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Дончо Барбалов, зам.-кмет на София по 
направление „Финанси и здравеопазване“:

Акад. Ячко Иванов, зам.-председател 
на Научно-техническия съюз по 
строителство в България: BG.121357Q/UПрез 2020 г. ще обявим търгове 

за обновяване на трамвайни 
линии по ключови булеварди

НТССБ ще отбележи 
своята 55-годишнина

ИНТЕРВЮ КОД СТРОИТЕЛ  стр. 6-7  стр. 18

Според строителите от региона един от основните проблеми е забавеното изграждане на пътя Видин - Ботевград
Екип на в. „Строител“

Камарата на строителите в 

България (КСБ) и община Видин 

подписаха споразумение за съ-

трудничество. Церемонията се 

състоя в залата на местната ад-

министрация, като неин домакин 

беше кметът д-р Цветан Ценков. 

На събитието присъстваха изп. 

директор на КСБ Валентин Нико-

лов, председателят на Област-

ното представителство (ОП) 

на КСБ във Видин Орлин Бишков 

(„Водстрои“ АД ), членовете на 

ръководството на регионалната 

структура инж. Иво Иванов („ПСТ-

Видин“ ЕООД), Людмил Димитров 

(„СМК-Видин“ ЕООД), Валентин 

Кръстев („КИД Плюс“ ЕООД), Иван 

Богданов („БКС - Бдинстрой” АД), 

прокуристът и главен редактор 

на в. „Строител” Ренета Николова. 

Местната власт беше представе-

на от зам.-кметовете по устрой-

ство на територията и развитие 

на инфраструктурата Светослав 

Скорчев, по европейски политики 

и инвестиции Десислава Тодорова 

и от главния архитект Десислава 

Евгениева. 

Документът бе подписан от 

Валентин Николов, Орлин Бишков 

и д-р Цветан Ценков. Кметът на 

Видин подчерта, че обществото 

очаква да се задълбочават конта-

ктите между местната власт и 

браншовите организации. „С КСБ 

можем да се подкрепяме чрез съв-

местната си дейност и да вървим 

напред. Трябва да работим все 

по-добре, за да се случват все по-

хубави неща във Видин“, каза още 

той. Д-р Ценков специално благо-

дари на Орлин Бишков и ОП на КСБ 

– Видин, за инициативата и орга-

низирането на срещата. 

Брой 9, година XII, 28 февруари 2020

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

www.leo-bg.com
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Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

Председателят на ОП на КСБ – Смо-

лян, Владимир Кехайов взе участие в 

заседанието на Областния съвет за 

устойчиво енергийно развитие (ОУЕР) 

към Областната администрация. Дома-

кин на събитието бе зам. областният 

управител Андриян Петров. На него при-

състваха представители на общините 

Смолян, Борино, Доспат, Девин, Баните 

и Мадан, на „ВиК“ ЕООД - Смолян, Аген-

цията за устойчиво енергийно развитие 

(АУЕР), неправителствени и браншови 

организации. 

По време на срещата членовете на 

ОУЕР бяха запознати със задълженията 

за предоставяне на годишни отчети в 

АУЕР и сроковете, съгласно Закона за 

енергийната ефективност и Закона за 

енергията от възобновяеми източници. 

Представители на общини от област 

Смолян обсъдиха реализираните проек-

ти, участие, етапи и напредък в насто-

ящи проекти в областта на енергийната 

ефективност. 

Участниците в заседанието бяха ин-

формирани и за целите и очакваните ре-

зултати от изпълнението на проекта 

PRO-ENERGY: Promoting Energy Efficiency in 

Public Buildings of the Balkan Mediterranean 

Territory, съфинансиран от Програмата за 

транснационално сътрудничество „Бал-

кани – Средиземно море 2014 – 2020“. В 

заключителната част от заседанието бе 

коментиран фактът, че в община Смолян 

има вече 25 електромобила и въпреки нара-

стващия брой на тези превозни средства 

в региона все още не е изградена адекват-

на мрежа от зарядни станции.

Петър Терзиев, 
ОП на КСБ – Стара Загора

Областното представителство на КСБ 

в Стара Загора организира няколко семина-

ра. Първият от тях се състоя на 4 февруари 

в конферентната зала на хотел-ресторант 

„Зеленият хълм“. Неговата тема бе „Специ-

фики и новости при изготвянето на доку-

ментация по ЗОП“. В събитието участваха 

29 служители на строителни фирми от ОП 

Стара Загора. Лекторът ас. инж. Владислава 

Гогова от ВСУ „Любен Каравелов“ представи 

новите изменения в ЗОП, както и електрон-

ните обществени поръчки. 

На 13 февруари в офиса на Областното 

представителство бе проведен семина-

рът „Изисквания към скелето“, в който се 

включиха 18 служители на компании от ОП 

Стара Загора. Събитието водиха доц. д-р 

инж. Лъчезар Хрисчев от ВСУ „Любен Кара-

велов“ и представители на Българска скеле 

асоциация. Те засегнаха въпроси, свързани с 

безопасността при монтаж, експлоатация 

и демонтаж на скелето, както и системи и 

видове скелета. 

За шеста поредна година ОП Стара За-

гора проведе курсове за „Длъжностни лица 

по безопасност и здраве при работа“, „Коор-

динатор по безопасност и здраве в строи-

телството“ и „Контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството, за съот-

ветствие на влаганите в строежите стро-

ителни продукти със съществените изиск-

вания за безопасност“. Те се състояха на 21 

февруари в „Зеленият хълм“. На тях доц. д-р 

инж. Венцислав Стоянов, декан на Катедра 

„Технология и мениджмънт на строителство-

то“ във ВСУ „Любен Каравелов“, разгледа 

конкретни казуси от практиката и новости 

при прилагане на законодателството. При-

състваха 102 служители и технически ръко-

водители, работещи в строителни фирми от 

област Стара Загора. В края на обучението 

участниците получиха съответните серти-

фикати от „Строителна квалификация“ ЕАД.

Снимка авторът
Снимка авторът

Станислава Босева-Минковска, 
ОП на КСБ - Плевен

На 26 февруари в заседателната зала 

на Областното представителство на 

КСБ в Плевен се проведе Общо годишно 

отчетно събрание. Гост на събитието 

беше председателят на УС на Камарата 

на строителите в България инж. Илиян 

Терзиев. Той запозна присъстващите чле-

нове на ОП на КСБ – Плевен, с насоките на 

дейността на браншовата организация и 

с по-важните решения, взети на послед-

ното заседание на Управителния съвет 

на КСБ, което се проведе на 19.02.2020 г. 

Общото събрание протече по предва-

рително подготвен дневен ред. Бяха гласу-

вани план-сметка и отчет за дейността 

на председателя на ОП, Об-

ластния и Контролния съвет 

за 01.09.2019 - 31.12.2019 г. 

Същите бяха съобразени с 

плановете за съответния 

период. Взе се и решение 

да се освободи от отговор-

ност Областният съвет.

Присъстващите приеха и плана за дей-

ността на Областното представител-

ство и бюджета за следващата 2021 г.

Снимка авторът
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

За поредна година в 

ПГСАГ „Кольо Фичето“ - 

гр. Бургас, се организира 

състезанието „Най-добър 

млад строител“. Надпре-

варата се проведе под 

егидата на Министер-

ството на науката и об-

разованието, Областното 

представителство на КСБ 

в Бургас, Националния клуб 

на строителите ветерани 

Десислава Бакърджиева 

Премиерът Бойко Бо-

рисов инспектира стро-

ителните дейности по 

изграждането на АМ „Ев-

ропа“. Той бе придружен 

от вицепремиера Томислав 

Дончев, министъра на фи-

нансите Владислав Горанов 

и зам.-министъра на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството Николай 

Нанков. 

Първо е проверен на-

предъкът по трасето в 

участъка Драгоман – Сли-

вница, чиято дължина е 

близо 17 км. Стойност-

та на проекта възлиза на 

117 360 358,22 лв. По време 

на инспекцията Борисов е 

коментирал, че в тази от-

сечка се изпълняват някол-

ко дейности едновременно, 

за да се съкрати срокът 

за реализация. Според него 

строителите ще успеят да 

приключат обекта в края на 

лятото. „Компенсаторно 

се залесява в районите на 

строително-монтажните 

дейности на магистралата 

и се спазват всички еколо-

гични мерки“, е отбелязал 

той.

Премиерът Бойко Бори-

сов е посетил и строящия 

се участък между ГКПП 

„Калотина“ и Драгоман, чи-

ето изграждане започна в 

началото на февруари тази 

година. Отсечката е с дъл-

жина 14,5 км. Стойността 

на инвестицията е близо 

165 млн. лв., а срокът за из-

пълнение е февруари 2022 г. 

Реализацията на отсечка 

се финансира със средства 

от Механизма за свързване 

на Европа и републиканския 

бюджет. 

По време на огледа ми-

нистър Владислав Горанов 

е подчертал, че гранични-

ят пункт на Калотина не е 

ремонтиран, откакто е съз-

даден. Затова се предвижда 

неговото разширение и пъл-

ната му модернизация. „Ми-

сля, че в сроковете, в които 

ще приключим магистрала-

та, ще е готов и пунктът. 

Най-голямото ни усилие е да 

увеличим капацитета му, за 

да отговаря на магистрал-

ния капацитет“, е уточнил 

той. Министърът на фи-

нансите Владислав Горанов 

е коментирал и оценката на 

Международната рейтин-

гова агенция Fitch Ratings, 

която потвърди рейтинга 

на България с положителна 

перспектива. 

Цялото трасе на АМ 

„Европа“ между ГКПП „Ка-

лотина“ и Софийския око-

ловръстен път е с дължина 

48 км и е разделено на три 

участъка. София – Калоти-

на е основна пътна арте-

рия, част от Трансевропей-

ски транспортен коридор 

№10, чрез модернизацията 

на който ще се развие и по-

добри преразпределянето 

на потоците по коридори 

№4 и №8 в посока Бургас, 

Турция и Гърция. Модерни-

зацията на трасето ще 

подобри пропускателната 

способност и безопасност-

та на движение в участъка, 

ще се облекчи високата 

интензивност на транзит-

ния трафик от и за цен-

тралната част на Европа 

по транспортен коридор 

„Ориент/Източно-Среди-

земноморски“.

и фирми от бранша. 

Учениците мериха сили 

в 6 професионални катего-

рии. „Джи Пи Груп” АД на-

гради единадесетокласни-

ците Егор Гордиенко и 

Любомир Балев в катего-

рия „Сухо строителство”. 

Премиерът Бойко Борисов инспектира два участъка от магистралата
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Мирослав Еленков

„2019 г. бе успешна за групата на 

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) в България. Подкрепихме опера-

ции с общ размер от 359 млн. евро как-

то в публичния сектор, така и в част-

ния. С растящи темпове използвахме 

Инвестиционния план за Европа, за да 

финансираме иновативни проекти.“ 

Това заяви вицепрезидентът на ЕИБ 

Лиляна Павлова на пресконференция в 

Министерски съвет. В нея участие взе 

и Маринела Петрова, зам.-министър на 

финансите.

Павлова поясни, че от помощта са 

се възползвали 3800 дружества, оси-

гуряващи заетост на 79 000 души в 

цялата страна. По думите й банката 

възнамерява да продължи работата си 

за подобряване на социалната, икономи-

ческата, транспортната и екологична-

та инфраструктура у нас. Усилията на 

ЕИБ ще са насочени и към по-нататъш-

ното развитие на публичния и частния 

сектор, както и за финансирането на 

инициативи в подкрепа на ангажимен-

тите на България в областта на кли-

мата. 

Маринела Петрова посочи, че ЕИБ 

е важен партньор на страната ни при 

осигуряване на проектното финансира-

не за изпълнението на инфраструктур-

ни проекти и при реализацията на та-

кива, финансирани със средствата от 

ЕС. Според нея от особено значение за 

България е и техническата помощ от 

страна на ЕИБ. „През последните годи-

ни ЕИБ предоставя и заеми в частния 

сектор чрез банки посредници за фи-

нансиране на проек-

ти на малки и средни 

предприятия и друже-

ства със средна капи-

тализация в България, 

както и на по-рискови 

проекти по линия на 

ЕФСИ. Високо ценим 

подкрепата на ЕИБ за 

развитието на МСП 

у нас и ще разчитаме 

на нея в бъдеще“, посо-

чи още Петрова.

След  прескон -

ференцията се про-

веде форум на тема: Investment and 

Investment Finance in Bulgaria, органи-

зиран съвместно от ЕИБ и Минис-

терството на финансите. Фокусът 

на събитието бе поставен върху ин-

вестиционните приоритети и нужди 

на страната ни. В него взеха участие 

икономисти и представители на фи-

нансови институции и бизнеса у нас. 

Бяха отчетени и резултатите от го-

дишното Инвестиционно проучване на 

ЕИБ с акцент върху специфичните за 

България заключения.

Росица Георгиева

Кметът на Велико Търново инж. 

Даниел Панов бе преизбран за вто-

ри мандат като председател на 

УС на Националното сдружение на 

общините в Република България 

(НСОРБ). Това се случва за първи 

път в историята на Сдружение-

то. На 33-тото Общо събрание на 

НСОРБ, което се проведе в София, 

бяха определени и членовете на ръ-

ководните органи, като Контролния 

съвет оглави кметът на Разград 

Денчо Бояджиев.

Инж. Панов беше категоричен, 

че приоритети на НСОРБ през но-

вия мандат ще са подобряване на 

Елица Илчева

40 млн. лв. инвестиции планира управлението 

на „Софийска вода“ АД, част от групата „Веолия“, 

съобщи ръководството на традиционната годиш-

на конференция на дружеството. „Средствата ще 

бъдат вложени основно в изграждане на нова и реха-

билитация на съществуваща водопроводна мрежа. 

На годишна база работим на над 150 обекта в тясна 

координация и сътрудничество със Столичната об-

щина“, каза изп. директор Васил Тренев. 

„Предстои строителството на над 40 км водо-

проводи, ще се реконструират 2 км канализация и 

мрежата ще се разшири с нови 2 км. Ключов обект 

са новите довеждащи тръби по трасето Бистрица - 

Кокаляне, проект, който се движи административно 

от доста време и едва сега е достигнат етапът на 

изпълнение. На 3 март ще стартират дейностите 

по реконструкция на водопровода по бул. „Сливница“ 

между ул. „Раковска“ и Сточна гара, който е много 

важен за качеството на водата. Работата по него 

трябва да приключи до края на април“, уточни дирек-

торът по инженерни и строителни дейности Петьо 

Велев.

Планирано е и разширение на канализацията в 

кв. „Модерно предградие“ и кв. „Суходол“. През 2020 г. 

се очаква да бъде въведен в експлоатация и новият 

5-и метан танк в Пречиствателната станция за от-

падни води край Кубратово. 

На събитието стана ясно още, че направените 

инвестиции за 2019 г. са в размер на 47,135 млн. лв. 

при планирани 46 млн. лв.

От помощта са се възползвали 3800 дружества

качеството на живот, осигуряване 

на социална справедливост и фи-

нансова стабилност на общините. 

„Дълго време администрацията гле-

даше свенливо към бизнеса и заради 

това възможностите за публично-

частно партньорство за реализи-

ране на различни обекти останаха 

в сферата на добрите пожелания. 

НСОРБ ще продължи да разработ-

ва и предлага различни идеи в тази 

посока”, каза още той.

Снимка Румен Добрев

Снимка авторът
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Емил Христов

В сградата на КТ „Подкре-

па“ се проведе втора национална 

конференция на тема „Справяне 

с недекларирания труд в сектор 

Строителство“. Домакин на съ-

битието беше председателят на 

Федерация „Строителство, индус-

трия и водоснабдяване“ – „Подкре-

па“ и вицепрезидент на КТ „Под-

крепа“ инж. Иоанис Партениотис. 

Сред участниците бяха зам.-пред-

седателят на Федерацията Йор-

дан Йорданов, Мартина Кръстева, 

началник на отдел „Професио-

нална квалификация и анализи в 

строителството“ в Камарата на 

строителите в България, и Нина 

Георгиева, експерт в дирекция 

„Организационна политика“ в КСБ.

В началото на срещата инж. 

Партениотис сподели, 

че темата е изключи-

телно важна както за 

синдикатите, така и за 

работодателските ор-

ганизации. Той благодари 

на партньорите от КСБ 

и Българска браншова 

камара „Пътища“, които 

активно са се включили 

по темата.

Конференцията продължи с 

презентация на тема „Честна ра-

бота, честна игра. Кажи НЕ на не-

декларирания труд в строителния 

сектор”, която беше изнесена от 

Йордан Йорданов. Присъстващи-

те проведоха и дискусия относно 

добри практики и иновативни ме-

тоди за превенция на недеклари-

раното експлоатиране на работна 

ръка.

Десислава Бакърджиева

България и Гърция ще задъл-

бочат сътрудничеството си в 

сферите на транспорта, тури-

зма и инвестициите. Това стана 

ясно, след като в присъствието 

на министър-председателя Бой-

ко Борисов и на гръцкия премиер 

Кириакос Мицотакис бяха подпи-

сани двустранни документи. До-

говореностите са постигнати 

в рамките на Четвъртото за-

седание на Съвета за сътрудни-

чество на високо равнище между 

правителствата на Република 

България и на Република Гърция, 

състояло се Александруполис.

Споразумението за регла-

ментиране на железопътния 

трансграничен трафик е склю-

чено от министъра на транс-

порта, информационните тех-

нологии и съобщенията Росен 

Желязков и министъра на ин-

фраструктурата и транспорта 

на Гърция Костас Караманлис. 

Целта е преминаването през 

железопътните гранични пун-

ктове между двете държави да 

се улесни и ускори, като се ре-

гламентират свързаните с това 

процедури. С влизането в сила на 

споразумението европейските 

железопътни предприятия ще 

получат равноправни условия за 

извършване на трансгранични 

услуги.

