
have been contracted 
under OPRD 2014 – 2020
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  

НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

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

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 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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 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 
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 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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