Министърът на туризма 

Николина Ангелкова и гръцкият 

й колега Хари Теохарис са по-

дписали Съвместно изявление 

на министрите на туризма на 

Република Гърция и Република 

България по случай Четвъртия 

съвет за сътрудничество на ви-

соко равнище. Двете институ-

ции ще насърчават усилията на 

частния сектор в своите стра-

ни - хотелски асоциации, спе-

циализирани камари, национални 

асоциации на туроператорите 

и на туристическите агенти и 

др., за активно сътрудничество 

и осъществяване на съвместни 

инициативи, както и в дейност-

ите за промотиране на общи 

продукти за далечни пазари. 

Страните ще работят за под-

готовка и провеждане на общи 

туристически събития по повод 

140-годишнината на диплома-

тическите отношения между 

България и Гърция. Декларира се 

и готовност за сътрудничест-

во в подотраслите на туризма, 

които представляват специали-

зиран интерес - културен, рели-

гиозен, конгресен, зимен, морски, 

екотуризъм и др. 

В Александруполис е подпи-

сан и Меморандум за сътруд-

ничество между Българската 

агенция за инвестиции (БАИ) и 

Ентерпрайз Грийс. Документът 

е парафиран от изп. директор на 

БАИ Стамен Янев и председате-

ля на Ентерпрайз Грийс Грегори 

Димитриадис. Двете структу-

ри ще си сътрудничат при осъ-

ществяването на дейности за 

насърчаване на инвестициите. 

В Меморандума се предвижда 

БАИ и Ентърпрайз Грийс да бъ-

дат партньори в областта на 

привличането на вложения и ре-

ализация на нови инвестицион-

ни проекти, като предоставят 

реални възможности за разши-

ряване на бизнес контактите 

между потенциални инвестито-

ри от България и Гърция. Цели се 

взаимно подпомагане при канди-

датстване по общи европейски 

проекти.

Снимка авторът
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Столичната община ще работи за промяна на размера 
на таксата за издаване на строителни разрешения

Дончо Барбалов, зам.-кмет на София по направление „Финанси и здравеопазване“:

Росица Георгиева

Г-н Барбалов, разпо-
лага ли вече администра-
цията на Столичната об-
щина (СО) с окончателни 
данни за изпълнението на 
бюджета на общината за 
2019 г.?

Да, като тези данни 

вече сме ги предоставили и 

на общинските съветници. 

За 2019 г. имаме по-добри 

приходи по отношение на 

данък недвижими имоти, 

където сме събрали с 1,5 

млн. лв. повече в сравне-

ние с прогнозата на СО, 

или общо 107,8 млн. лв. По-

стъпленията от налога за 

придобиване на имущество 

по възмезден начин също са 

по-високи спрямо първона-

чалните ни предвиждания 

– 130,6 млн. лв., което е уве-

личение с 8 млн. лв.

Отчитаме намаление 

на приходите от данък 

МПС, защото през 2019 г. 

Столичната община беше 

избрала най-ниските став-

ки и на практика те бяха по-

малки в сравнение с 2018 г. 

По отношение на този на-

лог имаме известен спад, 

т.е. не се покриха прогно-

зите ни. При подготовката 

на бюджета за 2019 г. ние 

нямахме информация за ев-

ростандартите, на които 

отговарят автомобилите, 

и тези данни постъпиха при 

нас на по-късен етап. 

Има ли други направле-
ния, където прогнозите 
от началото на 2019 г. се 
разминаха с реалните ре-
зултати? 

Такова разминаване от-

читаме при приходите от 

продажби на общинска соб-

ственост и приватизация. 

Това е другото перо, където 

има намаление. На практи-

ка бяхме в изборна година и 

в последните 3 – 4 месеца 

на 2019 г. процесът се за-

бави.

Финансовата рамка на 
СО за 2020 г. вече е факт. 
Бихте ли представил ос-
новните параметри в 
нея? 

Бюджетът на Столич-

ната община възлиза на 

1,729 млн. лв. През тази 

година имаме промяна в 

планираните приходи от 

данъци и такси, както и 

при държавно делегираните 

дейности. 

При собствените при-

ходи, които очакваме да са 

789 млн. лв., повишението 

спрямо 2019 г. е в размер на 

64,4 млн. лв. При данъците 

предвиждаме с 41 млн. лв. 

повече, а при неданъчни-

те постъпления – с 23,7 

млн. лв. Основните увели-

чения залагаме при налога 

за леките коли, където пла-

нираме приходи от 116,3 

млн. лв. В края на миналата 

година беше приета промя-

на в данък МПС. Увеличена 

беше тежестта за тези, 

които замърсяват повече, 

както и за по-мощните 

превозни средства. За при-

добиването на имущество 

по възмезден начин данъкът 

също беше изменен и там 

очакваме 156 млн. лв., кое-

то е растеж с 26 млн. лв. в 

сравнение с 2019 г.

Размерът на плащания-

та за държавно делегирани-

те дейности е 556 млн. лв., 

като има 67,6 млн. лв. уве-

личение. Това се дължи на 

осигуреното финансиране 

за повишаване на заплати-

те на преподавателите в 

училищата.

Бихте ли разяснили 
какви са измененията на 
данък МПС и как ще се от-
разят на собствениците 
на автомобили? Каква 
част от жителите на гра-
да всъщност ще бъдат за-
сегнати?

Столичната община 

изработи електронен кал-

кулатор, чрез който всеки 

собственик на моторно 

превозно средство в Со-

фия може да изчисли какъв 

данък МПС дължи за 2020 г. 

Той е наличен на интернет 

адрес: https://cartax.uslugi.

io/#София/Столична. 

Както споменах, основ-

но промяна има за тези, 

които притежават по-за-

мърсяващи автомобили. 

Реално увеличението като 

финансов ефект не е тол-

кова голямо. Данъкът за по-

старите коли е по-нисък, 

тъй като се изчислява по 

формула, която е извън кон-

трола на общините. При по-

мощните автомобили пови-

шението за масовия случай 

ще е между 10 и 15 лв. За 

превозните средства, кои-

то отговарят на стан-

дарт Евро 5 или Евро 6 и са 

с мощност до 100 конски 

сили, няма промяна. Тук е 

мястото да спомена, че на-

логът за леките коли може 

да се заплаща от началото 

на януари. До момента от-

читаме добри постъпления. 

Трудно е да се каже колко 

души ще бъдат засегнати 

от повишаването на данък 

МПС. Може би не са малко, 

но не бива да забравяме, че 

през 2019 г. той беше нама-

лен за всички. Между друго-

то, по данни от районните 

отдели „Общински приходи“, 

от началото на т.г. до ми-

налия петък (21 февруари) 

над 75 000 собственици 

на автомобили вече са си 

платили данъка за колата 

и никой не се е оплакал от 

драстична разлика.

В последните години 

в Столичната община се 

дава все-голямо предим-

ство на екологията и това 

ще се вижда в развитието 

на данъчната политика.

Има ли резерв, където 
да очаквате през 2020 г. да През 2020 г. ще продължи обновяването на трамвайните трасета

Снимки Румен Добрев и СО
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увеличите събираемост-
та?

При всички сме заложи-

ли повишени постъпления 

– на данъка за МПС, за не-

движимите имоти, за въз-

мездното придобиване на 

собственост т.н. Всяка 

община трябва да има ба-

лансиран бюджет и това, 

което СО има като фи-

нансова рамка, е базирано 

на експертните оценки на 

постъпленията от данъци 

и такси. През годината ние 

редовно подаваме информа-

ция към Столичния общин-

ски съвет за развитието 

на приходите и разходите. 

Ако някъде има отклонения, 

с решение на СОС може 

да се направи корекция. Не 

бива да забравяме, че по-го-

лямата част от средства-

та на София са точно от 

събрани данъци и такси.

 

А какви са тенденции-
те при издаването на раз-
решения за строеж? 

Това е много важен въ-

прос. В последните години 

имаме увеличение на броя 

на издадените разрешения 

за строеж, както и на пло-

щите, които биват одобре-

ни. Това, което очаквам да 

се случи, е да започнем ра-

бота заедно с общинските 

съветници за актуализация 

на таксата за издаване на 

строителни разрешителни. 

Какви ще са измененията, 

зависи от работата на 

експертната група. Трябва 

да се направи анализ, за да 

се види доколко сегашният 

размер покрива разходите, 

които се правят от Сто-

личната община за предос-

тавяната услуга и свърза-

ните с нея дейности. Това 

е нещо, за което от доста 

време се говори, и сега за-

почва да се действа в тази 

посока.

В какви направления 
ще бъдат инвестирани по-
високите приходи на СО?

Няколко са направления-

та, в които ще бъдат насо-

чени по-голямата част от 

събраните пари. Едното, 

разбира се, е капиталовата 

програма на Столичната 

община, която е в размер на 

479 млн. лв. От тази сума 

по линия на оперативните 

програми постъпления-

та ще бъдат 261 млн. лв. 

Собствените приходи ще 

са 218 млн. лв. Освен в ка-

питаловата програма е на-

правено изменение в разме-

ра на средствата за текущ 

ремонт на улици – те бяха 

увеличени от 39,8 млн. лв. 

през 2019 г. на 50 млн. лв. за 

2020 г. Районните кметове 

заедно със зам.-кмета на 

София по направление „Об-

ществено строителство” 

инж. Цветан Божинов ще 

направят изчисления и ще 

преценят каква част от 

тези пари ще бъдат даде-

ни директно на районите. 

Част от средствата, пред-

назначени за обновяване на 

квартална инфраструкту-

ра, ще бъдат изразходвани 

за обезпечаване на склю-

чените от СО договори с 

изпълнителите на текущ 

ремонт и поддържане на 

уличната мрежа и пътните 

съоръжения на територия-

та на Столичната община. 

През 2020 г. през тези два 

канала на финансиране ще 

бъдат вложени доста пове-

че средства в поддръжката 

на малките улици.

При парите за градския 

транспорт бюджетът се 

повишава с 21,5 млн. лв. За-

делени са почти 380 млн. лв. 

за  компенсациите за 

транспорта и за изгражда-

нето на първите два етапа 

на третата линия на ме-

трото. То продължава да е 

един от големите обекти, 

по които СО работи. За 

изпълнението на проекта 

се отделят и значителни 

общински средства, като 

през 2020 г. ние ще инвес-

тираме не само в разви-

тието на метрополитена, 

но и в довеждащия транс-

порт от кварталите до 

него. Очакваме в късната 

пролет да бъде въведен 

в експлоатация първият 

участък от третия лъч на 

подземната железница. Ра-

боти се много активно, за 

да се случи това.

През тази година ще 

изпълним и няколко други 

важни обекта. Един от тях 

е реновирането на трам-

вайната мрежа по бул. „Цар 

Борис III”. Предстои да се 

обяви процедура за избор 

на изпълнител, след като 

предишният търг беше 

прекратен. Ще стартира-

ме и обществена поръчка 

за ремонт на трамвайно-

то трасе по бул. „Алексан-

дър Стамболийски”. Друг 

обект, по който ще се ра-

боти, е трамвайната линия 

в тунела на бул. „Царица Йо-

ана” към жк „Люлин”. Имаме 

договор за обновяване на 

пътните платна, но тряб-

ва да направим проект за 

линиите. 

В това направление 

сме заложили и доставки 

на превозни средства. Ще 

получим 25 нови тролея 

и по този начин стари-

те „Икарус”-и ще отидат 

в историята и автомо-

билният парк на градския 

транспорт ще бъде под-

менен. През миналата го-

дина сключихме договор за 

доставка на 13 трамвая – 3 

от тях вече са тук, оста-

налите трябва да ни бъдат 

доставени до средата на 

2020 г. Тече поръчката и 

за закупуване на 25 нови 

трамвая. Очакваме и дос-

тавката на 30 нови елек-

трически автобуса, които 

веднага ще бъдат въведе-

ни в експлоатация. И още 

– ще бъде рестартирана 

процедурата за закупува-

нето на 52 превозни сред-

ства, които да осигурят 

довеждащия транспорт до 

метрото. 

Както стана ясно от 

повечето приходи, ще има 

значително увеличение на 

възнагражденията, но не 

само на учителите, а и на 

други категории – социал-

ните работници, медицин-

ския персонал в детските 

ясли, градини и в здравните 

кабинети в училищата.

Бих искал да спомена 

и сферата на екологията, 

където заложените разхо-

ди, като включвам не само 

капиталовата програма, 

но и всички други вложения, 

възлизат на 272 млн. лв. В 

тази сума са средствата 

от план-сметката за по-

чистване на общината, от 

капиталовата програма и 

парите за озеленяване, кои-

то са определени като те-

кущи разходи в бюджета за 

настоящата година. 

Какво ще се случва в 
София по отношение на 
обновяването на матери-
алната база на здравните 
заведения? 

Общинските лечебни 

заведения ще бъдат под-

помогнати от Столичната 

община с 10,5 млн. лв., за да 

се покрият разходите за 

извършени медицински дей-

ности, които не се плащат 

от Националната здравно-

осигурителна каса. Освен 

това, ще се реализират 

различни инвестиции – ос-

новно доставка на техника, 

належащи ремонти и из-

граждане на два асансьора 

в лечебни заведения. Нека 

припомня, че през 2019 г. 

Столичната община вложи 

над 6 млн. лв. за основни ре-

монти и нова техника в об-

щинските здравни заведе-

ния. Както през миналата, 

така и през тази година 

апаратура ще се купува и 

със средства от специали-

зирания Общински привати-

зационен фонд. 

Отскоро Специализира-

ната болница за рехабили-

тация на детска церебрал-

на парализа „Св. София“ има 

нова пожароизвестителна 

система. За това оборуд-

ване с решение на СОС 

бяха отпуснати 45 000 лв. 

от общинския бюджет 

за 2019 г. Инсталацията 

обхваща и двете сгради 

на здравното заведение. 

Датчици за дим са поста-

вени във всяко помещение, 

вътрешните сирени са 19, 

а външните – 2. Телефонни 

дайлъри автоматично ще 

набират и изпращат съ-

общения към службите на 

пожарната, ако в някоя от 

двете сгради няма хора, 

които да реагират при за-

действане на известител-

ната система. 

Тук бих искал да спомена 

и предстоящото разшире-

ние на две детски ясли – в 

„Красно село” и в „Триади-

ца”. Към едната от нови-

те сгради ще се построи и 

физкултурен салон. 

Мислите ли вече за бю-
джета за 2021 г.?

Подготовката на проек-

тобюджета за следващата 

календарна година вече за-

почва. Той се прави на база-

та на тригодишна прогноза, 

за която се изисква инфор-

мация по всички направле-

ния от районните кметове, 

директорите на дирекции 

и ръководителите на об-

щински предприятия. На 12 

февруари изпратих писмо 

до всички районни кметове 

и колегите зам.-кметове на 

СО с искане за данните, не-

обходими за разработване 

на средносрочна прогноза 

за периода 2021 – 2023 г. в 

частта за местните при-

ходи и разходите за местни 

дейности. Сред изисквани-

ята, които трябва да се 

спазват при подаване на 

информацията, е тя да бъде 

съобразена със задължения-

та, произтичащи от реше-

ния на Столичния общински 

съвет, както и с всички фи-

скални правила и ограниче-

ния, определени в Закона за 

публичните финанси. 

Очаквам и сведения за 

необходимите капиталови 

разходи по дейности за пе-

риода 2021 – 2023 г., както 

и за източниците на финан-

сиране. Справката трябва 

да съдържа информация и 

за средствата за съфинан-

сиране и собствен принос 

за проекти, изпълнявани 

по различните оперативни 

програми.

СБРДЦП „Св. София“ е с нова пожароизвестителна система
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Видин е динамично развиваща се област, постига-

ща висок икономически растеж и заетост, устойчиво 

развитие, подобрено качество на живот и съхранено 

природно и културно наследство. Разположена е в се-

верозападната част на Дунавската равнина на площ 

от 3022 кв. км, или на 2,7% от тази на страната. 

Цялата й територия се заема от Видинската низина, 

простираща се между завоя на р. Дунав при гр. Ви-

дин и отстъпващите далеч на югозапад планински 

хълмове. 

Област Видин е входно-изходна врата на България 

за Европа и света. На север граничи с Румъния, на 

запад е в съседство със Сърбия, на юг е оградена 

от Стара планина, а на изток – с област Монтана. 

Северната ни граница – р. Дунав, обуславя възмож-

ността за преки връзки с всички страни от Дунавския 

басейн. 

Областта е съставена от 11 общини – Видин, Бой-

ница, Брегово, Белоградчик, Грамада, Димово, Кула, Мак-

реш, Ново село, Ружинци, Чупрене, където живеят над 

84 хил. души. Административен център е град Видин, 

разположен на брега на р. Дунав на най-ниската тераса 

на Видинската низина с надморска височина 30-35 м.

Инфраструктура

През областта преминават два трансевропейски 

коридора - №4 Крайова (Р. Румъния – Видин – София – 

Кулата) и №7 р. Дунав (Рейн – Майн – Дунав). Ключов 

за района е мостът „Нова Европа“, по-известен като 

Дунав мост 2. Съоръжението е част от коридор 4 и 

свързва градовете Видин и Калафат. От първостепен-

но вътрешно и международно значение за областта е и 

преминаващият през територията й първокласен път 

Е-79 „Граница Румъния – Ферибот Видин - ок.п. Видин 

– Димово – Ружинци – Монтана – Враца – ок.п. София 

– ок.п. Благоевград – граница Гърция“, свързващ Юго-

източна с Централна Европа.

При железопътната инфраструктура основна роля 

има жп линията Видин – София, която обслужва пряко 

общините Ружинци, Димово, Макреш, Грамада и Видин. 

Изключително важна е и пристанищната мрежа. 

В района на гр. Видин, в участъка от км. 781.500 до  

км. 791.300 по речния километраж на р.Дунав, е едно-

именното пристанище. То разполага със сравнително 

добре развита инфраструктура – железопътни, авто-

мобилни и водни връзки.

Съоръжението е включено в списъка на пристани-

щата за обществен транспорт с национално значение, 

съгласно Закона за морските пространства, вътреш-

ните водни пътища и пристанищата на Република Бъл-

гария. На територията на областта функционират и 

пристанища, които се стопанисват от частни фирми.

На 6 км от гр. Видин през 1973 г. е изградено граж-

данско летище с дължина на пистата 2080 м и ширина 

38 м. В момента то не функционира, но сравнително 

запазената инфраструктура и технически съоръжения 

към него представляват сериозен актив за бъдещото 

му възстановяване.

Икономическо развитие

В икономическата структура на областта доми-

ниращо място заема секторът на услугите. Развити 

са още „Селско стопанство“, „Преработваща промиш-

леност“ и „Транспорт, складиране и пощи“. Районът е 

с дългогодишни традиции в производството на вино. 

Приоритетен отрасъл за Видин е и туризмът. Благо-

дарение на природния потенциал и интересните забе-

лежителности в областта са развити различни видове 

туризъм - еко, ловен, риболовен, воден, селски, балне-

оложки, пещерен. 

Забележителности

На територията на област Видин се намират ре-

дица природни феномени, защитени местности и ви-

дове и множество културно-исторически паметници 

от всички исторически епохи. Сред най-популярните 

забележителности в областта са средновековната 

крепост „Баба Вида”, Белоградчишките скали, пеще-

рата Магурата, крепостните стени „Калето”, музеи-

те „Конака“ и „Кръстата казарма“, римската крепост 

„Кастра Мартис” – Кула, джамията и библиотеката на 

Осман Пазвантоглу, Синагогата, биосферният резер-

ват „Чупрене”, катедралният храм „Св. вмчк Димитър 

Солунски“, църквите „Св. Панталеймон”, „Св. Петка”, 

„Св. Николай” и др. Безспорно най-посещавани са три 

от тези обекти:

– Крепостта „Баба Вида“ е паметник на културата 

с национално значение и е сред 100-те национални турис-

тически обекта. Това е едно от най-запазените средно-

вековни отбранителни съоръжения у нас. Основите на 

средновековния замък са положени в края на Х век върху 

останки от крепостните стени на античната Бонония. 

Основният му градеж се отнася към епохата на Второ-

то българско царство. От 1958 г. замъкът е отворен за 

посещения, като в него е устроен и музей. В крепостта 

се намира и летен театър.

– Белоградчишките скали са неповторими по красота 

и уникалност. В района има геоморфоложки образувания и 

местообитания на редки и застрашени видове от флора-

та и фауната. В труднодостъпните Белоградчишки скали 

е издигната римската крепост „Калето”, градежът на 

която показва най-малко три строителни пласта – рим-

ски и византийски (от I до VI в.), византийски и български 

(от VII до ХIVв.) и османски (от 1805 до 1837г.). 

– В землището на с. Рабиша, община Белоградчик, е 

разположена пещера Магурата. Тя е сред най-големите 

(над 30 000 кв. м,) и най-красиви български пещери. В нея 

могат да се наблюдават естествено образувани зали, 

множество галерии, причудливи форми от сталактити, 

сталагмити и сталактони с величествени размери (до 

20 м височина и над 4 м диаметър) наподобяващи хора, во-

допади, животни и т.н. Известна е и с праисторическите 

си скални рисунки, датиращи от епипалеолита (10 000 г. 

пр.н.е.) до ранната бронзова епоха, заради които пещера-

та е под специалната егида на ЮНЕСКО с международен 

статут като паметник на културата. Подобни на скални-

те рисунки в пещера Магурата са открити само на още 

три места в света – Франция, Испания и Сибир.

Орлин Бишков – председател на ОП на КСБ – Видин 

(„Водстрои” АД)

Членове на Областния съвет на ОП на КСБ – Видин 

Инж. Иво Иванов („ПСТ-Видин“ ЕООД)

Валентин Кръстев („КИД Плюс” ЕООД)

Людмил Димитров („СМК-Видин“ ЕООД)

Инж. Жоро Василев („Универсал Ж” ЕООД)

В Областното представителство на КСБ члену-

ват 28 фирми от целия Видински  регион. 25 от тях 

са вписани в ЦПРС.

Църквата „Св. Николай 
Мирликийски чудотворец“

Крайдунавският парк

Крепостта „Баба Вида“

Сградата на 
търговеца 
Тома Лозанов

Драматичен театър „Вида“

Синагогата

Съдебната палата, площад „Бдинци“
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„Инициирането  на 

подписването на такова 

споразумение е израз на 

категоричната ми убеде-

ност от необходимостта 

от сътрудничество между 

общинската власт и стро-

ителния бранш, предста-

вен от КСБ“, с тези думи 

откри срещата кметът на 

Видин д-р Цветан Ценков. 

Той допълни, че инвести-

циите, които ще се реа-

лизират в общината през 

2020 г., ще й придадат съв-

сем друг облик. „Споразуме-

нието ще ни даде възмож-

ност да взаимодействаме 

с екипа на КСБ, да търсим 

съдействие за решаване 

на всички възникнали труд-

ности, както и помощ при 

подготовката на нови про-

екти”, подчерта кметът 

на Видин. Според него КСБ 

като най-авторитетна-

та браншова организация 

трябва да наблегне върху 

дейността си, свързана с 

усъвършенстване на зако-

нодателството и специ-

ално на тези нормативни 

актове, които към момен-

та не гарантират поло-

жителните резултати от 

изпълнението на европро-

ектите, а водят до налага-

нето на сериозни санкции 

на общините. 

„През 2020 г. старти-

ра промяната на Общите 

устройствени планове на 

градовете. Ние работим в 

тази посока, защото това 

е важно за развитието на 

Видин. Но промяната няма 

как да се случи без КСБ, без 

Съюза на архитектите 

в България и без другите 

браншови организации, кои-

то са в основата на стро-

ителния сектор”, подчерта 

още д-р Ценков. 

Той  коментира,  че 

местната власт активно 

работи за отстраняване 

на пречките пред реали-

зирането на пътя Видин 

– Ботевград. Кметът из-

тъкна, че друг важен про-

ект за града е неговото 

газифициране. „Надявам 

се в края на нашия мандат 

Видин да е основно проме-

нен и заслугата за това да 

е обща“, подчерта отново 

той. 

Изп. директор на КСБ 

Валентин Николов заяви, че 

Камарата възприема поло-

жително задълбочаването 

на взаимоотношенията 

между неправителствения 

сектор и местната власт 

като израз на развитието 

на гражданското обще-

ство. „Ние 

започваме поредица от 
срещи за подписването на 
споразумения за съвмест-
на дейност с области и 
общини. 

Стартираме от Ви-

дин”, каза още той. По 

отношение на промените 

в законодателството Ни-

колов обясни, че КСБ е про-

вела консултации с всички 

браншови организации от 

сектор „Строителство”. 

„Те приключиха със среща 

в Народното събрание с 

представители на парла-

ментарната Комисия по 

регионална политика, бла-

гоустройство и местно 

самоуправление, където 

уведомихме депутатите, 

че започваме работа по 

създаването на нов Закон 

за устройство на терито-

рията и специален Закон 

за строителството. На-

зряла е необходимостта 

за това”, подчерта изп. 

директор на Камарата. 

Николов информира при-

състващите, че предстои 

посещение на КСБ в Евро-

пейския парламент в Брюк-

сел.

„Подобно събитие в ЕП 

се провежда за втори път. 

Отиваме с конкретни цели 

и задачи, като най-важна-

та от тях е да запозна-

ем представителите на 

Европейския парламент с 

темите и направленията, 

в които работим и в кои-

то смятаме да развиваме 

нашата дейност в бъдеще, 

и как те съвпадат в голя-

мата си част с приорите-

тите за следващия програ-

мен период на Съюза”, каза 

още той. Според него ва-

жна цел през 2021 – 2027 г. 

ще бъде изпълнението на 

трансгранични проекти, 

свързани с развитието на 

съседни региони на дър-

жавите. „Тези проекти ще 

имат по-голям шанс да по-

лучат финансиране. И ние 

мислим това да е една от 

темите, които ще обсъж-

даме в Брюксел“, обясни Ни-

колов. Той допълни, че КСБ 

се стреми към по-добра 

координация с властите 

и че се надява на взаимна 

полезност във всички въз-

можни сфери. 

Изп. директор посочи, 

че КСБ разработва редица 

нормативни и поднорма-

тивни документи, вклю-

чително наредби, с което 

да подпомогне държава-

та. „Отделяме все повече 

средства за това направ-

ление от нашата дейност, 

тъй като то е в интерес 

на цялото общество”, 

беше категоричен той. 

Председателят на ОП 

Видин Орлин Бишков под-

черта, че е особено радос-

тен, че инициативата за 

сключване на споразумение 

за сътрудничество между 

КСБ и общините започва 

от Видин, като подчерта, 

че идеята е била на кме-

та д-р Ценков. „Ние също 

искахме да задълбочим 

контактите си с мест-

ната власт, но той първи 

ни покани да подпишем та-

къв документ”, каза още 

Бишков. 

Преди провеждането на 

церемонията в община Ви-

дин в офиса на Областно-

то представителство на 

Камарата се състоя 

осмата открита приемна 
на в. „Строител”. 

Неин домакин беше 

председателят на ОП Ор-

лин Бишков. Гост на съби-

тието бе изп. директор на 

КСБ Валентин Николов. В 

приемната участваха чле-

новете на Областния съ-

вет инж. Иво Иванов, Лю-

дмил Димитров, Валентин 

Кръстев, Иван Богданов. В 

началото на срещата Ор-

лин Бишков заяви, че по по-

вод 10-годишнината на из-

данието на КСБ от 2019 г. 

е започнало провеждането 

на поредица от открити 

приемни. „Целта е стро-

ителните фирми да пред-

ставят на страниците на 

нашия вестник проблеми-

те, с които се сблъскват в 

своята дейност, и как ра-

ботят с местната власт”, 

каза още той. След това 

Бишков даде думата на 

изп. директор на Камарата 

Валентин Николов.

 „Това, което направи-

хме като ново ръковод-

ство, е, че преосмислихме 

възможностите и мяс-

тото на в. „Строител” и 

това, че той трябва да 

играе по-голяма роля за 

постигане на политиките 

на Камарата. Вестникът 

и досега работеше много 

добре, но ни се иска изда-

нието да заема по-кате-

горична позиция по набо-

лелите проблеми в бранша, 

например в ситуациите 

при които срещу строи-

телите се отправят обви-

нения или се правят опити 

браншът да се използва за 

политически цели - нещо, с 

което категорично не сме 

съгласни”, подчерта той. 

По отношение на 

бъдещото развитие на тра-
сето на АМ „Струма” 

Николов заяви, че Кама-

рата е провела поредица 

от конференции, срещи с 

експерти и е представи-

ла позициите на водещи 

специалисти. „Но темата 

за отхвърления вариант с 

тунела отново се активи-

ра в обществото, явно на 

някого това му е изгодно. 

Доколкото знам, тунели с 

дължина 11-13 или 15 км се 

изграждат на места, в кои-

то няма друга възможност 

за преминаване на трасе-

то. Не е известен случай в 

света, където при наличие 

на алтернатива да е на-

правено такова съоръже-

ние”, каза Николов. „Кресна 

е сред най-земетръсните 

зони в страната. В района 

има и радиоактивни руди 

и какво ще се случи след 

изкопаването им за преми-

наването на трасето на 

магистралата?”, изтъкна 

Николов. 

Той допълни, че преми-

наването на тунел с дъл-

жина от 13-15 или повече 

километра през планината 

ще играе роля на дренаж и 

ще доведе до засушаване в 

района на съоръжението. 

Николов беше катего-

ричен, че 

в. „Строител” заема важно 
място при обективното 
информиране за лот 3.2 на 
АМ „Струма”. 

„Изданието има изклю-

чителни възможности. 

То е целево насочено към 

всички строителни фирми, 

вписани в ЦПРС, към всич-

ки държавни институции в 

лицето на министерства, 

агенции, областни управи, 

към местната власт, син-

дикатите, всички браншо-

 от стр. 1
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ви организации от сектора. 

Не е маловажно, че вестни-

кът се получава във всички 

посолства, а отскоро и от 

всички български евродепу-

тати”, каза още той. 

Ва лентин  Николов 

представи и резултати-

те от срещата между 

ръководството на КСБ и 

зам.-председателя на На-

родното събрание Валери 

Симеонов за ограничения-

та, въведени със Закона за 

защита от шума в околна-

та среда. 

След това прокурис-

тът и главен редактор на 

в. „Строител” Ренета Ни-

колова поздрави присъст-

ващите. „В миналото имах 

удоволствието да работя 

по два много интересни и 

успешни проекта за Видин, 

така че имам наблюдения 

върху развитието на ра-

йона“, каза в началото тя. 

„Идеята за провеждането 

на откритите приемни 

на изданието дойде от 

Съвета на директорите, 

като тя беше възприе-

та от ръководството 

на КСБ. Основната цел е 

във в. „Строител” да се 

представят в по-голям 

мащаб проблемите пред 

местните структури на 

Камарата, както и техни-

те постижения и успехи”, 

обясни Николова. Тя отбе-

ляза, че наред с общите 

проблеми пред целия бранш 

навсякъде се открояват 

специфични особености. 

„За мен ще бъде интерес-

но върху какво акцентира 

браншът във Видин. Вто-

рата ни голяма цел е да 

се запознаем лично, Вие 

да ни видите и ние да Ви 

видим. Да Ви уверим, че из-

данието на Камарата е на 

разположение и винаги мо-

жете да се обадите в ре-

дакцията, независимо дали 

заради старт на проект, 

рязане на лента, пости-

жение на Вашата фирма, 

иновативно решение, или 

при възникване на проблем 

- екипът на в. „Строител” 

ще реагира професионал-

но и отговорно. Благодаря 

за поканата на г-н Бишков 

и поздравления за хубавия 

повод - подписването на 

първото споразумение с 

община Видин”, завърши 

Николова. 

Строителите от ду-

навския град изведоха ня-

кои важни въпроси, затруд-

няващи дейността им. 

Според Иван Богданов КСБ 

на национално ниво трябва 

да постави темата за съз-

даване на специален фонд, 

който да финансира въз-

становяването на сгради 

паметници на културата. 

„Всички здания, които са 

паметници на културата, 

трябва да бъдат възста-

новени, но това не е по си-

лите на собствениците, 

нито на общините. Кога-

то пътуваме в държавите 

от Западна Европа, виж-

даме, че техните обекти 

с такъв статут са добре 

поддържани, докато в Бъл-

гария не е така. Не можем 

да се сърдим, че някой при-

тежава такава сграда, а 

няма пари, за да я поддър-

жа”, обясни още той. Ва-

лентин Николов коменти-

ра също, че Видин е град с 

много сгради паметници на 

културата в сравнение с 

други в страната и тема-

та за тяхното възстано-

вяване наистина е важна. 

Браншът акцентира и 

върху 

забавянето на разплащани-
ята на проекти, които се 
изпълняват с европейско 
финансиране. 

„Това е тема, която 

трябва да се постави ос-

тро от КСБ и за която да 

се пише във вестника. Не 

може да изпълниш един 

проект тази година, а да 

получиш парите за него 

след три. Това не е нор-

мално“, категоричен бе 

Богданов. Другият важен 

въпрос, който той поста-

ви, бе за капиталовите 

програми на общините. „Те 

се приемат от общински-

те съвети в началото на 

годината, но реалното им 

изпълнение се случва през 

второто шестмесечие 

поради дългите процедури 

за избор на изпълнител. 

Общините е редно да си 

приемат капиталовите 

програми през октомври и 

ноември, за да може фир-

мите да работят и през 

зимните месеци”, каза 

още Богданов.  Според 

него това е въпрос, който 

може да се регламентира 

от правителството чрез 

промени в нормативната 

база. 

Той постави и пробле-

ма, свързан с отчитането 

на изразходваните количе-

ства вода от отделните 

потребители. „Създадоха 

се ВиК асоциации, на кои-

то трябва да се постави 

този въпрос, защото той 

създава напрежение в об-

ществото”, коментира 

Богданов. 

Л ю д м и л  Д и м и тров 

припомни, че всички упра-

вляващи още от периода, 

когато финансов минис-

тър е бил Симеон Дянков, 

поставят акцент върху 

развитието на Североза-

падния регион, но в също-

то време не се осигурява 

финансиране за изпълнение 

на конкретни мерки. „Тряб-

ва да се изгради жп линия 

за милиарди, а няма пари. 

Трябва да се реализира 

Дунавска стратегия, но 

и това не става. И пътят 

между Видин и Ботевград 

се бави”, каза още Дими-

тров. „Необходимо е не 

само да се говори за това 

колко изостанал е Севе-

розападът, а да се приеме 

специална програма за ре-

гиона с конкретни мерки и 

държавата да осигури ре-

ално нужните средства“, 

категорични бяха учас-

тниците в приемната.

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

Орлин Бишков, председател 
на ОП на КСБ – Видин: 

Намираме се в 

нов етап на раз-

витие след про-

ведените избори 

за местна власт 

през 2019 г. Той се 

характеризира със 

засилване на вза-

имодействието 

между Камарата 

на строителите в 

България и общи-

ните. Това е поро-

дено не от субек-

тивното желание 

на някой човек, а е 

наложено от реал-

ния живот. 

Видин дава мно-

го добър пример в 

тази посока. От-

кликваме на тяхно-

то желание за съв-

местна работа. Заедно със зам.-кмета 

на общината Десислава Тодорова обсъ-

дихме възможностите за реализиране 

на проекти, където политиката тряб-

ва да остане на заден план. На първо 

място е развитие-

то на общините, 

подобряването на 

условията за жи-

вот на хората и 

тук е пресечната 

точка, където ще 

се развива наше-

то партньорство. 

Изключителни въз-

можности в това 

отношение дават 

инструментите на 

Европейския съюз и 

ние трябва да коор-

динираме усилията 

и действията си, за 

да можем максимал-

но да се възполз-

ваме от възмож-

ностите,  които 

съществуват. 

Необходимо е 

да има цялостна специална програма 

за Северозапада, но и всяко министер-

ство и институция трябва да поста-

вят региона като приоритет и това да 

се вижда в техните програми. 

Община Видин е новатор в отно-

шенията си с Областното представи-

телство на КСБ. Ние поехме тяхната 

инициатива и ще оказваме помощ на 

строителния и инвестиционния екип 

на местната власт при реализиране-

то на обекти, важни за цялата област. 

Един от тях е пътят между Видин и 

Бо тев град, а другият е свързан с въз-

можността за газифициране на града. 

Пътят между Видин и Ботевград 

е приоритет на всички общини от об-

ласт та, както и на окръг Долж, който 

се намира в Румъния. Всички искаме 

проектът да се изпълни. Почетният 

председател на КСБ инж. Светослав 

Глосов, когато беше председател на УС 

на Агенция „Пътна инфраструктура“, 

подкрепи тази идея, но за съжаление 

има много затруднения с отчуждава-

нията на частните терени по про-

дължението трасето. Процедурите 

започнаха със закъснение. Пътят Ви-

дин – Бо тев град, който преминава през 

територията на областта, е разделен 

на три лота. Единият е от Видин до 

разклона за с. Срацимир, а от там до 

Монтана са останалите два. Проведе 

се търг, който за два от лотовете 

беше прекратен и предстои отново да 

се обяви. Един от изпълнителите има 

разрешение за строеж само на 1,2 км 

от трасето и срокът вече тече. Стро-

ителят е в най-неизгодната позиция 

тук. От една страна, има забавяне 

заради отчужденията, което забавяне 

не е по негова вина. От друга страна, 

това е един от първите проекти, при 

които се използва новата схема на за-

плащане на дължимото на изпълните-

ля – след издаването на Акт 16. Това е 

сериозен проблем, на който КСБ трябва 

да обърне внимание и да поиска съдей-

ствие от институциите. 

Както бе казано в рамките на при-

емната, Видин е и един от градовете с 

много културни ценности и те трябва 

да се възстановят, за което са нужни 

средства. Като обобщение – Североза-

падният регион е приоритет, но специ-

ална програма за него няма.

Искам да благодаря на екипа на 

„Строител“ за прекрасната инициати-

ва за приемните и се надявам, че ще 

имаме все повече поводи да ни госту-

вате във Видин.

 от стр. 9
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Ще разчитаме на експертното мнение на КСБ

Д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин:

Д-р Ценков, изминаха 
първите 100 дни от из-
бирането Ви за кмет на 
община Видин. Приемете 
поздравления от екипа на 
в. „Строител“ по случай 
Вашия първи мандат. 
Как ще обобщите този 
начален период?

Мога спокойно да зая-

вя, че последните над 100 

дни бяха изключително 

динамични. Много работа 

има за вършене, за редица 

казуси са нужни решения. 

Според мен най-важното 

нещо, което един кмет 

трябва да направи, е да 

говори с хората и с инсти-

туционалните организа-

ции. Поради тази причина 

предложих да подпишем 

споразумение за сътруд-

ничество с КСБ. Същото 

ще направя и с местното 

представителство на 

Съюза на архитектите в 

България. Целта е да ра-

ботим заедно по устрой-

ствения план и интегри-

рания план за развитие 

на града. Да има взаимна 

дейност и подкрепа.

Тук е важно да отбеле-

жа, че всички европейски 

проекти предполагат мно-

го тясно сътрудничество 

с КСБ. Строителите мо-

гат да ни подкрепят при 

подготовката на проце-

дурите за обществени 

поръчки по един или друг 

начин, както и чрез екс-

перти да съблюдават ця-

лостния процес на изграж-

дане на даден обект. Така 

ще има постоянна комуни-

кация между възложителя, 

в случая общината, стро-

ителите и надзора. Също 

така ще се подобри и диа-

логът с Управляващия ор-

ган (УО) на съответната 

оперативна програма, ако 

проектът е с европейско 

финансиране. 

Тук искам да отбеле-

жа, че като община ние 

имаме доста забележки 

към целия процес. Явно е 

традиция в България да 

се налагат санкции по 

европейските проекти 

от УО. Може би една от 

причините се крие в За-

кона за устройство на 

територията (ЗУТ), кой-

то е основен нормативен 

акт за строителството 

в България, но се оказва, 

че не така стоят нещата 

за европейските проекти. 

Там ключов е Законът за 

обществените поръчки. 

Цялото това разминава-

не води до много пробле-

ми. На първо място те са 

свързани със сроковете на 

изпълнение. В тази връзка 

е важно да се подчертае, 

че много често климатич-

ните промени възпират 

строителя. Тук е ролята 

на КСБ да потърси въз-

можности нормативната 

база да се промени. Трябва 

да има ясна визия защо се 

получават тези размина-

вания между ЗУТ и ЗОП. В 

този ред на мисли искам 

да кажа, че проведох сре-

ща със зам.-министъра на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Деница Николова, на коя-

то дискутирахме точно 

тези въпроси. С нея го-

ворихме, че трябва да се 

изчистят пропуските в 

законодателството, за-

щото общините искат 

да работят спокойно, а 

строителите да вършат 

качествено СМР, без да 

имат някакви притесне-

ния. За това се радвам, 

че инициирахме подписва-

нето на споразумението, 

което да даде една друга 

визия за сътрудничество-

то между община Видин и 

КСБ.

Какво предвижда до-
кументът? Как ще си 
партнират Камарата на 
строителите в България 
и общината?

Документът обхваща 

няколко аспекта. От под-

готовката на обществе-

ните поръчки и консулта-

ции за всичко, което касае 

строително-монтажните 

работи, до осъществява-

не на съответния проект 

и експертна помощ, която 

КСБ може да оказва на ад-

министрацията. Например 

започнали сме дейности 

за реставрацията на Си-

нагогата, освен това по 

Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ ще бъдат санирани 

13 блока. За тези проекти 

ще разчитаме на експер-

тите на ОП на КБС – Ви-

дин, да ни помогнат да ги 

реализираме успешно.

Искам от КСБ и САБ 

да дадат и една ясна и 

модерна визия за града, 

след като се съобразят с 

виждането на хората по 

места. Само така можем 

да постигнем съвремен-

ни решения. Няма такъв 

кмет, който да може да 

каже какво и как да се на-

прави. По-добре е специа-

листите да се намесят. 

Аз залагам на това.

Какви проекти пред-
стои да бъдат реализи-
рани в община Видин?

Много са инфраструк-

турните проекти, които 

планираме. Решили сме да 

продължим обновяването 

на пешеходната зона в 

града, а също така иска-

ме да построим близо 40 

социални жилища. Стой-

ността на тези проекти е 

над 35 млн. лв. Общината 

няма как да ги изпълни без 

активното съдействие на 

организации като Камара-

та на строителите в Бъл-

гария и нейното Областно 

представителство. 

Много често упреци-

те към общините са, че 

не предоставят възмож-

ност на местния бизнес 

да участва активно в 

избора и подготовката 

на проекти, така че ние 

даваме първия пример как 

трябва да се изгради едно 

партньорство с местния 

строителен бранш. По-

казваме как всичко може 

да бъде законно и морално.

Какви са амбициите 
Ви за развитие на общи-
ната? 

Аз обичам да казвам 

винаги едни и същи неща 

и те са, че Видин е един-

ственият град в стра-

ната, който няма аналог. 

Първо, защото е стара 

столица на България и е 

място с над 6000 годишна 

културна история. Като 

започнем с т.нар. капии, 

или иначе казано - входни-

те врати на Видинската 

крепост, след това погле-

днем рова, който ние на-

ричаме Шарампоя – там в 

момента е като джунгла. 

Това са все обекти, които 

ние искаме да популяри-

зираме. Да не говорим за 

средновековната крепост 

„Баба Вида“. Те са забеле-

жителности не само за 

видинчани, но и за всички 

българи. Сега обсъждаме 

съвместно с Министер-

ството на културата 

консервация и реставра-

ция на тези паметници 

и тяхната социализация. 

Искаме да се види цялата 

тази история и да я пока-

жем на света. 

Ще дам още един при-

мер за уникалното ни кул-

турно наследство. Пър-

вият театър в България 

е изграден във Видин. Той 

вече е реконструиран. В 

града се е намирало и пър-

вото в страната училище 

по винарство. Ние имаме 

достатъчно възможности 

като община да акценти-

раме върху производство-

то на вино и тази индус-

трия да стане значима за 

региона. 

Във Видин се нами-

рат в непосредствена 

близост един до друг хра-

 на стр. 12
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Д-р Цветан Ценков, кмет на община Видин:

мове на различни вероиз-

поведания – митрополия, 

синагога и джамия. Трите 

религии са абсолютно то-

лерантни една към друга и 

това е факт. Видин може 

да се гордее с богата си 

история в тази сфера.

През следващите го-

дини от мандата ни ще 

насочим усилията си към 

това да покажем цялото 

достолепие на култура-

та и историята ни. Да ги 

превърнем в модерен ту-

ристически продукт.

Какво предстои по 
отношение развитието 
на градската среда?

Предвидили сме няколко 

неща. Едното е цялостно 

оформление и обновяване 

на крайдунавската зона, 

защото Видин е сред мал-

кото градове, които имат 

над 500 дка градини. В ми-

налото това беше една 

от най-хубавите части на 

града. Ще кандидатства-

ме за европейско финанси-

ране, с което се надявам 

мястото отново да стане 

емблематично не само за 

областта или България, но 

и за Европа. 

Както споменах,  в 

дългосрочен план целим 

общината да стане една 

от най-модерните турис-

тически дестинации, и то 

не на Северозапада, а на 

Балканите. На 250 км сме 

от трите столици – Со-

фия, Букурещ и Белград. 

На 800 км от Виена и Ис-

танбул. Видин има своето 

геополитическо присъст-

вие. 

С какви други про-
екти ще кандидатства 
община Видин за финан-
сиране от ЕС?

Смело мога да заявя, че 

опитваме цялостно да мо-

дернизираме града. Както 

казах ще санираме 13 бло-

ка по „ОПРР 2014 – 2020“. 

Кандидатствали сме и 

по проект за основен ре-

монт на сградата на об-

щината. В плановете ни е 

да стартираме процедура 

за модернизация на улично 

осветление по Норвежкия 

финансов механизъм. За 

мен е много важно също 

така да имаме ефективна 

политика по опазване на 

сградите паметници на 

културата и историческо-

то наследство. 

Община Видин планира 

да сключи и споразумение 

с местната власт в про-

винция Бавария, като за-

едно с тях ще подпишем 

т.нар. партньорски до-

говор за директно канди-

датстване в Европейския 

съюз по няколко съвмест-

ни проекта. Поканили сме 

и експерти от ЕК, които 

да помогнат на общината 

в реализирането им.

Заложили сме и проект, 

при който с подкрепата на 

екип от консултанти Ви-

дин да стане един 100-те 

европейски града, които 

да дадат нов прочит на 

екологията чрез чистота-

та на въздуха и внедрява-

нето на нови технологии. 

Това може да се реализира 

с поставяне на слънчеви 

колектори на общинските 

училища и важните здания 

в града. 

Една от амбициите ни 

е да създадем приложение 

за мобилни устройства, 

което да показва на съ-

гражданите ни дали въз-

духът в региона е чист. 

Смело твърдя, че еколо-

гията е приоритетна за 

Видин. Вследствие на кли-

матични и други причини 

ние имаме доста замър-

сен въздух. Хората пора-

ди своето икономическо 

състояние се отопляват 

на твърдо гориво и това 

трябва да се промени. 

Тази година сме старти-

рали проект, който ще 

помогне на над 5000 се-

мейства да преминат на 

енергийно ефективно и 

екологично чисто отопле-

ние. Всичко това е в кон-

текста на промяната на 

града.

В следващия програ-
мен период Европейски-
ят съюз ще инвестира 

средства в свързанос-
тта на регионите. Пред-
виждате ли съвместни 
проекти с градове от 
Сърбия и Румъния?

Свързаността вина-

ги е насочена в две-три 

посоки. Едната е комуни-

кации и транспорт. Ви-

дин от много години е в 

полезрението на ЕС като 

един от бъдещите ин-

термодални центрове на 

Балканите. Нашата общи-

на е може би и единстве-

ната от Северозападния 

регион, в която може да 

се развива толкова раз-

нообразен туризъм. На 

първо място ще посоча 

водния чрез р. Дунав и 

балнеоложкия и СПА чрез 

минералните ни извори. 

Правим всичко възможно 

тази година да пуснем 

процедурите по концеси-

онирането на изворите. 

Също така искаме да 

развиваме винен и рели-

гиозен туризъм. Решили 

сме да възстановим ста-

рата джамия в умален вид 

и тя да стане интересна 

туристическа атракция. 

Така че, за да обобщя - 

европейските проекти 

винаги са давали огромен 

шанс на общините, стига 

да успеем да ги направим 

качествено.

По време на открита-
та приемна на в. „Стро-
ител“ в ОП на КСБ – Ви-
дин, всички присъстващи 
повдигнаха темата за 
необходимостта от 
завършването на пътя 
между Видин и Ботев-
град. На какъв етап е 
реализирането на този 
толкова важен за реги-
она проект?

Активно се работи по 

изграждането на трасе-

то. Ще Ви споделя, че аз 

бях човекът, който орга-

низира един от първите 

протести за нуждата от 

този път. Тогава бях от 

гражданското общество, 

в което активно участ-

вам в последните 20 г. Със 

завършването на пътя се 

надявам да развием иконо-

мически цялата северна 

част на България. Съв-

местно с кметовете на 

Враца и Монтана искаме 

да лобираме пред прави-

телството за цялостно-

то изграждане на приле-

жащата инфраструктура 

към прохода Петрохан. 

Това автоматично ще на-

прави София на 120 км от 

Дунав и ще даде огромен 

тласък на Видин. 

Знаете, че основният 

трафик през Дунав мост 2 

надхвърля над 3000 тира 

на денонощие. Никой не 

го е очаквал. Бъдещето 

е в свързаността. Ако се 

изгради трасето Видин 

- Ботевград, няма да се 

налага на хората да пъ-

туват през Сърбия. Ще 

се съкрати разходът на 

гориво на тировете. Гово-

рим за поне 200 км по-мал-

ко. Надявам се до 2023 г. 

пътят Видин – Ботевград 

да е факт, а дотогава да 

дойдат и първите инвес-

титори.

Какво е Вашето мне-
ние за Националната 
програма за енергийна 
ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради (НПЕЕМЖС)? По-
лезна ли бе тя за региона 
и трябва ли да продъл-
жи?

Програмата трябва 

да я има и да продължи за-

дължително. Вижте какво 

направиха в Германия, в 

Унгария. Стари блокове 

са санирани, красиви, мо-

дерни. Изглеждат по друг 

начин. За съжаление във 

Видин не се възползвахме 

напълно от  НПЕЕМЖС. Въ-

преки това смея да твър-

дя, че тя беше едно добро 

начинание на правител-

ството и не са пари на вя-

търа, както се твърдеше. 

Един обновен блок се 

разрушава по-бавно. След 

50 г., ако сегашните сгра-

ди не се оправят, ще се 

срутят. Това е доказано. 

Животът им изтича.

 

Следите ли вестник 
„Строител“?

Преди да стана кмет 

честно казано – не, но 

сега го намирам за изклю-

чително полезен и необхо-

дим. Очаквам го с интерес 

и имам намерение да го 

чета редовно. 

Какво ще пожелаете 
на нашите читатели?

На строителите ще 

пожелая да си вършат ра-

ботата законно и качест-

вено. Надявам се всички 

наши общини да станат 

още по-добро място за 

живеене. 

Като лекар пожелавам 

все по-малко негативно 

да гледаме на живота си, 

защото България е едно 

прекрасно място. 

На моите колеги кме-

товете, искам да поже-

лая, да работят активно с 

КСБ по региони, за да може 

и техните градове да се 

развиват и модернизират. 

А това няма как да стане 

без специалистите от Ка-

марата на строителите в 

България.

 от стр. 11
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Арх. Евгениева, приемете поздрав-
ления от екипа на в. „Строител” за но-
вата длъжност - главен архитект на 
община Видин. Кое е първото нещо, с 
което ще се заемете?

Преди всичко трябва да се старти-

ра процедура по изготвяне на нов Общ 

устройствен план (ОУП) на общината. 

В него трябва да бъдат нанесени всич-

ки промени, свързани с изграждането на 

пътя Видин – Ботевград и на новото жп 

трасе, които не са заложени в действа-

щия ОУП.

Според Вас какви са основните про-
блеми пред развитието на община Ви-
дин?

Една от трудностите е, че някои 

квартали на града са с много стари гра-

доустройствени планове, които трябва 

да бъдат осъвременени. Това ще се случи 

след измененията в ОУП.

Каква е Вашата визия като главен 
архитект за развитието на общината?

Според мен трябва да се обърнем по-

вече към р. Дунав, да се изгради яхтено 

пристанище, което да подобри достъпа 

до града по река. Необходимо е и да се 

обособят рекреационни зони, които да да-

ват възможности за отдих край реката. 

Потенциал за развитие имат и тери-

ториите около околовръстното шосе на 

Видин. Там би трябвало да се създадат 

обслужващи зони. Бизнесът е с големи на-

дежди за развитието на тази част, как-

то и на териториите около път Е79. Към 

момента в рамките на общината имаме 

много малък брой работещи предприятия, 

но се надяваме в бъдеще с построяване-

то на пътя Видин – Ботевград да се за-

сили интересът към региона, да има нови 

инвестиции.

Какви проекти предстоят?
Тези, които ще се реализират през 

предстоящото лято, са с финансиране от 

Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“. По-конкретно ще започне въ-

веждането на мерки за енергийна ефек-

тивност в 13 многофамилни жилищни 

сгради, от които само една не е тухлена.

Ще се работи и по проекта за обно-

вяване на сградата на общинската адми-

нистрация. Там е планирана подмяна на 

дограмата, вътрешни ремонти и изграж-

дането на нова климатична инсталация. 

Тази година продължава реновирането 

на пешеходната зона. А до края 2020 г. 

предстои да се издадат разрешения за 

строеж за изграждането на социални жи-

лища във Видин.

 

Какви са резултатите от Нацио-
налната програма за енергийна ефек-
тивност на многофамилните жилищни 
сгради във Видин?

По 10 многофамилни жилищни сгради 

са приключени всички дейности. В мо-

мента СМР се изпълняват на един обект, 

като стартираха през есента на 2019 г. 

Готова е проектната документация за 

два блока и предстои да издадем разре-

шения за строеж, като остава само един 

да мине през тези процедури.

Десислава Евгениева, главен архитект 
на община Видин: 

Десислава Тодорова, зам.-кмет  
по европейски политики и инвестиции:

Г-жо Тодорова, в края на програмен 
период 2014 - 2020 г. кои са обектите, 
които са изпълнени с европейско фи-
нансиране на територията на община 
Видин и реализацията на кои предстои?

В края на 2019 г. успешно приключи 

проектът за реконструкция на централ-

ната пешеходна зона - част 1, 2 и 3, 

който реализирахме по Приоритетна ос 

(ПО) 1 на Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020”. В началото на ап-

рил тази година ще бъде завършен друг 

проект по „ОПРР 2014 – 2020”, който е 

свързан с подобряване на образователна-

та инфраструктура в гр. Видин. По него 

се изпълняват дейности в Природо-мате-

матическата гимназия „Екзарх Антим I” и 

в Средно училище „Цар Симеон Велики”. 

Срокът за кандидатстване по ПО 1 

на „ОПРР 2014 – 2020” бе до 31 декември 

2019 г. Ние подадохме 4 проекта, които 

са важни за общината. Единият от тях е 

свързан с въвеждане на мерки за енергий-

на ефективност (ЕЕ) в 13 многофамилни 

жилищни сгради. Другият е за подобря-

ване на ЕЕ в общински административни 

здания. Третият проект е за изграждане 

на 37 социални жилища, а четвъртият - 

за основна реконструкция на централна 

пешеходна зона - част 4. Това са проекти 

с гарантирано финансиране и са на стой-

ност над 10 млн. лв. 

През 2019 г. община Видин кандидат-

ства и по Норвежкия финансов механизъм 

за 100% безвъзмездна финансова помощ 

за основен ремонт и модернизация на 

Младежки дом - Видин. Стойността на 

инвестицията е 3,5 млн. лв. 

Друг важен проект за общината е 

реставрацията на Синагогата и адап-

тацията й за туристически обект и 

културен център, който ще се изпълнява 

по ПО 6 на „ОПРР 2014 – 2020”. Уточнява-

ме последните детайли за изготвяне на 

тръжната документация за избор на из-

пълнител, като имаме готовност за обя-

вяване на процедурата. Тук стойността 

е близо 10 млн. лв. Проектът е с продъл-

жителност 24 месеца.

Какво друго предвиждате през 2020 г.?
Настоящата година е изключител-

но важна за всички общини. През 2020 г. 

имаме възможност да подготвим стра-

тегически идейни проекти, с които да 

кандидатстваме през следващия период 

2021 – 2027 г., след като бъдат обявени 

процедурите по различните оперативни 

програми. 

За първи път сме заложили средства 

за изготвянето на техническа докумен-

тация. Една от основните ни цели е про-

мяната на Общия устройствен план на 

Видин и на общината. Ясната ни визия 

е, че този документ трябва да отразя-

ва промените, настъпили през последни-

те 15 години в общината, както и тези, 

свързани с постояването на скоростния 

път между Видин и Ботевград, с възмож-

ността за газифициране на града. Трябва 

да заложим трасето от Грамада до Ви-

дин, да се обособят локални платна, за 

да може терените около тях да станат 

привлекателни за потенциални инвести-

тори. 

Планираме проектиране на яхтено 

пристанище. Общинската власт не може 

да си позволи такава голяма инвестиция, 

но целта ни е да се създадат условия 

това да се реализира в бъдеще. Амбици-

ята ни е да се възползваме от възмож-

ностите на оперативните програми 

през следващия програмен период, но и 

да разширим своя кръгозор и опит за кан-

дидатстване в Брюксел и към фондове на 

ЕС директно на европейско ниво. 

Разкажете и за плановете 
на общината в по-дългосрочна 
перспектива.

Предвиждаме реализацията на 

проекти за опазване на околната 

среда. През тази година трябва 

да подготвим План за развитие на 

община Видин и да актуализираме 

Интегрирания план за градско въз-

становяване и развитие с акцент 

крайните квартали и малките на-

селени места. 

Мисля, че доста добре се въз-

ползвахме от възможностите на „ОПРР 

2014-2020“. Предстои ни изпълнението на 

големи проекти в централната част и 

затова е време да се помисли и за крайни-

те квартали и малките населени места.

 

Предстои ли да изпълнявате про-
екти за модернизиране на ВиК инфра-
структурата по ОП „Околна среда 2014 
– 2020“?

По „ОПОС 2014 – 2020“ реализираме 

проект за подобряване на качеството на 

атмосферния въздух. Той е на стойност 

над 12 млн. лв. В момента сме на етап 

подготовка на документацията за избор 

на изпълнител, който да изработи анали-

зите и да проведе широка информационна 

кампания. Втората фаза е свързана с ре-

алната подмяна на отоплителните уреди 

и тя ще стартира в началото на 2021 г. 

По отношение на проекти, свързани 

с ВиК инфраструктурата, община Видин 

няма техническа готовност. Най-големи-

ят проблем в това отношение е кв. „Нов 

път”. Нашата стратегия и план е да тър-

сим финансиране за техническа помощ 

за изготвянето на проекти, с които след 

това да кандидатстваме. Насочили сме 

се към различни фондове, като проучваме 

възможностите за директно кандидат-

стване в ЕС за отпускане на средства 

за техническа помощ.

По отразяване на събитието работиха: Росица Георгиева, Емил Христов,  
Калоян Станчев и Ренета Николова
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Елица Илчева
Десислава Бакърджиева

Родните „зелени” активисти 

направиха пореден опит да ока-

жат натиск над Европейската 

комисия (ЕК) да не финансира 

последния участък от АМ „Стру-

ма“ през Кресненското дефиле. 

На 24 февруари неколцина псев-

доеколози и толкова жители на 

Кресна разпънаха пред сградата 

на представителството на ЕК 

в София плакати, за да покажат, 

че не са се отказали да протес-

тират срещу изграждането на 

аутобана.

От изявените лидери на орга-

низациите, които се представят 

за природозащитници, на място-

то всъщност беше само Андрей 

Ковачев от Сдружението за дива 

природа „Балкани“. Той обяви, че 

внасят протестна декларация 

до вицепрезидента на ЕК Франс 

Тимерманс, тъй като в края на 

миналата година комитетът по 

граждански петиции на Европей-

ския парламент отхвърли искани-

ята им. 

Всъщност протестът на 

„еколозите“, към който явно ня-

маше никакъв интерес, беше 

нагласен да съвпадне с по-много-

бройната демонстрация на хора, 

недоволни от частни съдебни 

изпълнители. Участниците в ал-

тернативното шествие комен-

тираха, че „зелените“ за пореден 

път нагласяват мероприятието 

си, така че да е по същото вре-

ме с друго и да могат да пока-

жат пред медиите обществена 

подкрепа, и бяха недоволни, че с 

по-големите плакати изместват 

техните искания и ги забъркват 

в нещо, което не е тяхна кауза. 

Припомняме, че кампанията 

срещу АМ „Струма“ се провежда 

от години с опити да се манипу-

лират хора и официални власти, 

че трасето ще навреди на при-

родата в пролома. Според публи-

кации в националния печат още 

от 2007 г. зад лобирането на „зе-

лените” стоят интереси на чужд 

консорциум да строи тунел с дъл-

жина над 15 километра. Този вари-

ант е определен от експертите 

и институциите като много опа-

сен и скъп. След като през 2018 г. 

Върховният съд окончателно от-

хвърли жалбите им, те започнаха 

да засипват и Брюксел с доноси 

срещу лот 3.2 на АМ „Струма“. 

Съветът на Европа в лице-

то на Постоянния комитет към 

Бернската конвенция катего-

рично реши, че не приема пре-

тенциите им, че участъкът от 

АМ „Струма“ в района на Кресна 

трябва да бъде изнесен извън де-

филето. 

Д-р Веселин Грозданов, член на УС на Клъстер Зелен Транспорт:

Снимка Румен Добрев

Г-н Грозданов, някои 
„зелени” организации от-
ново се активизираха с 
протести и други дей-
ности, целящи промяна на 
избрания вариант за пре-
минаване на АМ „Струма“ 
през Кресненското дефи-
ле. Защо според Вас се 
прави това сега?

Въпросните „зелени” 

организации, за които пи-

тате, са самопровъзгла-

сили се като такива от 

близкото минало. Правя 

уточнение, че монополът 

им е разбит през послед-

ните години и те тотално 

се компрометираха пред 

обществото. Население-

то и бизнесът не ги при-

емат за истински еколози, 

а за хора, които пречат на 

развитието на определени 

сектори в България. Такава 

тенденция не се наблюдава 

само у нас, но и в цял свят. 

Например е шведската ак-

тивистка Грета Тунберг. 

Използвайки невинното ли-

чице на едно момиче, се оп-

итват да ни внушат колко 

важно е да опазим природа-

та. Безспорен е фактът, 

че опазването на приро-

дата трябва да е залегна-

ло в съзнанието на всеки 

един човек. Балонът с г-ца 

Тунберг се спука твърде 

бързо. Нейното пътуване 

с яхта от САЩ до Лисабон, 

където се проведе поред-

ното заседание по прего-

ворите за климатичните 

изменения, е неприемливо. 

Питаме се колко енергия 

е необходима за производ-

ството на подобен плава-

телен съд и колко за да пъ-

тува само един човек? За 

обслужването му и т.н.? 

И каква част от населе-

нието може да си позволи 

да отдели три седмици да 

отиде на конференция или 

работна среща. 

Парадокс е, че Западна 

Европа казва на Източна 

Европа колко много замър-

сява, при положение че ние 

нямаме тяхната тежка ин-

дустрия. България все още 

няма изграден магистра-

лен пръстен през терито-

рията си. Това съответно 

оставя много населени 

места буквално откъсна-

ти от нормалния социален 

и икономически живот на 

страната. На всички ни 

е ясно, че не разполагаме 

с достатъчно собствени 

средства за изграждане-

то на пътно-шосейната 

ни мрежа, а разчитаме на 

европейско финансиране. 

П р о т е с т и ра щ и т е 
отново насочват внима-
нието към дългия тунел, 
който беше отхвърлен 
от експертите и инсти-
туциите, както и към 
другия отхвърлен вари-
ант Г20. Какъв е Вашият 
коментар?

Въпросните „еколо-

гични организации“ пре-

чат на развитието на АМ 

„Струма“, организирайки 

поредния протест в защи-

та на мегасъоръжението 

– 15,4-километров тунел. 

Истинската цел на този 

мегаломански проект за 

дълъг тунел, защото по 

друг начин не мога да го 

нарека, е да не се изгради 

нищо в Кресненското де-

филе. Ясно е, че България 

няма финансов ресурс и 

възможности за постро-

яването му. Обществото 

и експертите категорич-

но го отхвърлиха като не-

реализуем и се обединиха 

около становището за 

изграждането на Източен 

вариант Г10.50. Той пред-

вижда запазване на сегаш-

ното трасе на път Е79 

през Кресна посока Гърция 

и от Кулата към София 

през Кресненското плато. 

Съпоставянето на два-

та варианта: дълъг тунел 

и Г10.50 безспорно е в полза 

на Г10.50. Протестиращи-

те пред Дома на Европа по-

казват едно постоянство 

за спиране на изграждане 

на АМ „Струма“. 

Тоест тези проек-
ти – за тунел и вариант 
Г20, имат твърде много 
недостатъци спрямо из-
брания вариант Г10.50. 

Недостатъците на 

дълъг тунел са разисква-

ни многократно. Първите 

няколко ги посочих в отго-

вора на предходния Ви въ-

прос. Нямаме необходимия 

финансов ресурс да го из-

градим. Изкопаната земна 

маса не е ясно къде ще 

бъде депонирана. Използ-

вам думата „депонирана“, 

защото тази земна маса 

се явява като проблем в 

района на Кресненското 

дефиле – тоест в хабита-

тите на защитените ви-

дове, които „зелените“ уж 

бранят. Според различни 

експерти скалите в района 

имат повишена естестве-

на радиоактивност и впо-

следствие в изградените 

тръби на тунела ще се на-

трупва радиоактивен газ 

радон, който принадлежи 

към семейството на урана. 

Да не забравяме и факта, 

че това е най-сеизмичната 

зона в страната, в която 

е било най-силното земе-

тресение в историята на 

България – 7.8 по скалата 

на Рихтер през 1904 г.

Следващ проблем е 

настъпването на ПТП в 

самия тунел и негативна-

та статистика относно 

броя на загиналите. Учас-

тъкът на Е79 в района на 

Кресна е най-кървавата 

точка от пътно-шосейна-

та ни мрежа. България не 

разполага със спасителни 

екипи с необходимото обо-

рудване, които да реаги-

рат на подобна ситуация. 

Не си мислете, че отричам 

сложните съоръжения, но 

да бъдат там, където са 

необходими. Дълги тунели 

се строят в Швейцария 

под Алпите или планински 

масиви, които не могат 

да бъдат преодолявани по 

друг начин. Да изгражда-

ме подобно съоръжение в 

дефиле е безумие. Следва-

щата тяхна налудничава 

идея очаквам да е 20-кило-

метров тунел през Дунав-

ската равнина.

Втори ят вариант, 

който предлагат - Г20, е 

поредният опит за пости-

гане на целта им. Проти-

вопоставят го на Г10.50, 

като основните аргумен-

ти са за навлизане в защи-

тени територии. Е, добре, 

навлизаме с широчина 10.50 

метра, което е възможно 

най-щадящият вариант, 

а те искат Г20, което от 

своя страна е двойно на 

пръв поглед. 20 метра е два 

пъти повече от 10 м. Освен 

това в планински район със 

силно пресечена местност 

са необходими по-големи 

изкопи и по-големи насипи, 

което от своя страна за-

страшава значително по-

вече екологията в района. 

Правя уточнение, че не ця-

лата изкопна земна маса е 

подходяща за насипни дей-

ности и ще се търси отно-

во място за депонирането 

й. Оказва се, че този вари-

ант е финансово непосилен 

за нас. Ако все пак се съ-

гласим, ще оставим други 

райони без новоизградена 

пътнотранспортна мрежа. 

Ще доведат ли дейст-
вията на „зелените” до 
нови проблеми и до ново 
забавяне на реализацията 
на лот 3.2 на АМ „Стру-
ма“. Как ще се отрази 
това върху хората, при-
родата и животните? 
Всички знаем за черната 
статистика на ПТП в ра-
йона…

АМ „Струма“ трябваше 

да бъде готова още през 

2004 г. за Олимпийските 

игри в Атина. Към 2020 г. 

остава да се изгради част-

та през Кресненското де-

филе, но това е ябълката 

на раздора. Близо 15 години 

т.нар. зелени организации 

възпират строителство-

то на този трагичен учас-

тък, където много хора 

загубиха живота си или са 

останали инвалиди. Тези 

организации всяка година 

се опитват да отворят до-

сието за АМ „Струма“ пред 

Постоянния комитет на 

Бернската конвенция. Това 

е звеното, което се грижи 

за спазването на еколо-

гичното еврозаконодател-

ство, и неговите решения 

имат голяма тежест пред 

ЕК. Но досега „природоза-

щитниците“ не успяват с 

доносите си пред Комите-

та и той отказва да вземе 

решение срещу България по 

казуса с лот 3.2.

Против Г10.50 един-

ствено са „еколозите“, 

които правят и множество 

опити да организират сре-

щи с граждани на град Кре-

сна, за да ги манипулират. 

В началото предизвикваха 

голямо внимание, но впо-

следствие интересът към 

сбирките е нулев.

В заключение ще кажа, 

че всичките тези и още 

доводи дават основание на 

българската държава да 

избере по-бързия, евтин, 

екологичен и незастра-

шаващ човешкото здраве 

Източен вариант Г10.50, 

а не дълъг тунел или Изто-

чен вариант Г20. Безспор-

но трябва да се замислим 

относно използването на 

природните ресурси и тях-

ното изчерпване, но не за 

сметка на хората!
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„Няма риск за връщане 

на средства, предоставе-

ни от ЕС за построените 

досега и за изграждащите 

се участъци от АМ „Стру-

ма“. Оттеглянето на апли-

кационната форма за от-

сечката между Крупник и 

Кресна не е нито оттегля-

не на проекта, нито отказ-

ване от европейското фи-

нансиране, а продължаване 

на работата“, това съоб-

щиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ). В 

официалното прессъобще-

ние до медиите се казва, 

че АПИ прави за пореден 

път това уточнение по по-

вод спекулативни твърде-

ния на неправителствени 

организации. „Към проекта 

не се прибавят документи, 

а действия и мерки, които 

вече са планирани в докла-

да за ОВОС при рехабили-

тацията на съществува-

щото трасе на път Е-79. 

Те ще се изпълнят по-рано 

от предвиденото още през 

тази година. Българска-

та страна винаги е била 

наясно с трудностите, 

свързани с опазването на 

природата в този участък, 

както и с необходимостта 

да се намери балансирано 

решение, отговарящо на 

екологичните и на транс-

портните цели. Предвид 

чувствителната от еко-

логична гледна точка за-

щитена зона, в която се 

намира отсечката между 

Крупник и Кресна, винаги 

са търсени най-добрите 

решения за неговата реа-

лизация, като в процеса на 

подготовка през годините 

са разглеждани редица ва-

рианти за изпълнение на 

участъка от АМ „Струма“ 

през Кресненския пролом“, 

посочват още от Агенци-

ята.

От АПИ са категорич-

ни, че на базата на всички 

извършени проучвания из-

браният Източен вариант 

Г 10.50 в най-голяма степен 

отговаря на техническите, 

социално-икономическите 

и екологични изисквания. 

Въпреки това, за да е мак-

симално прецизна относно 

въздействията на про-

екта върху видовете и 

местообитанията, които 

са предмет на опазване в 

дефилето, държавата ще 

пристъпи към определяне-

то на специфични консер-

вационни цели и мерки. „За 

намаляване на въздейст-

вието върху обекти от 

„Натура 2000” от същест-

вуващия път E-79 Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

се ангажира до края на 

2020 г. да изпълни пореди-

ца от смекчаващи мерки, 

а именно: модифициране 

на съществуващите во-

достоци, монтиране на 

двустранно разположена 

мрежа в банкета на пътя и 

на плетени мрежи за птици 

с височина 4 м върху тро-

тоарите на големите съо-

ръжения. За повишаване на 

пътната безопасност ще 

се анализира възможност-

та за изграждане на видео 

система за наблюдение и 

система за информиране и 

пренасочване на трафика 

по обходни пътища и ана-

лиз за безопасното му пое-

мане, както и подобряване 

организацията на движе-

ние в Кресненското дефи-

ле“, поясняват от АПИ. 

От Агенцията считат, 

че решаващо предимство 

на варианта Г10.50, за кой-

то има действащо и влязло 

в сила Решение по ОВОС, е 

еднопосочното движение 

на превозните средства, 

което съществено ще на-

мали трафика в дефилето 

и риска от пътни инци-

денти. „Изпълнението на 

този вариант ще позволи 

значителна гъвкавост при 

експлоатацията на пътя, 

каквато в момента липс-

ва. Избраният вариант на 

трасе е особено благопри-

ятен в сравнение с всички 

останали алтернативи, 

тъй като двете платна за 

движение не се намират 

близо едно до друго и при 

тежък пътен инцидент 

има къде да се насочи тра-

фикът. Това ще позволи 

бърза и безопасна реакция 

на полиция, пожарна, пътни 

служби, както и ще улесни 

движението“, заявяват от 

АПИ.

Относно извършващи-

те се в момента строи-

телни дейности в отсеч-

ката от Благоевград до 

Крупник и тунел „Желез-

ница“ от Агенцията от-

белязват, че те са в друга 

утвърдена от ЕК аплика-

ционна форма и тяхното 

строителство продължава 

с много усилени темпове. 

На обектите се работи 

при пълна мобилизация. На 

тунел „Железница“, чието 

изграждане започна през 

октомври м.г., са проко-

пани първите 400 м, като 

се работи едновременно в 

двете тръби. От южната 

му страна са прокопани 

275 м, а от северната – 

125 м.

Емил Георгиев, председател на „Екогласност“:

Г-н Георгиев, в София се про-
веде протест на „зелени” орга-
низации, искащи промяна на из-
брания Източен вариант Г10.50 
за преминаване на АМ „Струма“ 
през Кресненското дефиле. Как-
во се цели?

Откровено казано, и аз вече 

не знам какво да мисля за тези 

псевдоеколози, защото те не се 

произнасят по съществени про-

блеми, които засягат хората в 

България. Например водната криза 

в Перник, чистотата на въздуха 

в София, балите с боклука. Те са 

активни, когато се появяват про-

блеми, където са заложени сред-

ства, от които биха могли да се 

облагодетелстват, тогава нямат 

равни на себе си. Аз имам отноше-

ние по тази тема в качеството 

си не само на председател на пър-

вата автентична природозащит-

на организация „Екогласност“, 

но и като член на Комитета за 

наблюдение на изграждането на 

АМ „Струма“ към Агенция „Път-

на инфраструктура“. Работихме 

близо 2 години по инвестиционно-

то предложение за подобряване 

на 15,4–километровото трасе в 

Кресненското дефиле. Мисля, че 

никой не поставя под съмнение, 

че това е една от най-трудни-

те пътни отсечки в България, 

известна като лот 3.2. Искам да 

отбележа, че на тези над 24 за-

седания разгледахме пет вариан-

та за преодоляване на дефилето. 

Имаше дълги дискусии, предста-

виха се становища на изявени 

строители, на научни работници, 

и то не само от България. Меж-

ду впрочем, в тези обсъждания 

участваха и двама представите-

ли на т.нар. зелени – господата 

Петко и Андрей Ковачеви. Накрая 

те намериха привърженик в лице-

то на персоната Радан Кънев. И 

ето резултата от техния брак по 

сметка – поредните протести и 

поредното омаскаряване на труда 

на редица сериозни хора, работили 

по проекта. 

На заседанията те говореха 

само за 15-километровия тунел, 

за който всички заявиха, че е не-

възможно да се построи, защото 

районът е сеизмичен и там в на-

чалото на XX век е имало голямо 

земетресение. Учените считат, 

че строителството на тунел е 

много опасно, тъй като от раз-

ломите излиза радиоактивен газ 

- радон. Доказано е, че на момен-

ти той е 50 пъти над нормата. 

Въпреки това с хора, които са 

вторачени само в изпълнение на 

поръчките, много трудно може да 

са разбере човек. Затова е и този 

протест в София. 

Тези „зелени” организации 
искат връщане на дългия тунел 
или на вариант Г20, който също 
беше отхвърлен от експертите 
и институциите. Възможна ли 
е и икономически изгодна ли е 
въобще реализацията на тези 

проекти – за тунел и Г20?
За дългия тунел се знае, че е 

с около два пъти по-скъп от из-

брания вариант Г10.50, който 

разделя движението на две са-

мостоятелни и отдалечени едно 

от друго пътни платна. В посока 

Гърция трасето преминава по съ-

ществуващия път I-1 (Е-79), а за 

София е по нов терен на изток от 

Кресненското дефиле по билото 

на планината, което е далеч по-

подходящо. За съжаление, след 

като видяха, че 15-километровият 

тунел бе отхвърлен отвсякъде, те 

тръгнаха да защитават вариант 

Г20 с изнесени две платна по би-

лото на планината. Не само аз, но 

и други хора, които претендират, 

че са еколози, казваме, че този ва-

риант е не просто труден, но и е 

доказано, че на някои отсечки ъгъ-

лът на наклона е до 8 - 9 градуса и 

през зимните месеци тези места 

са почти невъзможни за изкачване 

и спускане от тежкотоварни ав-

томобили. Затова единственият 

вариант, който беше избран от 

всички 24 членове на Комитета, 

бе Г10.50. Те бяха убедени, че той 

е най-добрият. Имаше и доклад по 

Оценка на въздействието върху 

околната среда, отнасящ се и за 

петте варианта. Така че дългият 

тунел и Г20 са възможни за реа-

лизация само във фантазията на 

някои хора. Лично аз съм убеден, 

че те изпълняват нечия поръчка. 

Не мога да кажа чия, а и затова 

си има съответните органи. Но 

отчаяните усилия на неправител-

ствени организации да бъде анга-

жиран Постоянният комитет към 

Бернската конвенция, шумът, кой-

то се вдига сега, подсказва, че ня-

кои хора са заинтересовани тази 

отсечка да не бъде преодоляна. 

Трасе, на което може би има най-

много смъртни случаи от пътно-

транспортни произшествия – на 

почти всеки километър се вижда 

знак, че там е починал човек. Това 

трябва да гризе съвестта на 

т.нар. зелени. 

Ще Ви дам и още един пример 

за тяхното безумно поведение, 

което напоследък е свързано с из-

граждането на инфраструктурни 

обекти. Преди година-две те ата-

куваха и разширението на отсеч-

ката между Бургас и Слънчев бряг. 

Спряха проекта, докато съдът се 

произнесе, после пак се даде ход. И 

най-безумното им действие беше 

да се прекрати строителство-

то на скоростна отсечка между 

Монтана и Видин. Според мен ком-

петентните служби могат да се 

заинтересуват какви грантове 

получават тези „зелени“ органи-

зации и откъде? 

Очаквате ли настоящите 
действия срещу избрания ва-
риант за лот 3.2 да доведат до 
ново забавяне на реализацията 
на трасето на АМ „Струма“ през 
Кресненското дефиле?

Да се надяваме, че не. Упра-

вляващите трябва сериозно да 

се ангажират с повторното вна-

сяне на апликационната форма и 

работата да продължи, защото 

всяко забавяне със сигурност ще 

има негативен ефект и ще дове-

де до нови катастрофи и смъртни 

случаи. А тези екологични гризачи 

– така ги наричаме ние в „Екоглас-

ност“, въобще не се вълнуват, че 

там загиват хора. Не ги интере-

сува нещастието на близките и 

семействата на жертвите. Усе-

тят ли шумулене на финикийски 

знаци, дават мило и драго. 

Трябва българското правител-

ство да вземе мерки против тях, 

и то сериозни, в името на хората, 

не от каприз. Стига вече! Това е 

мнението на „Екогласност“, защо-

то никой не може да ни обвини, че 

за 30-те ни години на съществу-

ване сме участвали в корупционни 

схеми. А напротив - много примери 

сме давали как се защитават пра-

вата и здравето на хората. 

Необходимо ли е отново екс-
пертите да се активизират и да 
се противопоставят на „зелени-
те“. Какво трябва да се направи 
от тук нататък? 

Може би си струва пак да се 

съберат експертите, въпреки че 

становището им е ясно, на докла-

да по ОВОС – също: Г10.50 е най-

добрият вариант. 

А хрумването на някои т.нар. 

еколози това трасе от АМ „Стру-

ма“ да стане едва ли не път на 

ретро модата – по него да се дви-

жат каруци от XIX век, файтони 

– може да звучи смешно, но всъщ-

ност е трагично.

„Екогласност“ категорично 

застава зад вариант Г10.50, за-

щото той е консултиран с изя-

вени специалисти. Лично ние сме 

правили консултации с признати 

личности от БАН, запознати сме 

с констатациите на международ-

ни експерти от Гърция и от други 

държави от ЕС. Такива варианти 

като Г10.50 има в Италия и във 

Франция. Само при нас не може, 

защото трябва да се съобразя-

ваме с капризите на хора, които 

смятат, че всичко се върти около 

тях. Най-после трябва да се удари 

по масата.

Снимка в. „Строител“

Агенция „Пътна 
инфраструктура“:
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Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструк-

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com

Камарата представи дейността си на специално изграден щанд, 
на който бе презентиран и в. „Строител“  

Мирослав Еленков

„Дигитализацията на строи-

телния сектор е една от най-ва-

жните реформи, която предстои 

да направим. Министерството 

на регионалното развитие и 

благоустройството (МРРБ) е 

отворено за широка дискусия с 

браншовите организации, ака-

демичните среди и бизнеса от 

областта на проектирането 

и строителството, както и с 

другите участници, свързани 

с отрасъла, за създаването на 

условия за внедряване на цифро-

вите технологии в строителния 

сектор у нас.“ Това каза зам.-

министърът на регионалното 

развитие и благоустройството 

Валентин Йовев, който откри 

20-ото юбилейно международно 

изложение Архитектурно-стро-

ителна седмица в столицата. 

Официални гости на събитието 

бяха изп. директор на Камара-

та на строителите в България 

(КСБ) Валентин Николов, изп. 

директор на Национална компа-

ния „Индустриални зони“ (НКИЗ) 

Антоанета Барес, инж. Йордан 

Николов, изп. директор на Бъл-

гарската асоциация за изолации 

в строителството (БАИС), кой-

то е и председател на секция 

„Изолации“ към КСБ. Символичен 

домакин бе Ивайло Иванов, упра-

вител на Интер Експо Център. 

В поредното издание на между-

народния форум се включиха 200 

български и чуждестранни ком-

пании, предлагащи продукти и 

системи за строителството, а 

богата съпътстваща програма 

постави акцент върху водещи 

теми, сред които дигитализа-

цията и законодателната рамка 

в бранша. Камарата на строи-

телите в България бе генерален 

партньор на специализираното 

експо и за първи път органи-

зацията бе представена със 

собствен щанд на изложението. 

На откриването зам.-минис-

тър Йовев подчерта, че внедря-

ването на цифровите техноло-

гии в строителния бранш у нас 

ще стимулира и осигури по-бър-

зи темпове на проектиране и 

изграждане, по-високо качество 

на строителството, намалено 

енергопотребление, достъпни 

домове, защитена околна среда 

и по-добро качество на живот. 

По думите му 

дигитализацията ще позволи на 
българския строителен бизнес 
да отговори на изискванията на 
световната цифрова икономика

и ще промени нагласите на 

преките чуждестранни инвес-

титори. Пред участниците в 

изложението Валентин Йовев 

беше категоричен, че тази 

стъпка е важен фактор за раз-

витието на икономиката, на 

конкурентоспособността и 

устойчивостта на български-

те компании, за които е жизне-

но необходимо да се адаптират 

към иновациите и новите пазар-

ни потребности.

„Основна политика на МРРБ 

е подобряването на облика и 

жизнената среда на градовете 

ни“, каза още зам.-министърът 

на регионалното развитие. Той 

добави, че основна задача на 

ведомството е да спре обез-

людяването в страната, да се 

Снимки в. „Строител“
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създадат добри условия за жи-

вот и в по-малките населени 

места и да се подобри свърза-

ността, като се планира така 

развитието на градовете, че 

териториите да бъдат поли-

функционални. Една от стъпки-

те в тази посока е работата 

на МРРБ за 

енергийно обновяване на жилищ-
ните сгради. 

„Визията и архитектурните 

решения са основополагащи за 

цялостния облик на нашите гра-

дове, села и курортни селища“, 

заключи Валентин Йовев. 

„Надявам се сред Вас да 

намерим много нови бизнес 

партньори. Пожелавам успех на 

всички участници в юбилейното 

20-о издание на Архитектурно-

строителната седмица“, каза 

изп. директор на НКИЗ Антоа-

нета Барес.

След като обявиха началото 

на изложението, официалните 

гости разгледаха четирите из-

ложбени палати, разположени на 

над 10 000 кв. м площ. По време 

на обиколката те се запознаха 

с новостите, които предлагат 

компании от България, Турция, 

Италия, Германия, Румъния. Те-

матичното сегментиране бе 

водещо и през 2020 г., като 

основните зали бяха разделе-

ни на: „Вътрешни довършител-

ни работи“, „Врати, прозорци, 

фасади и дървени къщи“, „Груб 

строеж, външни довършителни 

дейности, вертикално планира-

не и ландшафт, индустриално 

строителство и оборудване“, 

„ОВК, сградна автоматизация, 

софтуер и Smart решения”. 

Официалните гости посе-

тиха и

щанда на КСБ, който разполагаше 
с т.нар. lounge area – място за 
срещи, презентации и разговори. 

Изп. директор на Камарата 

Валентин Николов, зам.-минис-

търът на регионалното раз-

витие и благоустройството 

Валентин Йовев, изп. директор 

на Национална компания „Ин-

дустриални зони“ Антоанета 

Барес, изп. директор на БАИС 

инж. Йордан Николов и Ивайло 

Иванов, управител на Интер 

Експо Център, обсъдиха акту-

ални теми, касаещи строител-

Георги Сотиров
 

В рамките на програмата на 

Архитектурно-строителната 

седмица се проведе кръгла маса, 

посветена на темата „Общест-

вени поръчки и градска среда - 

проблеми и решения в контекста 

на добрите европейски практики“. 

Модератор на форума беше арх. Петкана Бакалова, зам.-председа-

тел на УС на КАБ, като в него се включи и председателят на УС на 

КАБ арх. Николай Баровски.

В дискусията участваха и представители на КСБ – арх. Лидия 

Станкова, директор на Дирекция „Анализи, строителство, профе-

сионална квалификация и мониторинг“, и експертите инж. Емил Ги-

гов, Елена Недева, Петя Димитрова, Мартина Кръстева, инж. Таня 

Мичева и инж. Татяна Дончева.

Във втория ден от експото на кръгла маса на тема „Инвести-

ционният процес в България – „Мисията невъзможна“, бяха обсъдени 

проблеми и необходими промени в действащото законодателство, 

касаещо строително-инвестиционния процес. В дискусията отново 

се включиха експерти от КАБ и КСБ. 

Акцентът бе поставен на устройственото планиране, инвес-

тиционното проектиране и строителството. Участниците разгле-

даха и концепция за ново законодателство, както и необходимите 

спешни мерки в подкрепа на инвестиционния процес.

Особен интерес имаше при обсъждането на възможността от 

създаване на електронни досиета на строежите – от инвестицион-

ния проект до техническия паспорт.

ния отрасъл. Гостите имаха 

възможност да разгледат ре-

кламната стена на щанда, ма-

териалите на КСБ и на презен-

тираните компании, както и да 

си вземат някой от последните 

броеве на в. „Строител“.

В рамките на Архитектур-

но-строителната седмица се 

проведоха и редица кръгли маси с 

активното участие на браншо-

вите камари в сектора, сред кои-

то и КСБ. Акценти бяха дигита-

лизацията, законодателството 

и инвестиционния процес у нас. 

Форумите събраха на едно място 

предприемачи, инвеститори, ар-

хитекти, инженери, строители, 

проектанти, дизайнери, универ-

ситетски преподаватели.
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Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР

Акад. Ячко Иванов, зам.-председател на Научно-техническия съюз по строителство в България:

Съюзът има договори за сътрудничество с всички 7 висши учебни заведения, обучаващи строителни инженери

Мирослав Еленков

Зам.-председателят 

на Научно-техническия 

съюз по строителство в 

България (НТССБ) акад. 

Ячко Иванов бе гост на 

поредното издание на ру-

бриката „Код Строител“. 

Предаването се реализи-

ра съвместно от Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ), вестник 

„Строител“ и Радио Со-

фия на БНР. Като дълго-

годишен председател на  

НТССБ и настоящ зам.-

председател, акад. Ива-

нов представи в нацио-

налния ефир развитието 

на организацията през 

годините. Във фокуса на 

разговора му с водещата 

Анелия Торошанова бяха и 

сътрудничеството на Съ-

юза с КСБ, партньорство-

то с официалното изда-

ние на Камарата и какво 

трябва да се направи, за 

да се привлекат млади 

хора към строителната 

професия.

„НТССБ е неправител-

ствено, неполитическо 

доброволно професионал-

но сдружение с несто-

панска цел и е част от 

гражданското общество. 

Има за основна цел да 

обединява своите чле-

нове и да съдейства за 

ефективното прилагане 

на хармонизираното евро-

пейско законодателство 

в областта на строи-

телството“, обясни той. 

Акад. Ячко Иванов посо-

чи, че една от важните 

задачи пред НТССБ е да 

провежда научно-техни-

чески и практически кон-

ференции, симпозиуми, 

обсъждани я ,  изложби, 

както и да съдейства за 

обмяната на опит. Сред 

главните приоритети на 

НТССБ е и да разпростра-

нява сред членовете си 

информация за промяната 

на нормативната база у 

нас и в чужбина, касаеща 

Снимкa авторът

сектора, както и за ново-

стите в строителните 

технологии и материа-

лознанието.

Разговорът продължи 

с дейностите на Съюза 

през настоящата година. 

„Предстои ни да прове-

дем 11-ата международна 

конференция „Проектира-

не на сгради и съоръже-

ния – DCB 2020 (Теория 

и практика за устойчиво 

бъдеще)“. Сред другите 

ни цели са организация-

та на национален форум 

на тема „Дигитализация 

в строителството – със-

тояние, проблеми и пол-

зи“, очерта акад. Иванов. 

Сред заложените приори-

тети на организацията 

е и осъществяването на 

семинари извън столица-

та. На тях е планирано да 

се представят новости-

те в строителството, 

както и важни законода-

телни промени, засягащи 

строителния бранш.

Акад. Иванов изтък-

на, че през тази година 

 НТССБ ще отбележи своя-

та 55-годишнина. 

„Планираме търже-
ството да се проведе 
на Деня на строителя, 
на което ще отличим 
заслужилите наши 
членове“, 

посочи той.

На въпрос, как Съюзът 

си взаимодейства с КСБ и 

другите браншови органи-

зации в строителния сек-

тор, акад. Иванов обясни, 

че НТССБ е взел активно 

участие в подготовката 

на Закона за Камарата на 

строителите, както и в 

организацията за създа-

ването на КСБ. „Съюзът 

е асоцииран член на Ка-

марата и работи активно 

с нейното ръководство. 

Наши  представители 

участват като лектори 

в дейността на „Стро-

ителна квалификация“ 

ЕАД на КСБ. Лично аз съм 

председател на Контрол-

ния съвет на Областно-

то представителство 

на КСБ в София и член на 

Комисията за воденето, 

поддържането и ползване-

то на ЦПРС“, сподели той. 

Академикът изрази надеж-

да, че и през тази година 

КСБ ще е основният спо-

моществовател на пред-

стоящата международна 

конференция, организира-

на от НТССБ през септем-

ври. Акад. Ячко Иванов от-

беляза още, че Съюзът е 

един от инициаторите за 

създаването на Национал-

ния клуб на строителите 

ветерани към КСБ и него-

вите регионални структу-

ри, като акцентира върху 

това, че членове на НТССБ 

ръководят Секция „Обра-

зование и наука“ на НКСВ, 

а той самият е член на УС 

на Клуба на ветераните.

„Добре си партнираме 

и с Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране, Българска-

та асоциация за изола-

ции в строителството, 

Съюза на архитектите 

в България и Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия“, добави акад. Иванов.

Следващата тема 

на интервюто бе какви 

инициативи реализира 

НТССБ с висшите учебни 

заведения, както и в как-

во се изразява партньор-

ството с в. „Строител“. 

„Високо ценим сътрудни-

чеството с изданието на 

КСБ. 

„Строител“ е вест-
никът, който най-
пълно отразява 
дейността на строи-
телния бранш. 

От създаването си 

той е наш медиен парт-

ньор и ние сме благодар-

ни на екипа му за това, 

че редовно отразява на-

шите прояви. Медията 

винаги предоставя три-

буна и публикува наши 

статии по важни въпроси 

на материалознанието, 

теорията на строител-

ните конструкции, както 

и за проблемите на об-

разованието“, отбеляза 

единственият академик 

в строителната сфера. 

По въпроса за партньор-

ството с ВУЗ-овете той 

посочи,  че НТССБ има 

договори за сътрудни-

чество с всички 7 учеб-

ни заведения, обучаващи 

строителни инженери. Те 

са партньори на НТССБ в 

организацията и провеж-

дането на международна-

та конференця, Съюзът е 

съорганизатор на техни 

научни форуми.

В предаването „Код 

Строител“,  акад. Ячко 

Иванов говори и по тема-

та какво прави Съюзът, 

за да се привлекат мла-

дите към строителната 

професия. Според него 

въпросът е изключител-

но важен за строителния 

бранш и засяга не само 

неговото настояще, но 

и бъдещето му. „Придо-

биването на средно и 

висше инженерно стро-

ително образование е 

труден процес. Както е 

известно, специалисти-

те в сферата имат теж-

ката и отговорна задача 

да изграждат сгради и 

съоръжения, осигуряващи 

комфорта на български-

те граждани. Те обаче 

градят и инфраструкту-

ра, която ще се ползва от 

бъдещите поколения, а по 

нея след векове нашите 

наследници ще съдят и 

оценяват културно-исто-

рическото наследство, 

което им оставяме“, под-

черта акад. Иванов. 

Той разясни, че за да 

привлича млади хора в 

строителството, НТССБ 

се е насочило към това да 

стимулира обучаващите 

се във ВУЗ и професио-

налните гимназии чрез 

учредените ежегодни на-

ционални награди „Кольо 

Фичето“ за магистри и 

бакалаври абсолвенти 

по строително инженер-

ство и с призовете „Млад 

строител – Кольо Фиче-

то“ за завършващите с 

отличие специалността 

„Строителен техник“ в 

ПГАСГ. НТССБ е призна-

телно на ОП на КСБ – Со-

фия, за съгласието тези 

награди да се връчват 

при отбелязване на Деня 

на строителя. Академи-

кът обърна внимание, че 

е нужна 

по-сериозна мотива-
ция за децата, за да из-

берат да следват във 
висшите училища. 

„За да имаме успех в 

привличането на младите 

за работа като специали-

сти инженери и техници, 

е необходимо нашето об-

щество и държавата да 

отделят по-голямо вни-

мание както на обучава-

щите се, така и на прак-

тикуващите. Това може 

да се реализира чрез по-

високи стипендии, учре-

дяване на специлни на-

гради, предоставяне на 

специализации с откъс-

ване от работа“, убеден 

е той.

По време на предава-

нето стана ясно, че акад. 

Ячко Иванов е и главен 

редактор на най-старо-

то българско списание – 

„Списание на БАН“, което 

тази година има 150-го-

дишен юбилей. В тази 

връзка той отбеляза, че 

за празника са подготви-

ли две изложби. Първата 

ще бъде през май, като 

на нея ще се представи 

издателската дейност 

на Академията. Тя ще 

е позиционирана в гра-

динката пред „Кристал“. 

Втората ще се проведе 

преди отбелязването на 

151-вата годишнина на 

БАН и ще е посветена на 

историята на „Списание 

на БАН“. Предвидено е да 

се състои в централната 

сграда на Академията.

В края на разгово-

ра акад. Иванов говори 

за нещата, върху кои-

то работи в момента. 

„Консултирам колеги от 

Института по механи-

ка, разработващи тема, 

свързана с използването 

на рециклирани строи-

телни материали за по-

лучаване на високоякост-

ни/високотехнологични 

бетони“,  сподели той. 

Акад. Иванов изтъкна, че 

проектът е спечелил кон-

курс и се финансира от 

Национален фонд „Научни 

изследвания“.

„Наскоро завършихме 

с колеги от Австралия, 

Северна Ирландия и Бъл-

гария изследване, въз-

ложено ни от РГ 83 на 

Комисията по иновации 

в строителството на 

ООН,  за състоянието 

на е-бизнеса в сектора 

у нас. Освен това в по-

следните години работя 

по проблемите на устой-

чивото строителство 

и изпълнението на изис-

кванията за намаляване 

емисиите на въглероден 

диоксид (СО
2
) при произ-

водството на строител-

ни материали, опазване-

то на околната среда и 

изграждането на сгради 

с почти нулево потребле-

ние на енергия“, завърши 

акад. Ячко Иванов.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния клуб на строителите ветерани и лично от мое 

име най-сърдечно Ви поздравявам по случай Вашия 

юбилей.

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, ко-

леги и съграждани.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

февруари 2020 г. Инж. Тодор Топалски 

                                         Председател на УС на НКСВ

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ
НКСВ

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н  А Д Р Е С
До    
Любка Стоянова – 75 г., РКСВ Пловдив 
Илия Михайлов – 70 г., РКСВ Добрич 
Янчо Чавдаров – 80 г., РКСВ Смолян 
Христо Илиев – 70 г., РКСВ Димитровград 
Проф. Спас Памукчиев – 85 г., секция „Строи-
телна наука и образование”
Пенчо Първанов – 70 г., РКСВ Монтана 
Делчо Кабаков – 70 г., РКСВ Хасково 
Пламен Караиванов – 70 г., РКСВ Силистра 
Петър Прътев – 70 г., РКСВ Благоевград 
Валентин Петров 70 г., РКСВ Габрово
Петър Иванов – 80 г., РКСВ Враца 
Харалампи Христов – 70 г. РКСВ Враца 
Атанас Атанасов – 70 г., РКСВ Силистра 
Божин Арков – 80 г., РКСВ Враца 
Полк. Иван Лулев – 80 г., секция „Строители 
воини”
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Инж. Росен Колелиев, 
управител на 
„Пътища и мостове“ 
ЕООД

Темата за целите на 

стратегията за ремон-

та на републиканската 

пътна мрежа (РПМ) ви-

наги е била актуална и 

дискусионна, особено в 

условията на ограничен 

ресурс. Въпреки това, 

независимо от полити-

ческата и икономическа 

ситуация, въпросът за 

безопасността на дви-

жението винаги трябва 

да бъде една от основ-

ните цели на тази стра-

тегия. 

Нещо  повече,  тъй 

като нашата РПМ в пре-

обладаващата си част е 

проектирана и изградена 

преди 40 и повече години, 

тя може да бъде адапти-

рана към останалите не-

прекъснато променящи 

се части на системата 

„човек – автомобил – 

път“ само по линията на 

ремонта.

Както вече се споме-

на, 

преобладаващата част 
от нашата РПМ е из-
градена при други усло-
вия и приоритети – 

техническите й ха-

рактеристики трябваше 

да отговарят на движе-

нието на „единичен ораз-

мерителен автомобил“ 

с тягови характерис-

тики много по-различни 

от тези на сегашните 

автомобили. В насто-

ящия момент техниче-

ските характеристики 

на пътя, освен че тряб-

ва да бъдат съобразени 

с променените тягови 

характеристики на еди-

ничния автомобил, тряб-

ва да бъдат съобразени 

и с много по-голямата 

интензивност на движе-

ние, т.е. за движение не 

на единичен автомобил, 

а на т.нар. автомобилен 

поток, каквото е движе-

нието през по-голямата 

част от денонощието.

При проектиране в 

девствен терен горни-

те особености се имат 

предвид чрез предвижда-

не на допълнителни лен-

ти за изпреварване на 

участъци със затруднен 

режим на движение (про-

дължителен наклон или 

голяма интензивност). 

Допълнителни ленти за 

ляво и дясно завиване при 

пътни кръстовища, заба-

вителни или ускорителни 

шлюзове при вливане или 

отливане в директното 

направление, изграждане 

на обходни пътища, съче-

таване на елементите 

за постигане на оптиче-

ски комфорт и т.н.

На база изнесеното 

може да се направи из-

водът, че за да се вземе 

правилното решение при 

ремонта на различните 

пътни участъци от РПМ 

– реконструкция или ре-

хабилитация, – е

необходимо щателно 
проучване, сериозна 
експертиза и време 
за подготовка, чрез 
което да се постиг-
не търсеният краен 
резултат – безопасен и 

съвременен път.

По аналогичен  на -

чин стои въпросът и с 

технологиите за под-

дръжка на асфалтовите 

настилки – необходими 

са правилна диагноза и 

проверка по отношение 

на носимоспособност, 

равност, наличие на пук-

натини, обследване на 

коефициент за сцепление 

и т.н. Такова обследване 

изисква наличие на под-

ходяща техника и спе-

циалисти. Едва след по-

добно обследване може 

да се прецени от какъв 

ремонт се нуждае път-

ната настилка – преван-

тивен, среден, основен и 

т.н.

За съжаление преван-

тивният ремонт в ис-

тинския смисъл на това 

понятие е непознат у нас 

въпреки огромното му 

значение за удължаване 

на т.нар. жизнен цикъл 

на настилката при мини-

мални разходи.

Как се решава у нас 
въпросът с ремонта 
на републиканската 
пътна мрежа?

Провеждат се търго-

ве за т.нар. текущ ре-

монт и поддържане (ТРП) 

досега за 4 години, а вече 

и за 5-годишен срок. Това 

са рамкови договори, в 

които предварително са 

уточнени единични цени 

за най-често срещаните 

видове работи при под-

държането. Този подход 

е добър, що се отнася до 

това фирмите, които се 

занимават с типичните 

работи по лятно и зим-

но поддържане – косене, 

рязане на храсти, дребни 

ремонти по настилки и 

отводнителни съоръ-

жения, чистене на сняг 

и т.н., да могат да се 

снабдят с необходима-

та техника и екипи, за 

които ще има осигурена 

работа за приемлив срок.

Стана практика у нас 

през тези търгове да се 

възлагат и всички сред-

ства, заделени за ре-

монт на пътната мрежа, 

в т.ч. и средствата за 

реконструкция, основен 

ремонт и модернизация.

В последните години 
търгове за ремонт 
на РПМ с бюджетни 
средства почти не са 
провеждани. 

Причините не са из-

вестни, но една от ле-

галните може да бъде 

желанието на админи-

страцията да не се за-

нимава с по-тежките 

процедури на единични 

обществени поръчки.

Недостатъците на 

такава практика обаче 

са много. На първо мяс-

то липсва проектиране 

и независим строителен 

надзор от специализира-

ни фирми, липсва държав-

на приемателна комисия. 

Вместо това се използ-

ват т.нар. технологични 

проекти под диктовката 

на фирмите изпълнители 

(спечелилите търговете 

за ТРП), които сами си ги 

възлагат и определят ус-

ловията. 

Тук негласният прин-

цип е следният: никакви 

отчуждения и максимал-

но количество асфалт. 

Никакви  про учвани я , 

изследвания, анализи и 

изобщо нищо от това, 

което се коментира в 

началото. 

При такава практика 

няма как да се постиг-
не ефективност на 
вложените средства, 
подобряване на без-
опасността на движе-
ние и т.н.

Единственият ефект е 

социалистическият прин-

цип – усвояване на сред-

ства с всичките негатив-

ни последствия от това.

Това се отразява и на 

технологиите, използва-

ни при тези ремонти – 

студено рециклиране  

и/или много асфалт. Ни-

какви превантивни ре-

монти със съвременни 

технологии – fog seal, 

slurry seal и т.н., никакви 

обследвания за коефици-

ент на сцепление, никак-

ви одити по пътна безо-

пасност. 

Тази практика при ре-

монта на РПМ чрез пре-

асфалтиране без промя-

на на елементите на 

съществуващите пъти-

ща с техните недоста-

тъци, освен че не пости-

га необходимия ефект, 

води и до увеличаване на 

аварийността. 

Този абсурден факт 

(да влагаш пари, за да 

постигнеш по-голяма 

аварийност на пътя) се 

обяснява с това, че не-

опитните, изморени или 

просто невнимателни 

водачи,  подведени от 

добрия асфалт, попадат 

в неблагоприятна ситу-

ация поради избраната 

по-висока скорост въ-

преки неконструираните 

характеристики на пътя. 

Обикновено при такъв 

случай причината се оп-

исва като „несъобразена 

скорост“, като по този 

показател за ПТП сме 

далеч пред останалите 

европейски страни. 

Айнщайн е казал: „Лу-

дост е да правиш едно и 

също нещо отново и от-

ново и да очакваш раз-

лични резултати…“

ХАЙД  П
АР

К
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Консорциум ще работи 24 месеца по благоустрояване на територията 

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С изпълнението 

на мащабен проект 

„Устойчиво развитие на 

археологически обект - 

антична вила „Армира“ 

край Ивайловград“ на 

стойност 8 млн. лв. 

общинската управа 

очаква да увеличи мно-

гократно интереса на 

туристите към района. 

Това съобщи кметът 

Диана Овчарова, след 

като подписа договор 

по процедура „Развитие на 

туристически атракции“ 

по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“.

Консорциум от чети-

ри фирми, който е избран 

в края на януари, ще из-

пълни всички дейности 

на инженеринг. Това е 

„Армира 2020“, в който 

участват „Сатпро“ ООД, 

„Вейл Конструкции“ ЕООД, 

„Стройекспрес-НН“ ООД и 

„Стройинвестконсулт Со-

фия“ ЕООД. 

Стойността на проек-

та е близо 8 млн. лв., като 

дейностите са разделени 

на три обособени пози-

ции. Първата е за подо-

бектите - вила „Армира“, 

археологическия комплекс 

западно от нея, посети-

телския център и окол-

ното пространство. Тя 

е спечелена с оферта за 

около 6 млн. лв. 

Втората позиция касае 

наблюдателната кула и е 

за близо 700 хил. лв. Трета-

та е изграждане на алея, 

разширяване на паркинг и 

обръщало за автобуси на 

стойност над 900 хил. лв. 

А рхе оло г и че с к и я т 

обект е с обща площ от 

22 511 кв. м и е паметник 

на културата. За оси-

гуряването на допълни-

телно пространство за 

паркиране на автомобили 

ще се използва имот от 

4923 кв. м. 

Целта на проекта е 

благоустрояване на те-

риторията, консервация, 

реставрация, социали-

зиране и експониране на 

археологическите обек-

ти. 

Собственото учас-

тие на общината е 

около 1,5 млн. лв. и се 

обезпечава чрез заем 

от Фонд за устойчиви 

градове.

Вила „Армира“ е от-

крита при строителни 

работи за микроязовир 

през 1964 г. Името на 

обекта идва от реката, 

до която се е намирало 

имението на древна-

та тракийска фамилия, 

която полага основите му 

още I в. от н.е.

На практика това е 

най-пищно украсеният 

частен дом (дворец) от 

римската епоха, разкрит 

по българските земи, 

предполага се, че първият 

й стопанин е владетел или 

наследник на тракийски 

цар, който заради особе-

ните си заслуги към Рим-

ската империя е получил 

специални права на пат-

риций.

Община Хасково стартира тръжна процедура за 

ремонтни работи на уличната инфраструктура през 

2020 г., съобщиха от кметската управа.

Стойността й е максимум 1,25 млн. лв. без ДДС. Към 

момента на откриването няма финансиране, но пред-

вид факта, че настилките са силно компрометирани, се  

очаква такова да бъде осигурено.

Предвиждат се ремонтни работи по участъци от 

уличните платна, които са с най-големи разрушения, уля-

гания и пропадания и с най-интензивен трафик по тях, се 

допълва в съобщението.

Община Шумен кандидатства за финансиране на реха-

билитация и модернизация на уличното осветление в града 

по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефектив-

ност, енергийна сигурност“ към Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014 - 2021 г., 

съобщават от пресцентъра на местната администрация. 

Проектното предложение включва подмяната на улични 

и паркови лампи и монтиране на 3085 нови енергоспестя-

ващи LED в различни части на града, междублокови прос-

транства и по централния булевард „Славянски“.

Предвижда се и поставяне на енергоефективни ос-

ветителни тела на 20 пешеходни пътеки, въвеждане на 

система за централизирано интелигентно управление и 

производството на енергия от възобновяеми енергийни 

източници за потребление от новото осветление. Обща-

та стойност на проекта е до 600 хил. евро.

Къщата на един от най-близките съратници на 

Васил Левски в Ловеч - Христо Цонев – Латинеца, 

ще бъде реставрирана от общината, въпреки че 

е частна собственост, съобщиха от там. Това е 

единственият оцелял в автентичния си вид дом в 

Ловеч, където е намирал убежище Апостола. Въ-

преки че е със статут на недвижима културна цен-

ност от национално значение, обектът е в окаяно 

състояние и безстопанствен от години. 

Местната власт е предприела стъпки за иззе-

мане на имота, който е с установени собственици, 

които не се интересуват от него, и е започнала 

дейности по неговото укрепване, реставрация и 

ремонт. Направено е съгласуване с Националния 

институт за недвижимо културно наследство.

Министерството на културата обяви процеду-

ра за избор на обекти за предоставяне на целева 

финансова подкрепа в областта на консервацията 

и реставрацията на недвижимите културни ценнос-

ти. Крайният срок за подаване на заявления е 18 

март. 

Средствата ще се ползват за дейности по 

спешни и неотложни ремонти за съхраняване на 

обекти или за интервенции, свързани с отбеляз-

ването на значими годишнини, чествания и други 

инициативи с национално значение в областта 

на опазването на културното наследство. Прио-

ритетно ще бъде финансирано укрепване и пре-

дотвратяване на по-нататъшното увреждане 

или разрушаване на обектите. От значение ще е 

значимостта им съгласно националната катего-

ризация, технологичната необходимост, както и 

перспективи за ползване.

След като миналия август Фондът за 

устойчиви градове одобри финансиране 

на мащабния проект на община Казан-

лък – „Светът на траките“, сега е обя-

вена и обществената поръчка за избор 

на изпълнител. На мястото ще се строи 

посетителски и обслужващ център към 

Царския некропол на тракийския град Се-

втополис. Целта е да се осигурят липс-

ващите предпоставки за превръщането 

на гробниците в района на Казанлък в 

конкурентоспособен туристически про-

дукт.

На обекта трябва да бъде пресъз-

дадена максимално автентично атмос-

ферата на начина на живот и обичаи на 

древните заселници в долината в съче-

тание с модерни туристически атрак-

ции, комфорт и визуални изкуства, съоб-

щават от кметството.



местната власт е в по-

стоянното подобряване 

на градската среда, тех-

нологиите и инфраструк-

турата. Нашата столица 

може да е един от диги-

талните лидери в Евро-

па“, изтъкна зам.-кметът 

Владимир Данаилов. „Рабо-

тим по такъв начин с фир-

мите, че те да могат да 

вникнат в структурата 

на града, в транспорта, 

в здравеопазването, за да 

измислят нови продукти 

и решения. Градът трябва 

да бъде активен създател 

на пазари“, допълни той. 

Данаилов изтъка, че 50 

от всички 200 услуги, кои-

то предлага Столичната 

община, са електронни и 

приоритетно се работи 

за дигитализиране на ос-

таналите.

За повече експертиза 

при вземането на архите-

ктурни решения за разви-

тие на градската среда 

настоя и Георг Памер. Той 

разказа за 

нов технологичен квартал 
на австрийската столица. 

Проектът е реализи-

ран съвместно от община 

Виена, Siemens и местни 

организации. „От изоста-

вено летище в края на 50-

те години на миналия век, 

което се намира до грани-

цата със Словакия, близо 

до Братислава, благода-

рение на джойнт-венчър 

се изгради модерен квар-

тал с перспектива в него 

да живеят 25 хил. души, 

като са осигурени 20 хил. 

работни места. Наричаме 

го „Град до езеро“, защото 

той е атрактивно място 

и за плаж“, сподели Памер.

Таня Косева комен-

тира, че София е проек-

тирана като град без 

автомобили и затова раз-

ширението на метрото е 

ключово.

„Градовете се разви-

ват по два сценария – с 

нови територии и със 

строителство на височи-

на“, каза арх. Ангел Заха-

риев, като потвърди, че 

според съвременния урба-

низъм автомобилът е най-

големият враг на града. 

Той информира, че пред-

стоят дискусии за мерки-

те за промяна на градо-

устройството в София, 

които ще са ориентир за 

инвеститорите, и даде 

пример с проекта в ра-

йона на Централна гара, 

където ще се изгражда 

концертна зала. „Освен 

квартални кадастрални 

планове на София й липсва 

и Общ устройствен план“, 

добави той и препоръча да 

се погледне към хилядите 

декари в индустриалните 

зони на столицата и към 

тези покрай изоставени 

железопътни линии, кои-

то в момента са подце-

нени от държавата, но са 

с потенциал за развитие 

на града с перспектива 

2050 г.

Във видео обръще-

нието си към форума ев-

рокомисарят по „Инова-

ции, научни изследвания, 

култура, образование и 

младеж“ Мария Габриел 

подчерта, че повече от-

всякога има нужда да се 

споделят добри практики 

от опита на европейски-

те градове. „В продълже-

ние на 30 години ЕК инвес-

тира в научни изследвания 

и иновации. Настоящата 

програма „Хоризонт 2020“ 

осигури 3,1 млрд. евро. В 

следващия период тази 

тенденция ще продължи. 

Големите предизвикател-

ства обаче изискват сме-

лост и новаторски подход. 

ЕК насърчава градските 

власти да поемат риско-

ве“, каза още тя.
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Община Габрово е готова да реализира дигитализирания модел като пилотен проект
Елица Илчева

Електронното стро-

ително разрешение може 

да се въведе най-бързо и 

лесно в сегмента жилищ-

но строителство. Около 

това мнение се обедни-

ха участниците в кон-

ференцията „Knowledge 

City 2020 – Градове на 

бъдещето“. Практиката 

в Сърбия и Република Се-

верна Македония отчита 

положителни резултати 

при ползването на този 

продукт особено по отно-

шение на координацията 

между местната власт 

и бизнеса. В събитието 

взеха участие зам.-минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Деница Николова, 

Владимир Данаилов, зам.-

кмет на София по „Диги-

тализация, иновации и 

икономическо развитие, 

Георг Памер, управляващ 

директор на Aspern Smart 

City Research - Виена, Геор-

ги Шопов, председател на 

Националната асоциация 

на строителните пред-

приемачи, Таня Косева, 

председател на Асоциаци-

ята на собствениците на 

бизнес сгради, арх. Ангел 

Захариев, съосновател на 

„А и А Архитекти“ и др.

Според Георги Шопов  

е-строителното разре-

шение ще съкрати вре-

мето за издаване на до-

кумента и ще доведе до 

намаляване на цените на 

имотите, защото ще има 

повече сгради, които да се 

предлагат. Кметът Таня 

Христова веднага прие 

предизвикателството и 

заяви, че община Габрово 

е готова да реализира 

дигитализирания модел 

като пилотен проект. Тя 

подчерта, че местната 

администрация има тра-

диции в дългосрочното 

партньорство с бизне-

са. Христова добави, че 

е създадено сдружение 

между общината, бизне-

са и Техническия универ-

ситет на града, което 

заедно с Тракия икономи-

ческа зона реализира идеи 

и инициативи с добавена 

стойност.

На форума бяха обсъ-

дени и други добри при-

мери на взаимодействие 

между бизнес и местна 

власт и се дадоха пре-

поръки за подобрение на 

връзката с институции-

те. По думите на Деница 

Николова трябва да се по-

стигне 

синергия между иконо-
мическите оператори и 
общините. 

Пред участниците в 

конференцията тя съоб-

щи, че бъдещите проекти 

за градско развитие, фи-

нансирани от оператив-

ните програми в програм-

ния период 2021 – 2027 г., 

ще бъдат предварително 

представяни чрез 3D визу-

ализация или макет. „Цел-

та е да се постигне по-

добро планиране. Ще има 

изискване инвестициите 

да са визуализирани по 

начин, по който да не е 

пропуснат нито един де-

тайл – озеленяване, пред-

виденото строителство, 

отделните елементи на 

съпътстващата инфра-

структура. Това трябва 

да е видимо за хората, а 

чрез широки обществени 

обсъждания да се пости-

гат най-добрите решения 

за градовете“, отбеляза 

Николова. Според нея в 

този етап от подготов-

ката на проекта трябва 

да се нанасят и евенту-

ални промени, ако се нала-

гат, а не в хода на реали-

зация. Зам.-министърът 

счита, че това изискване 

заедно с качеството и 

контрола трябва да зале-

гне в съвременното гра-

доустройство и планира-

не. „Ние ще имаме период 

от около поне една годи-

на, в която ще трябва да 

структурираме правилно 

нашите идеи, които да 

можем да изпълним в хода 

на реализация на периода. 

Подготовката ще бъде 

изключително важна и ще 

концентрираме усилията 

върху правилното плани-

ране“, отбеляза още тя.

„София може да бъде 

потенциален  град  на 

бъдещето. Фокусът на 

Снимки Румен Добрев

ХИДРОМОТОР ООД
изключителен представител за България на

1588 София, с. Кривина, ул. „Искър“ 53А . Тел.: +359 887 63 26 27; +359 888 50 59 62  
e-mail: hy_motor@abv.bg                www.hydromotor.bg

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини

Стационарни бетонпомпи

Комбинация миксер с 
бетонпомпа – ПУМИ

Автобетонпомпи

Разпределителни  
стрели

Тунелни машини
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Проектът черпи вдъхновение от принципите на 
древните инженерни решения в региона

Страницта 
подготви 
Елица Илчева

Zaha Hadid Architects 

публикува кадри на почти 

завършената първа сгра-

да – изложбен и конгре-

сен център за стартъп 

компании – на простира-

щия се върху 670 000 кв. м 

„Остров на еднорозите“ в 

Чънду, Китай. Проектът 

черпи вдъхновение от 

принципите на древни-

те инженерни решения в 

региона. „Напоителната 

система на Дуджиангян“, 

построена преди 2300 

години северозападно от 

Чънду, е вписана в списъка 

за световно наследство 

на ЮНЕСКО. Тази древна 

система за управление на 

водите използва природ-

ните ресурси на река Мин 

за напояване на равнина-

та на Чънду, превръщай-

ки земята в една от най-

продуктивните в Китай и 

предпазвайки региона от 

наводнения. Модерното 

хидравлично инженерство 

възстановява естестве-

ните влажни зони на район 

Тиан Фу като част от ця-

лостен екологичен проект 

за опазване на водата, 

контрол на наводненията 

и изграждане на зона за 

отдих. Проектът за парка 

включва зелени обществе-

ни пространства.

Клъстери от сгради 

обграждат централния 

площад и метростанци-

ята. Радиалната струк-

тура позволява само за 

няколко минути пеш или с 

колело да бъдат достиг-

нати най-отдалечените 

точки от центъра. В но-

вите паркови зони, грани-

чещи с езерото Xing Long, 

иновативни технологии 

за градско земеделие ще 

осигурят на обитателите 

свежи натурални проду-

кти. С трансформирането 

на тамошната икономика 

от традиционното произ-

водство към интернет и 

технологичните сектори 

една трета от светов-

ните стартиращи компа-

нии на стойност над един 

милиард щатски долара, 

наречени „компании едно-

рози“, вече са в страната. 

В Чънду, столицата на 

провинция Съчуан, се про-

извеждат компютърните 

чипове за половината от 

преносимите компютри 

в света. С фокус върху 

информационните техно-

логии от следващо поко-

ление, интелигентното 

производство, цифрови-

те развлечения и новите 

енергийни източници, но-

вият район Тиан Фу на юг 

от града се превръща в 

екологично устойчив биз-

нес и жилищен център за 

китайските технологични 

и изследователски секто-

ри. „Островът на едноро-

зите“ е проектиран да по-

добри благосъстоянието 

на 70 000 изследователи, 

разработчици, офис слу-

жители, жители и посети-

тели.

Дълбоко в Намиб, най-

старата пустиня в све-

та, посреща посетите-

ли Desert Lodge & Beyond 

Sossuvlei. Екохотелът, раз-

положен в сюрреалистич-

ния пейзаж, е проектиран 

от базираната в Южна 

Африка Fox Browne Creative 

и е олицетворение на лук-

созния дизайн, смесен с 

иновативна устойчивост. 

Околният терен е напра-

во извънземен със свои-

те километри подвижни 

дюни. Всъщност новото 

място за настаняване 

представлява реновация 

на съществуващата хижа 

Sossusvlei, която е постро-

ена през 90-те години на 

миналия век като база за 

изследване на тази изу-

мителна част от света. 

Сега към тази й функция е 

прибавена и възможност-

та да се посрещат турис-

ти в модерна устойчива 

среда с минимално влияние 

върху природата.

Десет индивидуал-

ни каменни апартамен-

та съставляват хотела. 

Всеки от тях гарантира 

зашеметяваща гледка, 

предлага просторна днев-

на зона с камина, както 

и кухня и трапезария. В 

спалнята гостите имат 

голям прозорец над легло-

то, а банята осигурява 180 

градуса пустинна гледка. 

От дневната зона се от-

варят големи врати към 

сенчести веранди, някои 

от които разполагат с 

частен басейн. Общата 

зона включва удобна днев-

на с бар и интерактивна 

кухня, както и друг басейн. 

Има много засенчени шез-

лонги, както и фитнес и 

уелнес център с пълни СПА 

процедури.

От началото на про-

цеса на обновяване еки-

път по архитектура и 

дизайн се фокусира върху 

три цели - да създаде из-

ключително изживяване 

за посетителя; да създа-

де структури, които са в 

www.yanmar-bg.com

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.

хармония с естествената 

им обстановка, и да све-

де до минимум човешкото 

въздействие върху тази 

чувствителна среда. 

Първата стъпка към 

изпълнението била свър-

зана с пренареждането на 

оригиналните сгради, за 

да се впишат в по-устой-

чив модел. Процесът на 

обновяване включвал из-

ползването на възможно 

най-много естествени 

материали, като напри-

мер камък. Има система 

за повторна употреба 

на дъждовна вода и на-

края - огромното количе-

ство слънчеви панели на 

покрива позволява да се 

генерира цялата енергия, 

правейки хижата 100% са-

мостоятелна.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ ЕДНО ВРЕМЕ...

Албена Атанасова, 
зам.-кмет на София по „Социални 

дейности и интеграция на хора  

с увреждания”

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 
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Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
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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
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„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,  
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Чрез 3-цилиндровия 

двигател  с  кубатура 

2500 куб. см. той осигу-

рява най-високия въртящ 

момент в света – 225 Нм 

и е със 180 к.с. Двигате-

лят е с най-голям работен 

обем от всеки друг произ-

водствен мотоциклет. 

Машината е характер-

Снимки авторът

„Универсиада“ – 
емблема на модерната 
архитектура в България

Нови Искър 
тепърва ще разгръща 
своя потенциал 

Емил Христов

На специално събитие 

в шоурума на Triumph в 

София беше представен 

лимитираният Rocket 3 

TFC, който е истинска 

легенда при мотоцикле-

тите. За целия свят са 

произведени само 750 

броя, а в българската 

столица е номер 546. 

Специален гост беше 

актьо рът Асен Блатеч-

ки, който е известен по-

читател на двуколесните 

машини. Друг голям фен 

на моторите - прокурис-

тът и главен редактор на 

вестник „Строител“ Ре-

нета Николова - също не 

пропусна премиерата на 

уникалното произведение.

Rocket 3 TFC задава 

изцяло 

нов стандарт при 
въртящия момент, 
производителност-
та, възможностите и 
стила. 

на с чисти линии и двойни 

LED фарове, което е една 

от запазените марки на 

Triumph. Отличителни за 

модела са и хидроформо-

ваните ауспуси, изкусно 

изработените алуминиеви 

колела и невероятният си-

лует. Всичко това създава 

абсолютния връх в 
излъч ването и стила на 
мотоциклета. 

Освен това той е с 

невероятните 44,5 кг 

по-лек спрямо предишния 

модел Rocket 3, като това 

e следствие от намалява-

нето на теглото на рама-

та. Шасито е изцяло ново, 

рамото на задното окач-

ване вече е едностранно, 

спирачната система е 

мощна Brembo с радиални 

апарати отпред.

Моторът  е  много 

удобен и доставя истин-

ско удоволствие на по-

читателите на бързите 

скорост и със сигурност 

няма такъв, който да не 

иска да го изпробва. Той 

обаче няма да се продава 

за голямо съжаление на 

желаещите и колекционе-

рите.
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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

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

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:


