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Има нужда от започването на 
дискусия за разделянето на ЗУТ 

Свързващият всички 
сектори проблем е 
липсата на работна ръка

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-7  стр. 11

„Благодарение на активната работа на КСБ сега представляваме най-голямата група 
страни във Федерацията“, коментира вицепрезидентът инж. Любомир Качамаков

Мария Желева
Ренета Николова

Вицепрезидентът на Евро-

пейската федерация на стро-

ителната индустрия (FIEC) 

и председател на ОП на КСБ 

– София, инж. Любомир Кача-

маков проведе поредната ра-

ботна среща с ръководства 

на федерации от страните от 

Централна и Източна Европа 

(ЦИЕ), които представлява във 

FIEC. В Загреб, Хърватска, инж. 

Качамаков разговаря с пред-

седателя на Надзорния съвет 

на хърватската Асоциация на 

работодателите в строител-

ството (CEA) Дарко Джамбре-

кович. На срещата присъства 

и Ива Напхолц, юридически съ-

ветник. Целта на серията от 

визити е да се обсъди състоя-

нието на строителния сектор в 

държавите от ЦИЕ и да се набе-

лежат общите проблеми, за да 

бъдат обединени усилията на 

страните от групата за тър-

сене на решения на европейско 

нивo. 

„Не е изненада, че предизви-

кателствата, които бяха от-

кроени по време на тази среща, 

са липсата на квалифицирани 

строителни кадри, необходи-

мостта от осъвременяване на 

образованието и въвеждането 

на съпътстваща практика, съ-

образена с нуждите на индус-

трията. Ниската степен на 

цифровизация е сред другите 

общи проблеми, касаещи секто-

ра“, коментира инж. Качамаков.

Четете повече в следващия 
брой.
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11 февруари
Любомир Пейновски, член на УС на КСБ

15 февруари
Живко Ангелов, член на УС на КСБ

16 февруари
Инж. Борислав Крушкин, член на Комисията за воденето, 

поддържането и ползването на ЦПРС

Разнообразните строителни дей-

ности изискват гъвкави и адаптивни 

решения, особено що се касае до из-

бор на техника. Такава е и поредната 

доставка на Евромаркет Кънстракшън 

– универсална разширяема товарна 

платформа Faymonville CombiMAX, про-

ектирана за товари от 50 до 250 тона 

с всякакви форми и размери. 

Платформата е част от новата 

серия на производителя и е първата, 

доставена в България. Неин горд соб-

ственик е „Ростер“ ООД – строителна 

компания, чиято дейност варира от 

разрушаване и демонтаж на сгради и 

промишлени съоръжения, земно-изкоп-

ни дейности, товарене и транспорт 

до рециклиране и производство на 

строителни продукти от строителни 

отпадъци. Платформата е доставе-

на специално за транспорт на багери 

разрушители и в частност на новоза-

купения 67-тонен Komatsu PC490HRD, 

но може да бъде използвана за целия 

машинен парк на компанията.

Универсалната товарна платфор-

ма Faymonville CombiMAX е изградена 

на модулен принцип. Конфигурацията 

й е изключително гъвкава и позволява 

да бъде пригодена индивидуално спрямо 

приложението и нуждите на клиента. 

Отличава се с лека и здрава конструк-

ция, софтуер за калкулиране на товара, 

както и с разтегаем борд от 3 до 5 

оси за ниско товарене, предназначен 

за специализиран транспорт на стро-

ителни машини.

Това не е първата доставка на 

„Ростер“ ООД от Евромаркет Кън-

стракшън. Компанията е собстве-

ник на машинен парк с над 10 машини 

Komatsu, сред които два челни товара-

ча, два багера разрушители, както и 9 

хибридни багера Komatsu HB215LC. 

Десислава Бакърджиева 

Стартира изграждането на участък от 

бъдещата автомагистрала „Европа“  между  

ГКПП „Калотина“ и Драгоман, съобщиха от 

Агенция „Пътна инфраструктура“. Строи-

телството на 14,5-километровата отсечка 

се финансира със средства от Механизма за 

свързване на Европа и републиканския бю-

джет. Стойността на инвестицията е за 

близо 165 млн. лв. Срокът за изпълнение е  

януари 2022 г.

Началото на участъка е след ГКПП „Кало-

тина“ при 1-ви км и завършва непосредстве-

но след Драгоман при 15-и км. По трасето 

ще бъдат изградени четири пътни възела 

– „Калотина“, „Турмашка махала“ при 8-и км, 

„Драгоман - Запад“ при 13-и км при пресичане 

с път III-813 Годеч - Габер  и „Драгоман – Из-

ток“ при 14-и км.

За опазване на околната среда и изпъл-

нение на екологичните мерки при 4-ти км 

ще бъде изграден надлез (екотунел) за едри 

бозайници с  ширина 40 м с почвена покрив-

ка, позволяваща засаждането на дървета 

и 3-метрова плътна шумозащитна ограда, 

намаляваща светлинното и шумовото въз-

действие от преминаващите автомобили.

Изпълнител е „Страбаг БПА“ ДЗЗД с учас-

тници „Щрабаг“ ЕАД, „Страбаг Сп. з.о.о., Пол-

ша“ и „Битумина ГмбХ-България“ ЕООД. Стой-

ността на договора им е за близо 165 млн. лв. 

Строителния надзор ще осъществи ДЗЗД 

„Надзор Калотина - СОП“, в което са „Тран-

сконсулт-БГ“ ООД и „Пътинвест-Инжене-

ринг“ АД. Техният договор е за 3,7 млн. лв. 

Трасето на АМ „Европа“ между ГКПП „Ка-

лотина“ и Софийския околовръстен път е с 

дължина 48 км и е разделено на три участъ-

ка. Строителните работи на участъка меж-

ду Драгоман и Сливница - с дължина 17 км, 

започнаха през май 2019 г. и се очаква да 

приключат до края на тази година. Трета-

та отсечка е от Сливница до връзката със 

Северната скоростна тангента, с дължина 

16 км. Тя ще преминава по ново трасе и в 

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Росица Георгиева, 
Ренета Николова

Строителните фир-

ми, които изпълняват во-

допровода между София и 

Перник, вече са на терен 

и работят. Ние имаме 30 

календарни дни за реали-

зиране на проекта и ако се 

налага, сме в готовност да 

работим на 3 смени. Това 

каза председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

в предаването „Беновска 

пита“ по Канал 3, където 

той гостува заедно с ми-

нистрите на икономиката 

Десислава 
Бакърджиева 

703 978 обитавани жи-

лищни сгради трябва да 

бъдат обект на мерки за 

подобряване на енергий-

ната ефективност (ЕЕ) 

през следващите години. 

Това показва доклад за 

подобряване на енергий-

ните характеристики 

на жилищните сгради в 

страната, изготвен от 

„Българо-австрийска кон-

султантска компания“ АД 

по поръчка на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството (МРРБ). От прес-

центъра на ведомство-

то съобщиха, че същата 

компания е извършила и 

анализ на националния 

жилищен фонд. Целта е да 

бъдат предложени иконо-

мически ефективни поли-

тики и мерки за неговото 

обновяване.

За подготовката на 

двата документа са из-

ползвани данни на кадас-

търа, НСИ, Националната 

информационна система 

за състоянието на енер-

гийната ефективност и 

др. Според тях общият 

брой на обитаваните жи-

лищни сгради е 1 365 898, 

но за около 25% от тях 

провеждането на подобни 

мерки не е целесъобразно, 

защото са от кирпич, ка-

мък, дърво и др. и са амор-

тизирани.

От МРРБ посочват, че 

нужда от саниране имат 

645  756  еднофамилни 

къщи, 54 533 блока, 3200 

сгради от семеен тип и 

500 общежития. Обща-

та разгърната площ е 

184 290 428 кв. м. „Пре-

поръката е в периода до 

2030 г. политиката за по-

добряване на ЕЕ да бъде 

приложена към всички 

групи жилища. Сградите 

с лоши енергийни харак-

теристики (класове Е, F 

и G) са 91% от необнове-

ните, като тези, при кои-

то разходът на енергия е 

най-висок, са 18%. От тях 

би трябвало да дойдат 

най-големите икономии на 

енергия, но практиката 

от досегашните програми 

показва, че съществуват 

редица пречки за реализа-

ция на процеса дори при 

100% безвъзмездно фи-

нансиране. Голям е потен-

циалът при еднофамилни-

те къщи“, поясняват от 

министерството.

Данните са показали 

още, че към момента 7% 

от жилищната площ в 

страната са в съответ-

ствие с актуалните нор-

мативни изисквания за 

ЕЕ. За останалите сгради 

следва да се разработят 

мерки за подобряване на  

енергийната ефектив-

ност. „Новото е, че се 

препоръчва създаване на 

„ветрило“ от програми, 

насочени към решаване 

на различни проблеми и 

нужди. Например отделни 

програми за саниране на 

блокове и на къщи, про-

грама за подобряване на 

конструктивната устой-

чивост на сградите преди 

въвеждането на мерки за 

ЕЕ, програми за въвежда-

не на единични мерки за 

ЕЕ там, където е невъз-

можно или нецелесъобраз-

но дълбоко обновяване, и 

други. Според авторите 

на изследването това ще 

даде по-добри резултати 

от една програма, която 

се опитва да реши всички 

проблеми“, коментират 

от МРРБ и добавят, че 

това създава необходи-

мост от разработване на 

устойчив модел за финан-

сиране на санирането. 

Анализът и докладът 

могат да бъдат намерени 

на интернет страница-

та на МРРБ и на сайта 

на в. „Строител“ www.

vestnikstroitel.bg.

то са изправени пред една 

хуманитарна криза“, кате-

горичен бе той. 

На въпрос, дали срокове-

те за реализация са реалис-

тични, инж. Терзиев комен-

тира, че „от строителна 

гледна точка – напълно. Не-

обходимите хора и техника 

са осигурени“. Той обаче 

уточни, че все пак по отно-

шение на трасето и на две-

те връзки, които трябва да 

се направят, скоростта на 

изпълнение зависи от дос-

тавките на тръбите. 

В ефир министърът на 

икономиката Емил Карани-

колов изрази своята благо-

дарност за оказаната под-

крепа от КСБ. 

Снимка Ренета Николова Емил Караниколов и на окол-

ната среда и водите Емил 

Димитров. 

„Традиция е Камарата да 

помага при бедствия, ава-

рии и извънредни ситуации 

като тази в Перник, затова 

на 23 януари изпратихме за-

питване до нашите члено-

ве, които работят ВиК ин-

фраструктура, биха искали 

и имат възможност да се 

включат в дейности по из-

граждането на водопрово-

да, за да подкрепим нашите 

сънародници от Перник. До 

края на деня имахме 65 фир-

ми, заявили желание да по-

могнат. Поискахме среща с 

премиера и предложихме на-

шата подкрепа за Перник“, 

сподели председателят на 

Камарата. 

Инж. Терзиев уточни, че 

държавната фирма „Мон-

тажи“ ЕАД е определила 

4 обекта, които да бъдат 

реализирани от фирми, чле-

нове на Камарата - 2 връз-

ки на водопровода, помпена 

станция и резервоар. 

„Фирмите се включват 

с хора и техника безвъз-

мездно и не очакваме никак-

ви облаги от това, просто 

помагаме на перничани, кои-



4 ДЪРЖАВНА ПОЛИТИКАÑòðîèòåë петък, 14 февруари 2020

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

37 000лв.*

Десислава Бакърджиева
 

Генералният директор на 

Национална компания „Железо-

пътна инфраструктура“ (НКЖИ) 

инж. Красимир Папукчийски е 

провел работна среща със своя 

колега Фестим Халили, ген. ди-

ректор на „Македонски железни-

ци – Инфраструктура“, съобщиха 

от пресцентъра на държавното 

предприятие. Събитието се 

е състояло в сградата на цен-

тралното управление на НКЖИ. 

Двамата са обсъдили напредъка 

по изграждането на жп връзка-

та между София и Скопие. Като 

абсолютен приоритет за раз-

витието на Коридор №8 те са 

определили строителството 

на тунела на Деве баир, където 

всъщност минава границата 

между България и Македония.

След срещата стана ясно 

още, че до края на март междуве-

домствена експертна група от 

двете предприятия – в състава 

на която ще влязат инженери 

тунелно строителство, желе-

зен път, контактна мрежа и 

сигнализация, ще представи 

доклад за съответствие с 

европейските изисквания 

на изготвения от северно-

македонска страна проект 

за изграждане на тунела. 

През април предстои нова 

работна среща между два-

мата генерални директори 

за анализ на резултатите 

и синхронизиране на всички 

бъдещи действия по строи-

телните дейности. 

„Експерти от НКЖИ ще 

оказват и техническа помощ 

по конкретни проекти на маке-

донските си колеги, свързани с 

европейско финансиране“, по-

сочват още от Националната 

компания.

Десислава Бакърджиева

До края на май ще завърши ре-

монтът на носещите колони на 

виадукта при 37-и км на АМ „Тра-

кия“, съобщиха от Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ). От ведом-

ството припомниха, че през мина-

лата година е обновена връхната 

конструкция на съоръжението, а в 

момента се работи по укрепването 

на колоните. 

Ремонтът се извършва по одо-

брен от АПИ и Института по пъ-

тища и мостове проект, който 

включва премахване на стария по-

върхностен бетонов слой над арми-

ровката на колоните и покриване-

то им с нов слой торкрет бетон, 

уточняват от Агенцията. Допъл-

нително се укрепват основите на 

съоръжението, в съответствие с 

изискванията на Еврокод. Изграден 

e и преливник на близкия микроязо-

вир с цел предпазване на основите 

на виадукта от повърхностни води. 

„Извършваните ремонтни дей-

ности по никакъв начин не възпре-

пятстват движението по виадук-

та“, посочват още от АПИ.

Елица Илчева

Над 27 млн. нощувки са 

реализирани в България за 

2019 г., или имаме ръст от 

2% за годината. Това каза 

министърът на туризма 

Николина Ангелкова при от-

криването на международ-

ната туристическа борса 

„Ваканция и СПА Експо“. 

37-ото издание събра 360 

представители от 20 дър-

жави, сред които 22 общини, 

60 дестинации, както и 40 

нови участници. 

„Изминалата 2019 г. не 

беше никак лека. Искам да 

поздравя всеки един от Вас 

и да му благодаря за усилия-

та, които положи, за да мо-

жем отново да се похвалим 

с изключително добри резул-

тати“, каза Ангелкова. Тя съ-

общи, че над 9,3 млн. са били 

чуждестранните туристи 

през годината и ръстът 

им от 0,4% спрямо 2018 г. 

показва, че ведомството й 

си е свършило добре рабо-

тата. 5,9% повече българи 

са нощували в хотелите ни, 

което говори, че макар и с 

малки стъпки, насърчаване-

то на вътрешния туризъм 

има ефект. 

Пред журналисти ми-

нистърът коментира и 

приетите на второ четене 

промени в Закона за тури-

зма. „Измененията са свър-

зани основно с определяне 

статута на националните 

курорти. Това е тема, по 

която работим повече от 

три години, за да можем да 

намерим баланса и да пред-

ложим най-добрите законо-

ви предложения, които след 

това ще бъдат доразвити в 

наредба, разбира се. Стату-

тът като цяло дава възмож-

ност да се регулират всички 

дейности на територията 

на националните курорти 

от маркетинга и рекламата 

през инфраструктурата до 

капиталовите разходи, като 

озеленяване, почистване в 

зависимост от собстве-

ността и спецификите на 

територията на всеки един 

национален курорт“, обясни 

тя.

Ден преди изложението 

Българската хотелиерска 

и ресторантьорска орга-

низация (БХРА) раздаде за 

24-ти път Годишните си 

награди. Специален гост на 

церемонията в „София хотел 

Балкан” бе зам. министър-

председателят по икономи-

ческата и демографската 

политика Марияна Николова.

„Убедена съм, че всеки 

хотел и заведение има клю-

чова роля в развитието на 

индустрията ни. Благода-

рение на Вас се вдига ка-

чеството на туризма“, за-

яви Николова. Тя посочи, че 

секторът допринася с 12% 

за вътрешния продукт на 

България. 

Събитието уважи и ви-

цепрезидентът на европей-

ската асоциация ХОТРЕК 

Марк Ван Мюлдърс, тъй 

като българската органи-

зация вече е неин член. 

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова бе сред 

избраните да връчват на-

градите и каза, че е горда с 

регистриран ръст от 3,5% 

на посетилите София мина-

лата година. „Категорична 

съм, че добрите ни хотели и 

ресторанти по нищо не се 

различават от европейски-

те“, заяви Фандъкова.

Снимка Румен Добрев
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Десислава Бакърджиева

„Над 2 млрд. евро се ин-

вестират за развитие на 

градовете в България през 

настоящия програмен пе-

риод  2014 – 2020 г. Сред-

ствата са по линия на ОП 

„Региони в растеж“ и про-

грамите за трансгранично 

сътрудничество.“ Това е 

заявила зам.-министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройството Деница 

Николова по време на Десе-

тия Световен градски форум 

на Хабитат – ООН, който се 

проведе в Абу Даби, ОАЕ. В 

изказването си тя е отбе-

лязала нуждата от привли-

чане на частни инвестиции 

в изпълнението на публични 

проекти за постигането на 

ефективни политики. Нико-

лова е обърнала внимание, че 

за бъдещото градско разви-

тие ще са нужни устойчиви  

проекти, предопределени от 

три предпоставки – правил-

но структуриране,  фокуси-

ране на заинтересованите 

страни за осъществяване-

то им и едва като следваща 

стъпка – финансирането. 

„Компонентите, генериращи 

приходи, са важен елемент 

за постигане на устойчи-

вост“, коментирала още тя.

На дискусия за устой-

чивото развитие, инова-

тивното управление на 

многофамилни жилища, 

разработването и внедря-

ването на стратегии зам.-

министър Николова е пред-

ставила българския опит. Тя 

е запознала участниците от 

близо 20 държави от целия 

свят с резултатите от из-

пълнението на програмите 

за енергийна ефективност 

на многофамилните жилищ-

ни сгради в България. Николо-

ва е посочила, че според ана-

лизите мерките, които се 

реализират у нас, водят до 

спестяване между 40 и 60% 

в потреблението на енергия.

Емил Христов

„Обществени поръчки 

за около 165 млн. лв. за ВиК 

обекти вече са обявени по 

Оперативна програма „Окол-

на среда 2014 - 2020“ („ОПРР 

2014 – 2020“). Това съобщи 

министърът на регионално-

то развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова пред 

парламентарната Комисия 

по регионална политика, 

благоустройство и местно 

самоуправление. На заседа-

нието присъстваха и Дени-

ца Николова, зам.-министър 

на регионалното развитие и 

благоустройството, и Геор-

ги Терзийски, председател на 

УС на Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ).

Министър Аврамова по-

сочи, че 12 дружества, кои-

то предоставят ВиК услуги 

в областите Враца, Русе, 

Перник, Видин, Силистра, 

Пловдив, Ямбол, Варна, Сли-

вен, Стара Загора, Кърджали 

и Смолян, вече имат сключе-

ни договори с Управляващия 

орган на „ОПРР 2014 – 2020“. 

Проектите са за изгражда-

нето и реконструкцията на 

602 км водопроводна мрежа, 

380 км канализационна, 14 

пречиствателни станции 

за отпадни води и 2 ПСПВ, 

както и за нови тръбни кла-

денци, помпени станции, ре-

зервоари и др.

„Предстои обявяване-

то на тръжна процедура за 

избор на изпъл-

нители за изгот-

вянето на още 6 

регионални пре-

динвестиционни 

проучвания за но-

воконсолидирани 

ВиК оператори 

– Хасково, Тър-

говище, Велико 

Търново, Габрово, 

Софийска област 

и Плевен“, заяви 

Аварамова. Тя до-

бави, че в три от 

областите – Ло-

веч, Монтана и Кюстендил, 

само по една община не се е 

присъединила към областна-

та асоциация. По темата за 

ВиК министърът информира 

още, че в следващите ме-

сеци предстои да бъде кон-

ституиран „Български ВиК 

Холдинг“. 

Зам.-министър 
Деница Николова: 

„Към момента няма риск 

за връщане на средства, 

предоставени от ЕС за по-

строените досега и за из-

граждащите се участъци 

от АМ „Струма“, бе кате-

горична Петя Аврамова. Тя 

уточни пред депутатите, че 

оттеглянето на апликацион-

ната форма за участъка през 

Кресненското дефиле не е 

отказ от проекта, а дава 

възможност за изпълнение 

на препоръките на ЕК за на-

маляване на въздействието 

на увеличаващия се трафик 

върху околната среда. „През 

тази година ще се извършат 

действия и мерки, които 

вече са планирани в доклада 

за ОВОС при рехабилитаци-

ята на съществуващото 

трасе на път Е-79“, обясни 

министърът.

По думите й ще се ра-

боти по избрания Източен 

вариант Г10,50. „Промяна в 

момента не се разглежда, 

тъй като има действащо 

и влязло в сила Решение по 

ОВОС с избран вариант. 

Предвижда се цялата АМ 

„Струма“ да бъде завършена 

до средата на 2027 г. Зато-

ва продължава провеждане-

то на процедурите по избор 

на изпълнители, така че при 

получаване на финансиране 

да има готовност за стро-

ителство“, каза тя и доба-

ви, че извършващите се в 

момента СМР в отсечката 

от Благоевград до Крупник 

и тунел „Железница“ са в 

друга утвърдена от ЕК апли-

кационна форма и по тях се 

работи с усилени темпове. 

Георги Терзийски съобщи, 

че са изготвени и предстои 

да бъдат процедирани под-

робни устройствени планове 

за участъците Русе – Бяла и 

обхода на Бяла на АМ „Русе – 

Велико Търново“. „Готови са 

идейният проект и докладът 

по ОВОС за тях“, посочи той. 

Терзийски поясни, че в зави-

симост от възможността 

за финансиране АПИ е в го-

товност веднага да започне 

провеждането на процедури 

за избор на изпълнител на 

двата обекта. Предстои из-

готвяне на ПУП и за третия 

участък – от Бяла до Велико 

Търново.
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Доброто ни  взаимодействие с КСБ води до поставяне 
на теми, които са важни за строителния бизнес 

Искрен Веселинов, председател на парламентарната Комисия по регионална политика,          

Ренета Николова

Г-н Веселинов, про-
ведохте първа за тази 
година работна среща 
с ръководството на Ка-
марата на строителите 
в България (КСБ). На кои 
от дискутираните теми 
поставяте акцент? 

Със задоволство мога 

да отбележа, че комуни-

кацията с КСБ винаги е 

била на добро ниво и се 

утвърди като работещ 

механизъм през настоящ-

ия мандат. Имахме доста 

полезни дискусии по теми, 

които не са непознати, 

но които продължават да 

чакат своето решение от 

години, като по някои от-

белязахме напредък. Във 

фокуса на последната ни 

среща бяха проблемите 

на строителния бизнес с 

намирането на работна 

ръка, липсата на квалифи-

цирани кадри, Законът за 

обществените поръчки 

(ЗОП), Законът за устрой-

ство на територията 

(ЗУТ), Законът за Камара-

та на строителите (ЗКС) 

и др. Разменихме полезни 

мнения и съм убеден, че 

ще работим по всички 

тези точки.

Набелязахте ли кон-
кретни съвместни дей-
ности, реализацията на 
които предстои в крат-
ки срокове? Кои са по-
дългосрочните цели на 
сътрудничеството?

Партньорството ни 

с КСБ е безсрочно. Факт 

е, че това добро взаимо-

действие води до поста-

вяне на теми, които са 

важни за строителния 

бизнес. Опитваме се да 

отговорим на тях. По-дъл-

госрочната цел е това 

сътрудничество да раж-

да по-добро законодател-

ство.

На срещата с КСБ 

говорихме и за Закона за 

защита от шума в околна-

та среда (ЗЗШОС), който 

възпрепятства работата 

на строителния бранш. 

Лично аз и колеги от Ко-

мисията по регионална по-

литика, благоустройство 

и местно самоуправление 

(КРПБМС) от другите 

политически сили поехме 

ангажимент да помислим 

за по-прецизни редакции, 

така че дейности, които 

не предизвикват шум в 

следобедните часове, да 

бъдат разрешени и из-

ключени от обхвата на 

ЗЗШОС.

По отношение на ЗУТ 

коментирахме разделяне-

то му на два нормативни 

акта със специфичен фо-

кус – първият да обхване 

конкретно материята, 

свързана със строител-

ството, а другият – с 

градоустройството и 

устройството на те-

риторията. Има нужда 

от започване на подобна 

дискусия. Факт е, че ЗУТ 

е прекалено сложен и не 

всички администрации, 

най-вече местни, могат 

да го прилагат в неговата 

пълнота. Във всеки случай 

това е много амбициозна 

задача и поетият от мен 

ангажимент е тогава, ко-

гато Камарата заедно с 

другите организации от 

бранша са готови да пред-

ложат общ проект и визия 

за разделянето на закона, 

да реализираме дискусия 

на необходимото ниво и 

след това да започнем 

процеса за промяна, който 

не бива да се очаква да е 

много кратък.

Представителите на 
КСБ Ви запознаха, че са 
инициирали поредица от 
срещи с всички организа-

ции от сектора, за да се 
постигне консенсус, след 
което да Ви дадат пред-
ложенията си.

Това е много важно, 

защото освен КСБ орга-

низациите, които имат 

отношение към въпроси-

те, свързани със ЗУТ, са 

няколко. Като например 

Камарата на архитекти-

те в България, Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектиране 

и други. Редно е всички те 

да говорят на един език, 

преди да пристъпим към 

определени законодателни 

промени. 

Бихте ли се включи-
ли в работна група от 
всички браншови орга-
низации, за да следите 
дебатите по темата?

С удоволствие ще сле-

дим дискусиите, но според 

мен е добре първо те да 

преминат в организации-

те и след това да продъл-

жат на парламентарно 

ниво.

Как оценявате из-
миналата 2019 г. като 
работа на Народното 

събрание и на ръководе-
ната от Вас комисия? 
Кое бихте посочили като 
успех, за какво не стигна 
време?

Годината беше доста 

натоварена, но завърши 

успешно. Отново се зани-

мавахме с проблемите на 

ЗУТ, по-конкретно с пре-

местваемите обекти. Ра-

ботихме и по множество 

други законодателни ини-

циативи. 

Сред по важните са 

Законопроект за измене-

ние и допълнение (ЗИД) на 

Закона за устройство на 

територията, на Закона 

за кадастъра и имотния 

регистър, на Закона за 

местното самоуправле-

ние и местната адми-

нистрация, на Закона за 

пътищата, на Закона за 

местните данъци и так-

си, на Закона за устрой-

ството на Черноморско-

то крайбрежие, на Закона 

за туризма, на Закона за 

концесиите, на Закона за 

електронното управление.

За какво не стигна 

времето? Мисля, че при-

ключихме годината в до-

бър порядък от гледна 

точка на законодател-

ните ни планове, през 

изминалата седмица на 

първо четене бяха приети 

и промените в Закона за 

регионалното развитие, 

където за първи път се 

поставя въпросът за ре-

гионализацията. Доста 

плахо за съжаление и неу-

довлетворително, поне за 

мен, но става ясно, че пла-

нирането на развитието 

на територията на ниво 

общини и области не е 

ефективно. Има нужда от 

ново окрупняване, било то 

като форма на самоупра-

вление или друг вид адми-

нистративна единица. За-

конопроектът предвижда 

промяна в структурата 

на регионалните съвети 

за развитие и разширя-

ване обхвата на правомо-

щията им. В нашия дебат 

обаче трябва да отидем 

по-напред и да говорим за 

ново ниво на самоуправле-

ние, защото това е необ-

ходимо на обществото.

Другата важна тема 

е ЗУТ. Основното, което 

се въвежда с последните 

промени на закона, е, че с 

тях се поставя и ще бъде 

решен въпросът за пови-

шаване отговорността 

на строителния контрол 

в целия процес. Смятам, 

че това ще е от полза на 

всички участници в сек-

тора. 

Тези два закона ще са 

сред основните приорите-

ти на КРПБМС през годи-

ната.

Кога реалистично 
бихме могли да имаме 
по-радикална промяна в 
ЗУТ?

Мога да споделя опи-

та си от друго подобно 

изменение - Закона за дви-

жението по пътищата, 

който трябваше да бъде 

разделен на три части. 

Процесът стартира пре-

ди 4 години и още не е 

завършил, тъй като има 

изключително сложни 

отношения между всички 

страни в него. Те много 

дълго време са регулирани 

хаотично. Всяка промяна 

води до редица последици, 

които понякога не може 

да предвидим. Затова да 

бързаме бавно, със съзна-

ние за посоката и целта, 

но без да правим резки 

Снимки в. „Строител“
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          благоустройство и местно самоуправление:

движения, които могат да 

накърнят интересите на 

много хора.

Една от актуалните 
теми е свързана със със-
тоянието на ВиК секто-
ра. Необходими ли са и 
какви промени, така че 
да не се допускат кризи 
като тази в Перник?

Не смятам, че водната 

криза в Перник е продукт 

на законодателни проме-

ни. Тя е резултат на дълъг 

период, свързан с недос-

татъчност на инвести-

циите във ВиК отрасъла, 

лоши климатични условия, 

както и тактически греш-

ки, на които отговорните 

органи не са обърнали вни-

мание или поне не навре-

ме. Факт е, че предстои 

приемането на изцяло нов 

закон във ВиК сектора, 

което е една от важните 

задачи в сферата. Имаме 

анонсирани и други няколко 

стъпки в посока подобря-

ване и развитие на ВиК 

отрасъла, като създава-

нето на холдинг, който 

да централизира допъл-

нително управлението в 

дяловете на държавата, 

която е мажоритарен 

собственик на водните 

дружества. По тази тема 

също върви много серио-

зен дебат. Настоящата 

година ще бъде натоваре-

на, но затова сме избрани 

– за да придвижваме по-

добни реформи.

Регионалната коми-
сия ли ще бъде водещата 
за закона за ВиК?

Да, ние ще сме во-

дещата парламентарна 

комисия. Той продължава 

да е на ниво Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството, като техният 

срок за приемане на проек-

та, преди да бъде обявен 

за публично обсъждане, 

е краят на март. Норма-

тивният акт основно се 

разработва от МРРБ, но в 

координация с МОСВ, МЕ 

и други ведомства, които 

са свързани с отрасъла. 

Разбира се, възможно е 

определеното време да не 

е достатъчно, но това е 

срокът, който са си по-

ставили от МРРБ.

Какво е най-важното 
нещо, което се предвиж-
да в този закон?

Много са нещата. Ис-

тината е, че законите не 

оправят секторите, а ин-

вестициите. Не може да 

се нуждаем от 12 млрд. лв. 

за ВиК отрасъла, както 

показва докладът на Све-

товната банка, а да има-

ме осигурени 1,5 млрд. лв. 

и с евентуално създаване 

на холдинга да разпола-

гаме с още 1 млрд. лв. и 

после да казваме защо 

стана така... Знаем, че 

ситуацията в Перник е по-

добна в почти всеки район 

на страната от гледна 

точка на големия процент 

загуби на вода. В това от-

ношение сме шампиони в 

Европа. Същевременно е 

факт, че има конкретни 

райони и ВиК дружества, 

които успешно реализира-

ха проекти и си намалиха 

почти два пъти загубите 

в сравнение със средните 

стойности за страната. 

Всъщност големият 

риск, който стои пред но-

вия холдинг, е да не дове-

де всички ВиК оператори 

до състояние на липса на 

инициативност и желание 

да се конкурират. Въпреки 

че са естествени монопо-

ли, все пак в системата 

трябва да има някакво 

съревнование, търсене на 

реализация. 

По отношение на са-

мия закон – там ще се 

дефинират много неща, 

ще се постави въпросът 

кои хора са най-уязвими и 

бедни и имат нужда от 

защита и безплатно по-

лучаване на вода. Със си-

гурност въпросът за кон-

стантно месечно плащане 

за отчитане на водомери, 

защото независимо дали 

имаш консумация или не 

– мрежата, която стига 

до теб, се поддържа, ще 

породи много въпроси. Аз 

самият не съм убеден, че 

тази промяна трябва да 

се случи. Така че доста 

теми ще бъдат поставе-

ни в новия закон. С инте-

рес очаквам окончателния 

му вид. Ще бъде разпалена 

дискусия.

Законът предвижда 
ли промени по отноше-
ние на управлението на 
ВиК сектора и контрола?

И сега контролът е 

регламентиран и въпре-

ки това имаме ситуация 

като тази в Перник. Кон-

тролните институции са 

секторни и следят за раз-

лични неща - управители-

те на ВиК дружествата 

имат над себе си кмет, 

областен управител и ми-

нистър. Това са нивата, 

на които те би следва-

ло да отговарят, затова 

тези три позиции трябва 

да продължат да имат ре-

шаващо значение за упра-

влението на ВиК сектора. 

Съответно кметът да 

представлява интереси-

те на хората, областният 

управител - да търси ко-

ординацията на ниво ВиК 

асоциации, а министърът 

- да отговаря за цялост-

ната политика в отрасъ-

ла. Тук не трябва да има 

промяна. Но холдинговата 

структура ще доведе още 

едно звено. На практика 

ще се носи отговорност 

не само пред министъра, 

който провежда общата 

политика, но и пред соб-

ственика на капитала 

като една отделна част. 

Евентуално тук се търси 

по-ефективно насочване 

на ресурсите в страната, 

така че да няма големи 

сривове. 

Състоянието на язо-
вирите обект ли е на за-
кона за ВиК?

Да, в обхвата е на 

този нормативен акт.

Строителният бранш 
неведнъж е заявявал сво-
я та подкрепа към На-
ционалната програма 
за енергийна ефектив-
ност на многофамил-
ните жилищни сгради 
( НПЕЕМЖС). Как вижда-
те нейното бъдеще?

Аз лично никога не 

съм бил привърженик на 

НПЕЕМЖС. Имаше редица 

недостатъци, които сме 

дебатирали с колегите 

от ГЕРБ. На първо място 

делим гражданите на жи-

тели в панелни блокове и 

други. Подпомагаме ги не-

зависимо от тяхната пла-

тежоспособност. Някои 

региони остават извън 

сферата на енергийната 

ефективност. Тази про-

грама може да има бъде-

ще, тогава когато недос-

татъците й се изчистят. 

Според мен е задължител-

но тя да не бъде под фор-

мата на дарение за живу-

щите в даден блок. Първо, 

на подпомагане трябва 

да подлежат тези, които 

имат нужда от такова, 

и второ – всеки да има 

някакво съучастие. Сви-

детели сме понякога на 

безотговорно поведение 

на собствениците в този 

процес на саниране. Ми-

сля, че това е общо вижда-

не на колегите от нашата 

парламентарна група.

Една много интерес-
на тема беше обсъдена 
на срещата с КСБ, която 
до голяма степен може 
да реши част от пробле-
ма с липсата на кадри. 
Става въпрос за обуче-
ния, като се използват 
базата и възможност-
ите на бившето ГУСВ, 
което сега съществу-
ва като дружество на 
МРРБ. След срещата в 
медиите излезе новина-
та, че КСБ и „Обединени 
патриоти“ ще възстано-
вяват Строителни вой-
ски. Нека да внесем яс-
нота и да обясним какво 
точно се коментира на 
срещата.

Н ие  от  „Об е ди не -

ни патриоти“ с голямо 

удоволствие бихме въз-

становили Строителни 

войски, но това не беше 

тема, която коменти-

рахме на срещата с КСБ. 

Идеята ни е на базата на 

съществуващата инфра-

структура на Строител-

ни войски да се направят 

центрове за обучение. В 

тях лицата, които имат 

качеството трудоспособ-

ност – то се придобива на 

16-годишна възраст, но не 

са обхванати от систе-

мата на образованието, 

да се включат в квали-

фикационен процес, като 

в рамките на два месеца 

завършат курс, който им 

дава професия. Това е при 

изцяло поети разноски за 

обучението, но обвързани 

със социалните плащания, 

които тези лица и семей-

ствата им получават от 

държавата. Тоест, ако 

получаваш социални по-

мощи, но не учиш, трябва 

да се квалифицираш. Това 

ще реши, от една страна, 

проблема с гетоизацията 

и маргиналните общно-

сти, който е много голям 

бич за съвременното об-

щество, а от друга, ще 

осигури така необходими-

те работници за строи-

телния бранш.

Това, което следва да 

направим, е да намерим 

финансиране. Или по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси“, или държавно 

целево, което да направи 

тези центрове функцио-

ниращи. Същевременно е 

необходимо да променим 

Закона за социално под-

помагане, така че да об-

вържем посещаването на 

тези центрове със соци-

алните помощи.

В приоритетите на 
„Обединени патриоти“ 
за годината посочихте 
промени, които да допри-
несат за намаляване на 
битовата престъпност. 
Какво предвиждате?

Нещата са няколко – 

законодателни и такива, 

свързани с действия на из-

пълнителната власт, кои-

то няма пречка да бъдат 

предприети. В законода-

телен план ние сме входи-

рали в деловодството на 

НС проект за изменение 

на Закона за Министер-

ството на вътрешните 

работи, който да позволи 

създаването на добровол-

ни отряди на гражданите 

за опазване на обществе-

ния ред като структура, 

която да подпомага МВР, 

а не да бъде автономна 

единица. Имаме прието на 

първо четене предложение 

за разширяване на преде-

лите на неизбежната са-

моотбрана, за намалява-

не на праговете на така 

наречената маловажна 

кражба и процесуални про-

мени, които да направят 

невъзможно нещо, което 

за съжаление сега широко 

се прилага – постоянни 

административни нака-

зания или пък налагане на 

глоби на лицата от марги-

налните групи, които ни-

кога не ги плащат и това 

поддържа чувството за 

безнаказаност у тях. В 

тази посока е приета на 

първо четене промяна в 

Закона за административ-

ните нарушения и наказа-

ния, където въвеждаме 

административното на-

рушение „труд в полза на 

обществото“. Така нару-

шителите ще получават 

реална санкция за своето 

поведение. Доста неща 

сме предвидили, които ре-

ално могат да обхванат 

този контингент, да го 

дисциплинират и научат 

на законност.

Четете ли в. „Стро-
ител“ и какво е Вашето 
мнение?

Разбира се, следя го с 

голямо удоволствие. За 

мен вестникът е много 

ценен източник на ин-

формация. Аз все пак съм 

и строителен инженер и 

наистина ми е много по-

лезен.

Какво ще пожелаете 
на нашите читатели 
през 2020 г.?

Успехи на строителния 

сектор. Дано годината е 

добра за строителите, за-

щото периодите, които са 

добри за бранша, са добри 

и за България!
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Изп. директор на КСБ Валентин Николов: 

Георги Сотиров

В залата на Научно-

изследователския цен-

тър „Безопасни пътища“ 

към катедра „Пътища и 

транспортни съоръжения“ 

на Университета по архи-

тектура, строителство и 

геодезия (УАСГ) се проведе 

работна среща на тема 

„Проблеми с инженерни-

те кадри по транспорт-

но строителство“. В нея 

участие взеха Валентин 

Николов, изп. директор на 

Камарата на строители-

те в България, проф. д-р 

инж. Иван Марков, ректор 

на УАСГ, проф. д.ик.н. инж. 

Николай Михайлов, ръково-

дител катедра „Пътища и 

транспортни съоръжения“ 

и член на УС на КСБ, доц. 

д-р инж. Ивайло Иванов, 

зам.-декан на Факултета 

по транспортно строи-

телство, и Румяна Ата-

насова, директор „Адми-

нистративно обслужване, 

човешки ресурси и упра-

вление на собственост-

та“ в Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ). В 

рамките на дискусията 

бяха набелязани редица 

теми, които да залегнат 

в бъдеща обща позиция за 

излизане от кризата с ра-

ботната сила в сектора. 

„Държавата е в дълг 

на частния бизнес“, заяви 

Валентин Николов и фор-

мулира една нова идея за 

масирано присъствие на 

строителите и научните 

дейци в средните училища. 

„Трябва да обединим усили-

ята си и да популяризира-

ме висшето строително 

образование и строител-

ната професия в „Часа на 

класа“, бе категоричен 

изп. директор на Камара-

та.

В своето изложение 

Румяна Атанасова акцен-

тира върху три предложе-

ния – регулярни срещи с 

професионалните гимна-

зии, които готвят кадри 

за строителния бранш, 

координация на общите 

идеи от бизнеса с обра-

зователните структури 

и активна работа за изди-

гане имиджа на професио-

налното обучение.

Проф. Николай Михай-

лов обърна внимание, че 

УАСГ и лично той като 

преподавател и като чо-

век от строителния биз-

нес повече от 20 години 

работят за подготовката 

на висококвалифицирани 

специалисти, които да мо-

гат да се реализират на-

всякъде в строителство-

то – да изграждат сгради 

и пътища, да проектират, 

да са наясно с ВиК пробле-

матиката.

Доц. д-р инж. Ивайло 

Иванов постави на вни-

манието на участниците 

в срещата проблемите, 

свързани с наемането и 

заплащането на труда 

на новопостъпващите 

инженери във фирмите. 

Според него те трябва 

да се решават открито и 

отговорно, в полза както 

на младите специалисти, 

така и на развитието на 

компаниите. 

Проф. Иван Марков се 

спря на ролята на държа-

вата при обучението на 

специалисти в едни от 

най-трудните направле-

ния на строителството, 

каквито са повечето в 

УАСГ. Той обърна внимание 

на финансирането на уни-

верситета, проблемите, 

свързани със защитени-

те специалности, както 

и на популяризирането на 

обучението във висшето 

училище. В тази връзка 

Валентин Николов спо-

дели свое наблюдение. 

Той разказа, че на кръгла 

маса в Пазарджик, събрала 

представители на цялата 

строителна общност, ак-

тивно участие е взело и 

ръководството на мест-

ната Професионална гим-

назия по строителство 

и архитектура. „Конта-

ктите ни с училищата, 

които готвят кадри за 

нашия бранш, не трябва 

да бъдат кампанийни“, ко-

ментира изп. директор на 

Камарата.

На финала Румяна Ата-

насова формулира няколко 

опорни точки, по които 

КСБ, АПИ и УАСГ да обеди-

нят усилията си:

✓ Яснота за това кол-

ко работници и специали-

сти трябват на държава-

та;

✓ Каква ще бъде нуж-

дата от дипломирани ин-

женери, архитекти и гео-

дезисти в следващите 10 

години, за да могат уни-

верситетите да направят 

своите преценки и кадри-

те да бъдат обучени;

✓ началните заплати 

за специалистите с висше 

образование и тяхното 

последващо нарастване;

✓ условията на труд.

Проф. Николай Михай-

лов обърна внимание и на 

острата криза за изпълни-

телски кадри. „Рисковано 

е на човек, завършил тре-

ти клас, да повериш слож-

на машина, която струва 

200 000 лв. или повече“, 

заяви той. 

В заключение изп. ди-

ректор на КСБ Валентин 

Николов обобщи изказва-

нията на колегите си в 

едно изречение: „В името 

на каузата „строител-

ство“ сме длъжни да обе-

диним усилията си“.

Росица Георгиева

Областният съвет на Областното представител-

ство на Камарата на строителите в България (ОП на 

КСБ) в София реши да проведе годишно Общо събрание 

(ОС) на 12 март от 8,30 ч. в хотел „Метрополитън”. 

Това стана по време на редовното месечно заседание 

на структурата. На ОС ще бъдат обсъдени и приети 

отчет за дейността на Областния съвет за 2019 г. и 

финансовата рамка за 2021 г. Ще бъде попълнен и със-

тавът на ръководния орган на ОП на КСБ – София, след 

като Ивайло Петров бе избран за член на УС на КСБ. 

По време на заседанието беше гласувано още Об-

ластното представителство да проведе семинар за 

своите членове на 7 и 8 април в Правец. Тема на дис-

кусиите ще бъде цифровата трансформация, като 

фокусът ще е насочен към електронните търгове и 

използването на BIM технологиите. 

Недялка Маргаритова, ОП на КСБ – Смолян
 

Областното представителство на КСБ в Смолян 

взе участие в първото регионално събитие „Подкрепа 

за по-добро разбиране на подхода за управление на На-

тура 2000 в България“, което се проведе в рамките на 

проект „Знания за Натура 2000“ по „ОПОС 2014 – 2020“. 

Инициативата на Министерството на околната сре-

да и водите е насочена към разясняване на основните 

принципи, процеси и отговорности в управлението на 

„Натура 2000” в страната. 

Събитието бе открито от инж. Екатерина Гадже-

ва, директор на РИОСВ – Смолян, която направи пара-

лел между резервираното отношение към екологична-

та мрежа преди години и сега, когато информацията 

за нея е много по-популярна и детайлна. След това тя 

даде думата на модератора Светлана Папукчиева, 

ръководител на проекта, която разясни правно-нор-

мативната рамка на новия подход за управление на 

„Натура 2000” и базовите принципи за европейска хар-

монизация. 

Във втория панел експертът Владимир Трифонов 

разясни отговорностите на Националния консултати-

вен съвет и разпределението на функциите на всяко 

от ангажираните звена в системата. Третата част 

от програмата засегна подробно въпросите, свързани 

с целите на „Натура 2000”, като събитието завърши с 

дискусия, в която се включиха близо 30 представители 

на регионални организации, местна и централна власт. 

Снимки в. „Строител“

Емил Христов

Секция „Високо стро-

ителство“ към Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) проведе първо-

то си редовно заседание 

за годината. Срещата 

се състоя в сградата на 

КСБ, като неин домакин 

беше председателят на 

структурата инж. Сте-

фан Тотев. „Важно е да 

продължим да провеждаме 

регулярни срещи с фирми-

те от секцията на всяко 

тримесечие и да обсъж-

даме наболелите и акту-

алните проблеми, които 

те изпитват“,  посочи 

инж. Тотев.

Членовете на „Високо 

строителство“ приеха 

план за работата си през 

2020 г., който включва 

провеждане на кръгла 

маса съвместно с всички 

участници в строителния 

процес. На нея ще се тър-

сят решения на проблеми-

те, свързани с качество-

то на строителството. 

Ще се обсъди и необхо-

димостта от въвеждане 

на BIM технологиите в 

строителния сектор. 

Структурата към КСБ 

ще задълбочи сътрудни-

чеството си с другите 

организации в инвести-

ционния процес и чрез 

провеждане на среща с 

ръководството на На-

ционалната асоциация на 

строителните предприе-

мачи. По време на заседа-

нието бе обсъдена и въз-

можността за приемане 

на сигнали за нелоялна 

конкуренция и последва-

щото им разглеждане в 

Комисията по професио-

нална етика към КСБ.

Секция „Високо строи-

телство“ ще продължи и 

активното си сътрудни-

чество с вестник „Стро-

ител“ за популяризиране 

на дейността си, стана 

ясно още на срещата.

Снимка Румен Добрев
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Г-н Кънев, трета седмица очак-
ваме отговор на въпросите, които 
вестник „Строител“ Ви изпрати и 
на които Вие в телефонен разговор 
обещахте да отговорите:

1. Г-н Кънев, какъв е Вашият ко-
ментар за изтеглянето на апли-

кационната форма за АМ „Стру-
ма“ – лот 3.2?

2. Във Ваше интервю посоч-
вате, че българското правител-
ство иска да обслужи конкретни 
строителни фирми, с които най-
вероятно е в бизнес отношения. 

Бихте ли казали кои са тези фир-
ми и какви са бизнес отношения-
та им с правителството?

3. Разполагате ли с конкретни 
данни за корупционни интереси и 
ще ги споделите ли с медиите и съ-
ответните компетентни органи?

Всеки ден забавяне на 

изпълнението на проекта 

за лот 3.2 на АМ „Струма“ 

заради фалшиви новини, 

набеждаващи твърде-

ния или други некоректни 

действия, влияещи нега-

тивно върху успешната 

реализация на тази част 

от магистралата, има 

тежки последици, защо-

то пътнотранспортните 

произшествия (ПТП) ста-

ват все повече. Участъ-

кът през Кресненското 

дефиле е сред най-смърто-

носните в България и не-

слу чайно е известен като 

„отсечката на смъртта“. 

Черната статистика е 

потресаваща - това по-

казват официалните дан-

ни на Главна дирекция „На-

ционална полиция“ – МВР, 

предоставени на вестник 

„Строител“ след направе-

но запитване за броя на 

ПТП, ранените и загинали-

те в Кресненското дефи-

ле в периода 2012 – 2019 г. 

Цифрите на МВР сочат, че 

за осем години от км. 381 

до км. 400+200 на път I-1, 

вкл. и на територията на 

гр. Кресна, са загинали 36 

души, а ранените са 185. 

Регистрираните ПТП за 

това време са общо 475.

Загубите освен в чо-

вешки план имат и иконо-

мическо измерение. 

За  периода  2012  – 

2019 г. държавата, на-

учните и академичните 

среди, професионалисти-

те от строителния бранш 

вложиха много усилия за 

изясняването на всички 

аспекти, свързани с из-

граждането на АМ „Стру-

ма” лот 3.2 и избора на 

най-подходящ екологично, 

икономически и гаранти-

ращ безопасност за хо-

рата вариант на реали-

зация.

Тежките загуби в чо-

вешки и икономически 

план ще продължат и в 

бъдеще, ако с необоснова-

ни и нереалистични идеи 

се застрашава реализа-

цията на проекта за лот 

3.2 на АМ „Струма“. Зато-

ва вестник „Строител“ 

ПИТА:

Г-н Кънев,
Можете ли да защитите твърде-

нието си, че „правителството иска 
да обслужи конкретни строителни 
фирми“ с конкретни факти? Кога ще 
посочите имената им? Разполагате ли 
реално с данни за корупционни инте-
реси и ще ги споделите ли с медиите и 
съответните компетентни органи?

Отговорете ни, защото за нас 
обективната истина е важна.

Година ПТП Загинали Ранени

2012 76 4 18

2013 58 7 40

2014 74 4 36

2015 67 6 17

2016 61 6 24

2017 51 6 19

2018 34 1 13

2019* 54 2 18

Общо 475 36 185

Ето и пълната таблица, предоставена от МВР, за 

пътнотранспортни произшествия (общо с матери-

ални щети и с пострадали), за загинали и за ранени:

Забележка: Данните за 2019* г. към момента не се считат за окон-
чателни!

септември 2018
август 2015

януари 2019

октомври 2019

юни 2016

юни 2016

май 2017

юли 2018

май 2017

октомври 2016

декември 2017
януари 2020

декември 2019

март 2017

Eкип на в. „Строител“

Междувременно всяко забавяне на изграждането на пътя през дефилето води до нови катастрофи, 
загуба на човешки животи и трагедии за много семейства.
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Съвместна рубрика на КСБ, 
в. „Строител“ и Радио София – БНР

Борислав Брайков, прокурист на „Строителна квалификация“ ЕАД:

През 2019 г. Камарата е обучила близо 6000 строителни работници

Емил Христов

Борислав Брайков, про-

курист на „Строителна 

квалификация“ ЕАД, беше 

гост на поредното изда-

ние на предаването „Код 

Строител“, което се реа-

лизира съвместно от Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ), вестник 

„Строител“ и Радио София 

на БНР. Той представи в 

националния ефир прио-

ритетите на дружество-

то, как КСБ работи за 

справянето с проблема с 

квалифицираните кадри в 

строителния бранш и за 

нужните промени в нор-

мативната база, касаеща 

сектора. 

В началото на разго-

вора водещата Анелия 

Торошанова попита Бо-

рислав Брайков за рабо-

тата на КСБ, свързана 

с квалификацията на ка-

дрите. Брайков посочи, 

че тя е сред основните 

приоритети на Камарата. 

„Строителите са подре-

дени хора и обичат да са 

прецизни в работата си 

и когато видят, че нещо 

не върви гладко, се опит-

ват да го оправят. Ръко-

воден от това, преди 5 г. 

Управителният съвет на 

Камарата реши, че тряб-

ва да създаде акционерно 

дружество, което да по-

стигне пробив в об ласт-

та на квалификацията, 

преквалификацията и обу-

чението на кадри в стро-

ителството като цяло“, 

каза Брайков. По думите 

му тогава практиката, а 

и множество изследвания 

са показвали, че настъп-

ва сериозен проблем за 

сектора. „Това бяха мо-

тивите за учредяването 

на дружеството, в което 

КСБ съсредоточи сили и 

средства. Благодарение 

на тези усилия с времето 

набрахме скорост и опре-

делено „Строителна ква-

лификация“ постигна впе-

чатляващи резултати“, 

заяви Борислав Брайков. 

Той допълни, че 

интересът към дейността 
на дружеството е 
сериозен, 

особено последните  

2 - 3 години, и числата по-

казват, че бизнесът оце-

нява положително инициа-

тивата на КСБ. 

На въпроса: Каква е 

била 2019 г. за „Строител-

на квалификация“ ЕАД?, 

той отговори, че друже-

ството може да се пох-

вали с близо 6000 обучени 

строителни работници, 

завършили специализира-

ни курсове. „Други над 100 

души получиха сертифи-

кати за строителен тех-

ник. Искам да акцентирам 

само на тези две цифри, 

защото те значат много 

за бранша“, сподели Брай-

ков и допълни, че през по-

следните години 

проблемът с недостига на 
строителни техници се е 
задълбочил.

 „Позицията е ключова, 

защото това е експер-

тът, който е на обекта 

от сутрин до вечер. Той 

движи процесите и отго-

варя за всичко, което се 

случва на терен“, подчер-

та още той. Прокуристът 

на дружеството подчер-

та, че преди България е 

разполагала с много добри 

строителни специалисти, 

но те са избрали да се раз-

виват професионално и да 

работят в чужбина заради 

по-високото заплащане.

Борислав Брайков зая-

ви още в радио ефира, че 

всички браншове са за-

сегнати от този проблем, 

като той не може да бъде 

решен бързо. От една 

страна поради факта, че в 

България има демографска 

криза, което рефлектира 

върху работната сила. 

Според него друг важен 

въпрос е, че все по-малко 

от завършилите млади 

хора в страната остават 

да работят у нас. „Само 

7% от дипломиралите се в 

строителните техникуми 

и университети избират 

да работят в родината. 

Данните са получени от 

изследване направено по 

поръчка на Министер-

ството на образованието 

и науката (МОН), които 

показват, че нещата са 

наистина драматични“, 

съобщи той. Като друг 

проблем прокуристът 

посочи, че голяма част 

от младите не искат да 

имат тежка работа. „Това 

е един цялостен проблем 

за образователната ни 

система. Създаваме мно-

го IT специалисти, защото 

сега има такъв интерес, 

какъвто липсва при стро-

ителните специалности“, 

подчерта Брайков. За него 

нежеланието на младите 

да стават строители 

е свързано с факта, че 

трябва да се трудят във 

всякакви атмосферни ус-

ловия на обекта. „През зи-

мата се налага да се ра-

боти навън, а не вътре на 

топло. А и повечето не ис-

кат да обуят ботушите, 

да сложат работните дре-

хи. Тези негативи си имат 

своята цена и когато тя 

не се плаща достатъчно, 

има отлив и започва да се 

усеща недостиг“, каза Бо-

рислав Брайков и добави, 

че все пак се надява неща-

та да се променят. 

„Ние, строителите, 

сме отговорни и сме свик-

нали да си решаваме про-

блемите сами. Не твърдя, 

че със „Строителна ква-

лификация“ преодоляваме 

кризата с недостига на 

кадри, но се опитваме да 

направим най-доброто за 

работещите в бранша, 

като им предоставим въз-

можност за надграждане 

на наученото и допълни-

телно развитие“, каза про-

куристът на „Строителна 

квалификация“ ЕАД. 

Той изтъкна, че 

100-те души, получили сер-
тификат за строителен 
техник, са по обектите и 
работят. 

Те използват знания-

та си и имат възможност 

да развият теорията на 

практика. „Това е най-до-

брият вид учене. Резулта-

тът е успешен на 100%“, 

подчерта Брайков и допъл-

ни, че на това се базира 

дуалното обучение, което 

има много предимства. 

Той допълни, че Камарата 

активно работи за негово-

то развитие в България. 

За пример даде партньор-

ството на ОП на КСБ с 

Професионалната гимна-

зия по строителство и 

архитектура във Враца. 

„Там КСБ и местните фир-

ми дадоха възможност на 

учениците да провеждат 

стажове при тях“, посочи 

той.

Разговорът продължи 

с темата за нуждата от 

промени в нормативна-

та база, касаеща стро-

ително-инвестиционния 

процес. „Един от прио-

ритетите на КСБ е да 

прави предложения за усъ-

вършенстване на законо-

дателството в сектор 

„Строителство“.  Чрез 

тях да изразява потреб-

ностите на фирмите“, за-

яви Борислав Брайков. Той 

е убеден, че трябва да се 

направят много законода-

телни изменения и като 

най-значимо определи не-

обходимостта от 

създаването нов Закон 
за устройство на 
територията. 

„Това е работа на зако-

нодателния орган, но ние 

трябва да дадем своите 

предложения, защото виж-

даме най-добре къде има 

проблеми и недостатъ-

ци. Мнението на бранша 

трябва да се взима пред-

вид“, посочи той.

Другата тема, която 

Борислав Брайков засег-

на по време на участие-

то си в рубриката „Код 

Строител“, бе невъзмож-

ността Камарата да бъде 

бенефициент на държавни 

средства. „КСБ е модерна 

организация, изградена по 

европейски модел, и сме 

сред най-добрите струк-

тури в строителството 

в Източна Европа, а дори 

и в цяла Европа. Други 

браншове трудно могат 

да се похвалят с такава 

Камара. Организацията е 

призната от МОН и Ми-

нистерството на труда 

и социалната политика 

за партньор заради обу-

чението на кадри, но въ-

преки това Камарата не 

може да кандидатства по 

различните европейски 

програми“, посочи Брайков 

и изтъкна, че процесът 

за преквалифициране на 

работници се финансира 

изцяло от КСБ и нейни-

те членове. „Държа това 

много ясно да се подчер-

тае. Няма нито една сто-

тинка държавни пари, а 

би трябвало страната 

ни да заделя средства за 

професионална квалифика-

ция“, посочи още той. Бо-

рислав Брайков подчерта, 

че браншовата организа-

ция е необходимият парт-

ньор на държавата, както 

и обратното. „В България 

има много проблеми, ясно 

е, че не сме само ние, но 

когато има резултати в 

една сфера, очертава се 

положителен пробив, е до-

бре той да бъде подпомог-

нат“, категоричен бе про-

куристът на „Строителна 

квалификация“ ЕАД.

Той разказа и 

от какви специалисти се 
нуждае най-много сектор 
„Строителство“ 

в момента. „Всяка го-

дина се правят проучвания, 

защото това е един много 

динамичен процес. Мога 

да кажа, че са необходими 

заварчици, кофражисти, 

специалисти за саниране 

на сгради“, допълни Бо-

рислав Брайков. Според 

него при стартиране на 

новата Национална про-

грама за енергийна ефек-

тивност на многофамил-

ните жилищни сгради ще 

се усети остра липса на 

специалисти в областта. 

„КСБ непрекъснато следи 

случващите се процеси, 

за да взимаме правилните 

решения в зависимост от 

актуалните условия и тър-

сенето на кадри“, подчер-

та Брайков. Според него 

нараства и нуждата от 

т.нар. модерни специали-

сти - операторите на ма-

шини. „Говорим за хора, кои-

то трябва да управляват 

кранове, тежки машини, 

защото строителство-

то все повече се механи-

зира, автоматизира, а в 

последните години и диги-

тализира. Ще видите, че 

след няколко години ще се 

търсят точно експерти в 

тази сфера“, каза още той.

На финала на преда-

ването той коментира 

призива на Камарата на 

строителите в България 

– всички фирми, които 

имат възможност да се 

включат в инициативата 

на КСБ, да мобилизират 

техника и човешки ре-

сурс, да осигурят трис-

менен режим на работа за 

реализиране в максимално 

кратък срок на трасето 

„Мало Бучино – Перник“. 

„За пореден път показва-

ме как можем да помогнем 

на хората и държавата. 

Това, което е въпрос на 

строителство, ще го из-

пълним качествено и в 

срок“, завърши Борислав 

Брайков.

Снимкa авторът

Повишаването на квалификацията се радва на интерес от страна на бизнеса
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Мирослав Еленков

Д-р Таков, какви са 
приоритетите на ръ-
ководената от Вас Из-
пълнителна агенция за 
насърчаване на малките 
и средните предприятия 
(ИАНМСП) през настояща-
та година?

Естествено, те са на-

сочени най-вече към дейст-

вия за подкрепа на малки-

те и средни предприятия 

(МСП), но и към предпри-

емачеството. Стремежът 

на екипа ни е да работи 

все по-тясно с български-

те фирми, като им предла-

га конкретни програми и 

насърчава проекти за под-

крепа на иновативното и 

технологично развитие на 

предприятията.

Какво е състоянието 
на МСП в България?

Цялостната карти-

на е широко известна на 

всички, цифрите постоян-

но циркулират в медиите, 

над 98% от икономиката 

ни е съставена от МСП, 

като най-големият брой 

са микропредприятията. 

Според мен състоянието 

им е добро и се подобрява 

постоянно, разбира се, че 

има неща, които има нуж-

да да се оптимизират, и 

нашата работа е в тази 

насока. Всичко изисква 

време и усилия и всъщност 

процесът е двустранен – 

много е важно да се каже, 

че средата се подобрява 

от всичките й обитатели. 

В конкретния случай това 

са държавните институ-

ции и частният сектор.

Казвате, че процесът 
е двустранен. Когато 
сте получавали обратна 
връзка, какви са най-чес-
тите проблеми, които 
стоят пред МСП?

Може би най-общият за 

всички сектори проблем е 

липсата на работна ръка. 

Не мога да се сетя за 

нито един бранш, с кой-

то сме общували и който 

не е посочил това за една 

от най-сериозните пречки 

пред развитието на бизне-

са. Това е така не само в 

българската икономика, а и 

в световен мащаб. Почти 

всички икономики изпит-

ват затруднения, разбира 

се, при нас са по-осезаеми. 

Има и други перипетии 

пред управляващите фир-

мите и те са от админи-

стративен характер. Има 

пречки, породени от ко-

нюнктурата, движението 

на световните пазари, кон-

куренцията – неща, чиито 

решения са по-скоро в ръ-

цете на самите компании 

да се борят и да пробиват 

напред.

Казахте липса на ка-
дри, според Вас как би 
могъл да се реши този 
въпрос?

Няма да стане с маги-

ческа пръчка, дори ще бъде 

много трудно. Според мен 

проблемът ще се задълбо-

чава. Важно е да се каже, 

че не става дума за липса 

само на висококвалифици-

рани специалисти, а има 

дефицит във всички секто-

ри и нива на икономиката. 

Има много частни инициа-

тиви и държавни такива, 

които подпомагат българи 

да се върнат от чужбина в 

България, което е катего-

рично един от начините да 

се сдобием с квалифицира-

на работа ръка, която от-

ново да се влее в нашата 

икономика. Наскоро Аген-

цията застана именно зад 

такъв проект, който цели 

да покаже на българската 

диаспора по света, че у 

нас има компании и райони, 

в които специалистите се 

развиват. Трябва обаче да 

се търсят и други начини 

за привличане на хора от 

нашите диаспори зад гра-

ница, а и на граждани на 

други страни, които искат 

да изкарват прехраната си 

или да правят бизнес, като 

основат компания при нас. 

Пример за това е работа-

та по така наречената 

стартъп виза. Не трябва 

да гледаме предубедено, 

когато става въпрос чуж-

денци да работят в Бъл-

гария. Разбира се, всичко 

трябва да бъде стриктно 

следено – както от ком-

петентните органи, така 

и от самите компании, 

които искат да наемат 

работници от други стра-

ни. Това са вариантите и 

те действат в световен 

мащаб. Движението на ка-

дри спомага развитието 

на икономиките. В САЩ 

например именно това е 

в основата на постоянния 

растеж.

Споменахте за кон-
кретни инициативи, кои-
то организирате в помощ 
на малкия и средния биз-
нес. Дайте ни повече ин-
формация за такива?

Агенцията ни работи 

по проекти за интерна-

ционализация на българ-

ските МСП, която включва 

организацията на бизнес 

форуми и делегации, тър-

говски мисии, както и на-

ционалното участие на 

най-големите търговски 

изложения в света. За 

2019 г. подкрепихме близо 

2000 предприятия и имаме 

амбицията тази година 

броят им да се увеличи. В 

момента работим и по две 

ваучерни схеми за подпома-

гане. Едната от тях е за 

предоставяне на комуни-

кационни и информационни 

услуги. Предстои съвсем 

скоро да обявим и формата 

за кандидатстване за ком-

пании. Приключихме с набо-

ра на ИКТ доставцичи. Ра-

достното е, че почти 300 

компании изявиха интерес 

да предоставят такива 

услуги, което за мен е впе-

чатляващо и го считам за 

успех. Другата е още на 

етап дизайн, като тя ще 

подпомага българските 

предприятия да излязат на 

пазара на растеж за МСП 

BEAM към Българска фон-

дова борса. ИАНМСП също 

така управлява Национал-

ния иновационен фонд, кой-

то подпомага иновативни-

те и развойни дейности в 

компаниите. За 10 сесии са 

подкрепени над 450 пред-

приятия и проекти за над 

70 млн. лв. Колкото и да е 

малък бюджетът на годиш-

на база, погледано съвкуп-

но, е доста добра помощ. 

С оглед на проблемите, 

които виждаме, че изпит-

ват българските МСП, как-

то и на нуждата да влезем 

в по-добра комуникация 

с бизнеса стартирахме 

серия уебинари – SMEs 

Webinars. Ежемесечно ор-

ганизираме тези изцяло 

онлайн събития, в които 

топ експерти предста-

вят тема, която е полезна 

за всички бизнес сектори 

– дигитален маркетинг, 

развитие на иновации, 

презентационни умения, 

Индустрия 4.0 са част 

от тях. В платформата, 

в която ги излъчваме, има 

форма за чат и всеки, кой-

то има въпроси към нас и 

по темата, може да влезе 

в непосредствен контакт 

с мен или представител на 

Агенцията. Това ни помага 

да научаваме още повече 

за нуждите на бизнеса. 

Първите 6 издания бяха 

гледани от представите-

ли на близо 500 компании и 

студенти. 

Искам да спомена, че 

МСП се подкрепят от дър-

жавата по много линии. 

Не е само през нашата 

Агенция. По Оператив-

на програма „Иновации и 

конкурентоспособност“ 

ресурсите са многократ-

но по-големи, отколкото 

тези, с които ИАНМСП 

разполага. Наистина МСП 

получават много сериозна 

помощ по оперативните 

програми. За хранително-

вкусовата промишленост 

Министерството на хра-

ните и земеделието също 

организира събития, изло-

жения и панаири. 

Насърчавате ли МСП 
да инвестират?

Насърчаваме ги, разби-

ра се. В началото на сед-

мицата имахме посещение 

от колеги от Западните 

Балкани. С тях говорихме 

за инвестиционните фон-

дове. Точно те помагат за 

наливането на средства 

в български компании и 

съответно стимулират 

млади фирми да търсят 

ресурс и да развиват идеи 

и потецниал.

Разкажете ни повече 
за срещата Ви с лидерите 
на организациите, отго-
ворни за развитието на 
иновациите и стартъп 
екосистемите в Запад-
ните Балкани, какви са 
резултатите от нея?

Всички  бяха  много 

впечатлени от това, кое-

то им показахме, защото 

както те там, така и тук 

има само базови познания 

за нашите икономики. Не 

знаем в дълбочина какво 

се случва. Аз се опитах 

да запозная гостите в 

детайли със ситуацията 

у нас. Дори и какви са въз-

можностите техни компа-

нии да дойдат и да търсят 

ресурс, защото такъв има 

и това ще е полезно за 

всички. Безспорно се обе-

динихме около тезата, че 

развитието на региона 

е от значение за целите 

Балкани. Трябва да пола-

гаме съвместни усилия, 

защото сме назад не само 

покрай изоставането на 

Европа спрямо САЩ и Ки-

тай, но и в повече. Изтича-

нето на мозъци е една от 

основните причини. 

Срещата беше изклю-

чително конструктивна и 

предстои да предприемем 

последващи действия. Убе-

дени сме и вярваме, че ако 

регионът се развива добре, 

това е от полза за всички. 

Какви са възможност-
ите за финансиране на 
чуждестранни компании?

У нас съществуват не 

един и два фонда, които 

инвестират в иновации и 

стартъпи. Чужди компании 

биха могли да дойдат и да 

търсят финансиране чрез 

тях. Разбира се, сумите не 

са толкова големи, колкото 

в Сан Франциско или Тел 

Авив, но има сериозни въз-

можности за намиране на 

партньори. В IT и финтех 

индустрията са много раз-

витите компании, от кои-

то е безценно черпането 

на опит. Помощта може да 

не е само чрез финансови 

ресурси, а и в менторство 

и обмяна на опит.

Как бихте задълбочи-
ли сътрудничеството си 
с КСБ?

Подпомагаме малките 

предприятия в сектора 

да участват в изложение-

то „Стройко“. По всякакъв 

друг начин и според въз-

можностите организираме 

участие на Ваши компании 

на различни видове изложе-

ния и панаири, свързани със 

строителство. В тясна 

връзка сме с всички бран-

шови камари и работода-

телските организации.

Д-р Бойко Таков, изп. директор на ИАНМСП:

Не трябва да гледаме предубедено, когато става въпрос чужденци да работят в България

Д-р Бойко Таков е с повече от 12-годишен трудов стаж в управлението на бизнеса. Има опит 
и в държавни институции, като в продължение на 4 години е бил експерт в Изпълнителна 
агенция „Държавна собственост на Министерство на отбраната”. От 2008 до 2012 г. е 
заемал позицията изпълнителен директор и член на съвета на директорите в българското 
представителство на водеща южнокорейска енергийна компания. През годините заема 
ръководни и мениджърски позиции в едни от най-развитите сфери на бизнеса, а управление 
на инвестиции, проекти и финанси са само част от биографията му в областта на 
земеделието, енергетиката и инфраструктурата. Степента доктор придобива в 
Техническия университет, София, специалност „Икономика, индустриален инженеринг и 
мениджмънт”. Магистър е по „Маркетинг и икономика“ към Университета за национално и 
световно стопанство.

Снимка Румен Добрев
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Макрорамката се доближава до половин млрд. лв., 1/5 от парите отиват         

Елица Илчева

„За последните пет го-

дини парите, с които раз-

полага община Варна, беле-

жат ръст до почти двоен 

размер - от 258 700 000 

лв. през 2015 г. на 475 696 

000 лв. през 2019 г. Бю-

джетът за 2020 запазва 

ударното ниво и е 492 070 

000 лв. Това ни гарантира 

устойчиво развитие и е 

резултат от упоритата 

ни работа.“ Така кметът 

на морската столица 

Иван Портних представи 

пред общинските съвет-

ници макрорамката за на-

стоящата година преди 

приемането й. От изявле-

нието му стана ясно, че 

общината няма просроче-

ни задължения, а собст-

вените приходи бележат 

тенденция на нарастване 

с близо 75%, което е един 

от основните показатели 

за устойчивост.

Добра за жителите 

на града е новината, че и 

тази година се запазват 

местните данъци и так-

си, с изключение на този 

за придобиване на иму-

щество. „Това позволява 

спокойно планиране на ин-

вестиции и разходи както 

от страна на гражданите, 

така и от бизнеса“, смята 

още Портних. Таксите 

пак са с най-голям отно-

сителен дял от общите 

местни приходи - 55%, или 

41 980 100 лв., следвани от 

тези от собственост - 

28%.

В  г о л я м а т а  с у м а 

492 070 000 лв. влизат 

383 700 000 лв. общ бю-

джет и 108 370 000 лв. от 

европейски програми и про-

екти. От разбивката е ви-

дно, че за делегирани дър-

жавни дейности в хазната 

влизат 169 848 110 лв., а 

приходите от местни са 

213 851 890 лв.

Увеличението при ев-

ропейското финансиране 

е с над 38 млн. лв. повече 

в сравнение с миналата 

година. Капиталова про-

грама също е сериозна - 

58 269 000 лв., като заедно 

със средствата от ЕС тя 

става 158 544 000 лв.

„И тази година наша-

та бюджетна политика е 

насочена към запазване на 

финансовата стабилност 

на общината, създаване на 

модерна градската среда, 

образование, екология, ус-

ловия за бизнес и ускорено 

икономическо развитие“, 

поясни кметът. Той обяс-

ни, че бюджетът е ба-

лансиран на основата на 

изготвен анализ на прихо-

дите и разчет на разходи-

те. Приоритет си остава 

подобряването на градска-

та среда чрез реализиране 

на нови инфраструктурни 

проекти и ремонт на съ-

ществуващите обекти.

Ще продължи усвоява-

нето на средства по за-

еми, сключени през 2018 г. 

и 2019 г. , в това число от 

Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие (4 689 531 лв. по склю-

чен договор от 2018 г. и 

11 130 095 лв. разписани 

през 2019 г.) 

13 901 462 лв. е креди-

тът от „ Регионален фонд 

за градско развитие“ АД и 

„Експресбанк“ за проект 

„Ремонт, реконструкция 

и модернизация на сграда 

филиал ТМПЦ Варна“.

Образователна инфра-
структура 

През 2020 г.  ще се 

инвестират значителни 

средства в подобряване 

на образователната ин-

фраструктура в училища, 

гимназии и детски градини 

и създаване на модерна ма-

териално-техническа база 

за образование и кариерно 

развитие чрез текущ, ос-

новен ремонт и ново стро-

ителство.

Капиталовите разхо-

ди за „Образование“ са в 

размер на 7,866 млн. лв. 

По-сериозните проекти 

са за основен ремонт на 

филиала на ДГ „Д-р Петър 

Берон“ - 1,761 млн. лв., и за 

финализиране на изгражда-

нето на ДГ „Карамфилче“, 

което струва 520 хил. лв. 

Предстои също рекон-

струкция на площадки за 

игра на открито и спорт 

в детските градини за 

1,8 млн. лв. 

Значителното увеличе-

ние на броя на учениците в 

Център за специална обра-

зователна подкрепа през 

последните две учебни го-

дини пък налага осигурява-

не на нова база. Във връзка 

с това ще бъде изготвен 

идеен и технически про-

ект за основен ремонт и 

преустройство на етажи 

1 и 2 и осигуряване на дос-

тъпна среда, за което са 

заложени 200 хил. лв.

Продължава строител-

ството на начално учи-

лище „В. Левски“ – 1,356 

млн. лв., преустройството 

на помещения в Езиковата 

гимназия - 642 хил. лв. За 

спортни площадки в двор-

ните пространства на 

училища на територия-

та на цялата община са 

гарантирани сериозните 

1,168 млн. лв.

Готови са и проектите 

за 4 нови детски градини, 

за които администраци-

ята на Портних е подала 

проектно предложение за 

финансиране от централ-

ния бюджет.

Здравеопазване и социални 
грижи

В това перо са записа-

ни 23 412 000 лв., като уве-

личението спрямо първона-

чалния вариант на парите 

за 2019 г. е с 2 300 000 лв. 

Общината ще продължи 

финансирането на лечебни 

заведения чрез отпускане 

на капиталови трансфери 

– 407 640 лв. Тук са запи-

сани още 3,854 млн. лв., в 

т.ч. за по-важни обекти:  

Основен ремонт на дет-

ски ясли – 2,995 млн. лв., и 

за проектиране, ремонт и 

реконструкция на площад-

ки в яслите – 750 хил. лв.

Проектобюджетът на 

разходите за „Социално 

подпомагане“ и грижи въз-

лиза на 17 187 000 лв., като 

увеличението е 396 000 лв. 

спрямо за 2019 г.

Планирано е строител-

ство на няколко нови соци-

ални центрове. За този за 

подкрепа на лица с увреж-

дания в район „Аспарухово“, 

който трябва да е постро-

ен до август, са заложени 

999 958 лв. За „Дневен 

център за лица с различни 

форми на деменция и тех-

ните семейства“ общата 

стойност е 1 365 211 лв., 

от които 257 794 лв. мест-

ни приходи. Реализацията 

му следва да приключи до 

края на 2020 г. 

Жилищно строителство 
и БКС

Проектобюджетът 

възлиза на 98 864 000 лв., 

като тук са записани и 

всички инфраструктурни 

обекти, включително ре-

хабилитация на улици за 

10 млн. лв. и благоустро-

яване на междублокови 

пространства - 5 млн. лв.

За основен ремонт, ре-

конструкция и изграждане 

на уличната мрежа има 

25,508 млн. лв., за улично 

осветление - 2,4 млн. лв., 

за общински паркинги и 

синя зона – 6,62 млн. лв., за 

инвестиционна политика - 

1,6 млн. лв., и др.

Капиталовата про-

грама за това перо е 

31,259 млн. лв. По-големи 

обекти са такива за ре-

монти на уличната мрежа 

по райони - 8,105 млн. лв. 

Сред тях са – осно-

вен ремонт по плана на 

жк „Възраждане“ ,  2-ри 

микрорайон, район „Мла-

дост“ и ул. „Блян“ - общо 

408 хил. лв. Също и ул. „Хан 

Севар“ - 659 хил. лв., ул. 

„Милосърдие“ и ул. „Гео Ми-

лев“ - 688 хил. лв.

В район „Аспарухово“ 

обектът е „Атанас Ма-

нев“ - 92 хил. лв., а 1,535 

млн. лв. са за шосетата в 

село Константново. 

512 хил. лв. ще глътне 

транспортно съоръжение 

метален Клапов мост, 

връзка с остров в ЮПЗ, 

район „Аспарухово“. 816 

хил. лв. са за реконструк-

ция на кръгово кръстови-

ще в курортен комплекс 

„Св. св. Константин и 

Елена”, включително и оф-

ормяне на зона за отдих и 

нова чешма с минерална 

вода - 816 хил. лв. Серио-

зен обект е и реконструк-

цията на улицата от бул. 

„Първи май” към рибарско-

то пристанище, включи-

телно обръщач, по плана 

на местност Карантина-

та – 1,641 млн. лв.

Всъщност модерниза-

цията на самото рибарско 

пристанище „Карантина-

та“, която община Варна 

изпълнява по „Програмата 

за морско дело и рибар-

ство 2014 - 2020“ на обща 

стойност 13,578 млн. лв., в 

този бюджетен период ще 

се съфинансира от общи-

ната с 5,684 млн. лв.

Припомняме, че нача-

лото на обекта беше по-

ставено през май 2019 г. 

и досега са изпълнени 

дейности по изграждане 

на тилната територия, 

на източния и западния 

ограден мол, на източния 

и западен слип. Строител-

ството се извършва изця-

ло в акваторията на Черно 

море със специализирана 

техника и работа на водо-

лазни екипи.

Рибарско пристанище 

Варна - бившето приста-

нище на „Рибни ресурси“ 

ЕООД, миналата годи-

на бе предоставено на 

общината с решение на 

правителството. След 

извършен ремонт понас-

тоящем то има възмож-

ност да обслужва 6 голе-

ми кораба. През 2020 г. е 

планирано разширяване на 

дейността, като се оси-

гури достъп и на по-малки 

плавателни съдове, тъй 

като местната власт 

счита това за основа за 

сътрудничество с бизнеса 

и реализиране на публич-

но-частно партньорство 

за транспортна връзка по 

море.

ДГ „Карамфилче“

Изграждане на бул. „В. Левски“
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         за нова инфраструктура и ремонти 

Сериозен строителен 

обект е изграждането на 

пътна автомобилна рампа 

на автомагистрала „Хе-

мус“, която е за 773 хил. лв. 

Качването е предвидено 

от ул. „Атанас Москов“ и 

в момента се съгласува 

в Агенция „Пътна инфра-

структура“. След това 

предстои издаване на раз-

решение за строеж.

И през 2020 г. продъл-

жава реализирането на 

обекти по проекта за из-

граждане на бул. „Васил 

Левски“ в два участъка на 

стойност 5,52 млн. лв.

Бюджетирано е и из-

граждането на две пе-

шеходни пасарелки - над 

бул. „Цар Освободител“ 

– 1,227 млн. лв.,  и над 

бул .  „Васил  Левски”  – 

1,2 млн. лв. 98 хил. лв. пък 

ще струва светофарна 

уредба на същия булевард. 

Други пътни инвести-

ции са тези за основен 

ремонт на участъци от 

ул. „Чаталджа“ и ул. „Братя 

Бъкстон“ – 1,366 млн. лв.

За проектиране на об-

щински пътища също са 

заложени сериозни суми, 

като обектите са някол-

ко – „Основен ремонт об-

щински път VAR1087/I 9/ 

кв. „Аспарухово“ - кв. „Гала-

та“ - 260 хил. лв.; „Основен 

ремонт на ул. „ Младежка“, 

вкл. ремонт на пешеходен 

подлез и автомобилен над-

лез“ - 85 хил. лв.; „Проекти-

ране на основен ремонт на 

ул. „Дубровник” - 68 хил. лв.; 

„Проектиране на основен 

ремонт на бул. „Цар Бо-

рис III”, район „Приморски“ 

- 97 хил. лв.; „Реконструк-

ция на бул. „Цар Освобо-

дител“ в участъка от бул. 

„Васил Левски“ до пътен 

възел „Летище“ с изготвя-

не на технически проект“ 

- 950 хил. лв.; „Актуализа-

ция на проект „Продълже-

ние на ул. Атанас Москов“ 

към Южна промишлена 

зона” - 350 хил. лв.; „Техни-

чески проект за изграж-

дане на „Аспарухов парк“ 

- 300 хил. лв.

Геозащита и пречистване

Като отделно перо в 

бюджета на Варна е запи-

сана „Геозащита“ – укреп-

ване на свлачища. В мест-

ността Свети Никола са 

предвидени 1,4 млн. лв., 

при това само за първи 

етап. 

С държавно финанси-

ране от 15 млн. лв. чрез 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) 

ще се стабилизира свла-

чище Трифон Зарезан. Реа-

лизацията на този проект 

обаче включва и възстано-

вяването на панорамния 

път Варна - Златни пясъ-

ци, който е много важен за 

туристическите компле-

кси на север от морската 

столица. Така не просто 

ще се овладеят срутищни-

те процеси, но и ще бъде 

разтоварен магистрални-

ят път за Златни пясъци. 

Друг очакван резултат е 

обновяването на инфра-

структурата в мест-

ността, обслужваща над 

3000 домакинства, както 

и много туристи.

В капиталовата про-

грама не е пропусната и 

модернизацията и раз-

ширението на Пречис-

твателната станция за 

отпадни води (ПСОВ) на 

Златни пясъци. Както е 

известно, първият етап 

от проекта, който включ-

ва усилване на пилотна 

конструкция №1, част от 

укрепване на свлачището 

над ПСОВ, е приключен. 

Предстоят довършител-

ни строителни дейности, 

изпитания, обучение на 

персонала, въвеждане в 

експлоатация.

Друг сериозен обект 

е „Частично изграждане 

реконструкция/рехабили-

тация на канализационна 

мрежа в СО „Ален мак“, 

като там до момента е 

изпълнено строителство 

на главни канализационни 

клонове 1 и 2 с обща дъл-

жина от 1910 м, изградени 

са 115 сградни отклоне-

ния. През 2020 ще се из-

пълняват СМР по трасето 

на главен клон 3. Общата 

стойност е 37 150 155 лв., 

от които 8 491 265 лв. съ-

финансиране от община 

Варна.

Култура, спорт, почивни 
дейности

Проектобюджетът 

за това перо възлиза на 

28 954 000 лв., а капита-

ловите разходи са 12 713 

млн. лв. Продължават дей-

ностите по изграждането 

на три нови обекта:

„Спортен комплекс и 

благоустрояване на парк 

на ул. „Студентска” – 1,194 

млн. лв., парк и съоръжения 

за спортен комплекс с ад-

рес ул. „Албатрос“ - 1,182 

млн. лв. В жк „Владислав 

Варненчик” с 5,9 млн. лв. 

също ще се направи мно-

гофункционален комплекс. 

Предстои и завърш-

ване на дейностите по 

стадион „Спартак“. Към 

настоящия момент са 

приключени ремонтът и 

реконструкцията на те-

рена и на съществуващи-

те трибуни. Следва вто-

ри етап – изграждане на 

т.нар. френска трибуна и 

облагородяване на приле-

жащите пространства, 

за което са заложени 980 

хил. лв. Не е за пренебрег-

ване и „Проектиране и ос-

новен ремонт на СК „Прос-

тор” - 917 хил. лв. 

През 2020-а трябва да 

бъдат реализирани и два 

етапа от модернизацията 

на градския зоопарк. Стой-

ността им е 1,2 млн. лв.

Големият културен 

обект, който е заложен в 

макрорамката, е обновява-

нето на филиала на Драма-

тичен театър „Стоян Бъч-

варов“. То се осъществява 

по проект на Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“. Стой-

ността му е 7,1 млн. лв., 

като ще се работи по 

сцена, камерна зала, ре-

петиционни и др. Ще бъде 

подменена сценичната ме-

ханизация на оркестрина-

та и ще бъдат обособени 

две репетиционни зали. 

Включени са и дейности 

по подмяна на ВиК и елек-

трическите инсталации, 

с което ще гарантира 

качествено осветление и 

озвучаване. Ще се монти-

ра климатична и вентила-

ционна инсталация и ще 

се гарантира достъп на 

хора с увреждания. 

Във връзка с един от 

приоритетите за на-

стоящата година – ико-

номическо развитие на 

общината, е планирана 

реализацията на Икономи-

ческа зона „Варна”, като 

по-конкретни параметри 

не са посочени за момен-

та.

Разпределение по видове в бюджета:

Основен ремонт  - 28 158 хил. лв.;

Придобиване на МДА - 28 026 хил. лв.;

Придобиване на НДА - 977 хил. лв.;

Придобиване на земя - 700 хил. лв.;

Капиталови трансфери - 408 хил. лв.

По ОП „Околна среда 2014 - 2020“ община Ва-
рна реализира проекти на обща стойност 122, 5 
млн. лв. Те са: 

✓„Подготовка и изпълнение на проект за раз-

витие на инфраструктурата за отпадъчни води 

в агломерация кк „Златни пясъци”, Община Варна“; 

„Екологично чист транспорт за Варна”. По този про-

ект бенефициент е община Варна в партньорство 

с „Градски транспорт“ ЕАД Варна. Общата стой-

ност на втория е 85 378 649 лв., от които разме-

рът на безвъзмездните средства е 69 999 999 лв., 

а 15 378 650 лв. са собствен принос за недопустими 

разходи на общината. Проектът предвижда дос-

тавка на 60 електрически автобуса и монтаж на 60 

станции за бавно и 2 за бързо зареждане.

По ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“ общи-
на Варна работи по проекти на обща стойност 
78,4 млн. лв. Те са: 

✓ „Естетизация и модернизация на градската 

среда във Варна”; 

✓ „Интегриран градски транспорт на Варна, вто-

ра фаза”; 

✓ „Бюджетна линия за Община Варна, бенефици-

ент по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014 – 2020”; 

✓ „Прилагане на мерки за енергийна ефективност 

в административни сгради на ОДМВР Варна”;

✓ „Изграждане на „Център за грижа за лица с 

различни форми на деменция” и ремонт на сграда за 

„Дневен център за подкрепа на лица с различни фор-

ми на деменция и техните семейства” на терито-

рията на община Варна”; 

✓ „Подобряване на социалната инфраструктура 

в град Варна”.

През 2020 г. ще стартира реализация на:

✓ Модернизация на културна инфраструктура 

в град Варна – Народно читалище „П. Р. Славейков 

1928“ - индикативна стойност 3,3 млн. лв. 

✓ Ремонт, реконструкция и модернизация на сгра-

да филиал Театрално-музикален продуцентски цен-

тър - Варна - индикативна стойност 7,163 млн. лв.

✓ Изграждане на социални жилища за хора в не-

равностойно положение на територията на град Ва-

рна - индикативна стойност 1,539 млн. лв.

✓ Реставрация, консервация и социализация на 

туристически обекти - индикативна стойност 

9,779 млн. лв.

✓ Енергийна ефективност на многофамилни жи-

лищни сгради - индикативна стойност 1,2 млн. лв.

Рибарско пристанище 
„Карантината“

Спортен комплекс и благоустрояване на парк 
на ул. „Студентска“ 
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Кметът Георги Илиев: 

Георги Сотиров

Г - н  И лиев,  как  с е 
чувствате като кмет 
на голям, красив, зелен и 
перспективен като въз-
можности столичен ра-
йон?

Декларирал съм и от-

стоявам два основни прио-

ритета в моята програма. 

Единият е осигуряване на 

достъпност на средата. 

Твърдя, че всеки от мои-

те съграждани, независи-

мо дали живее в най-прес-

тижния кв. „Яворов“ или 

в относително най-зле 

поддържания кв. „Хрис-

то Ботев“, трябва да се 

движи по нормални улици 

и тротоари. Вторият е 

прозрачност - нещо, което 

от влизането си в кабине-

та доказвам ежедневно с 

отчетите си. 

Сред първите ми зада-

чи е работата за подобря-

ване на градския транс-

порт в района. Трябва да 

се оптимизира графикът, 

да се намалят интервали-

те между отделните пре-

возни средства. Всички 

очакваме и развитието на 

метрополитена. В нашия 

район ще има пет спирки 

- три на ул. „Гео Милев“, 

една на „Шипченски про-

ход“ и последната - при 

спортната зала „Арена 

Армеец“.

В инфраструктурно 

отношение за мен, а и за 

жителите на столицата, 

най-голямото предизвика-

телство е свързването с 

удобен път на югозапад-

ната част на района със 

североизточната, т.е. 

от двете страни на жп 

линията София – Пловдив. 

В момента тази връзка 

се осъществява чрез про-

дължението на ул. „Сла-

тинска“ по един неуютен 

подлез под жп линията. По 

време на реконструкцията 

на скоростното трасе Со-

фия – гара Елин Пелин този 

подлез беше затворен и 

хората преминаваха с риск 

за живота си през влако-

вите линии. По наше нас-

тояване проходът беше 

отворен, но мостът над 

него в никакъв случай не 

е от категорията на съ-

оръжение от XXI век. Тази 

идея вече успяхме да об-

съдим с главния архитект 

на София Здравко Здрав-

ков и с проектанти, които 

виждат решаването на 

казуса с проектирането 

и изграждането на една 

детелина, която ще под-

помогне свързаността на 

нашите квартали. Давам 

пример с летището – за да 

стигне до него жител при-

мерно на кв. „Редута“, той 

трябва да смени поне три 

превозни средства. 

Когато ме покани-
хте в кабинета си, Вие 
обсъждахте с Вашия 
заместник инж. Тошко 
Николов една интересна 
идея за изграждане на…

…многоетажни авто-

матични паркинги. Тя е във 

връзка и с предстоящите 

обсъждания за „зелена 

зона“ в района. Търсим 

много активно различ-

ни решения, включител-

но чрез публично-частно 

партньорство. В никакъв 

случай не откриваме топ-

лата вода, а само разсъж-

даваме върху варианти от 

световния опит. Имаме 

разбирането на СО за въ-

веждане на автоматизи-

рани и  различни модулни 

системи – особено в гъ-

сто застроените квар-

тали като „Гео Милев“ и 

„Редута“. 

Ако се одобри „зелена 

зона“, то тя по мое мне-

ние ще дисциплинира граж-

даните да се грижат за 

своята собственост. Пла-

теното паркиране веднъж 

завинаги ще ни позволи да 

се освободим от ръждяса-

лите автомобили „памет-

ници“!

Но да обобщя - за тези 

два месеца като кмет аз 

все още се опитвам да 

идентифицирам пробле-

мите, които ми предстои 

да решавам. За това много 

помагат и самите граж-

дани, които идват при мен 

със своите преписки по 

важни теми, залежавали с 

години в администрация-

та, включително и за мно-

гото нерешени проблеми 

със собствеността на 

земи, попадащи сега на 

територията на нашите 

знакови зони за озеленя-

ване.

А рхе о л о з и т е  о т -
криха във Вашия район 
най-старото жилище на 

територията на цяла 
Югоизточна Европа. А 
намереното селище, да-
тирано от хилядолетия 
преди Новата ера, е едно 
от най-големите на Бал-
канския полуостров. 

Да, това е славата на 

„Слатина”. Нашето нео-

литно селище се намира 

на „Шипченски проход“, на 

левия бряг на Слатинска-

та река и е открито през 

1950 г., когато се уста-

новяват древни останки 

от жилища, изградени от 

омазани с глина колове, ог-

нища и разнообразни лепе-

ни на ръка глинени съдове. 

Датирано е 6000 години 

преди Христа (ранен нео-

лит). До момента са раз-

крити 9 къщи в успоредни 

редици, десетки каменни 

брадви и тесли, брусове, 

точила, стотици кремъч-

ни ножове, стъргалки за 

кожа, сърпове. 

Със сдружение „Нео-

лит“, където членуват 

Георги Илиев е роден в София през 1974 г. На 19 години 
завършва висшето си образование със специалност 
„Международна търговия“ в Делхийския университет 
в Индия. От 1994 г. се занимава с рекламен бизнес и 
търговия. Първи мандат кмет на района.

Снимки в. „Строител“

Сградата на общината
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най-изтъкнати учени, ще 

се опитаме да излезем от 

т.нар. исторически цен-

тър, когато става въпрос 

за културен туризъм и за-

бележителности на сто-

лицата. Да излезем оттам 

и да накараме хората да 

дойдат и открият за себе 

си и за децата си истин-

ското начало на София.

И още малко на тази 

вълна.  Малцина знаят 

откъде произлиза името 

Слатина, което в никакъв 

случай не е ендемично за 

нашата страна. Подобни 

наименования се срещат 

и в Румъния, Черна гора, 

Сърбия, Чехия, Словакия, 

Словения… Това са сели-

ща, които са възникнали 

около златоносни реки. На-

шата река продължава да 

е златоносна, а това ве-

роятно е и една от причи-

ните за възникване на се-

лището толкова отдавна.

К в а р т а л и т е  „ Х р . 

Смирненски“, „Гео Милев“, 

„Редута“, „Яворов“ и „Хр. 

Ботев“ с население от 

близо 75 000 жители са с 

характерна географска 

структура, видове стро-

ителство и начин на жи-

вот. „Редута“ например 

доминира по височина и 

стана предпочитано мяс-

то за ново строителство, 

„Хр. Смирненски“ още пази 

белезите на голямо село 

покрай жп линията за 

Пловдив, а „Хр. Ботев“ е с 

компактно ромско населе-

ние…

Т.е... Какво е столич-
ният район „Слатина“? 

Един малък модел на 

България, с малко повече 

от 1% от населението на 

страната.  

„Слатина“ е като сред-

но големите и продължава-

щи своето развитие гра-

дове – с древна история, 

за която вече разказах, но 

с проблемна инфраструк-

тура - без директна връз-

ка с центъра въпреки Цен-

тралната жп и автогара и 

летището. Точно там има 

неща, които чакат реше-

ние вече десетилетия. 

„Редута“ и „Гео Милев“ са 

като големите градове 

с добра свързаност, но 

презастроени, с недоста-

тъчно детски ясли и гра-

дини, а кв. „Яворов“- това 

е софийската Виена - с 

прекрасен достъп до цен-

търа, с добро междублоко-

во озеленяване и с подлези 

към Борисовата градина, с 

високи цени на имотите… 

Малцина знаят, че когато 

София е била езеро, „Реду-

та“ и кв. „Лозенец“ са били 

острови и сигурно затова 

там се строи по-лесно, за-

щото няма наноси, отла-

гания и прочие. Основата 

е здрава.

Споменахте, че на 
Ваша територия е и ле-
тище София, а сте и в 
очакване на новата ли-
ния на метрото. Какво 

още може да искате от 
държавата?

Със съжаление трябва 

да кажа, че с новия проек-

тобюджет за 2020 г. на 

Столичната община от 

41 наши инвестиционни 

предложения за развитие 

на района беше прието 

само едно – за ремонта 

на ул. „Николай Коперник“. 

Идеите ни за укрепване на 

детски градини, училища и 

т.н. не бяха одобрени. 

Още в началото на об-

щественото обсъждане 

на бюджета предложих да 

бъдат направени допълни-

телни по райони, защото 

извън залата останаха 

немалко граждани. Получих 

уверенията на г-жа Едре-

ва, че зам.-кметовете ще 

се отзоват на поканата 

ми за среща в „Слатина”. 

Отправихме я официално 

веднага след това, но за-

сега такава среща не е 

реализирана. 

Иначе самият район е 

на уникално, на страте-

гически прекрасно място 

– хем е близо до центъра, 

хем има пространства за 

развитие. Това се отнася 

и за част от кв. „Хр. Бо-

тев“ – от страната на 

аерогарата.

По отношение на стро-

ителството мога да посо-

ча изграждането на голе-

ми логистични центрове, 

с което ще се осигурят 

допълнителни и добре за-

платени работни места, 

т.е. забелязва се един 

интересен феномен – на 

нашата територия се 

живее добре и спокойно, 

работното място на ро-

дителите най-често е на 

метри от дома им и това 

е една от причините цени-

те на апартаментите да 

са високи.

Функционално офис и 

жилищно строителство, 

много и модерни иконо-

мически дейности – това 

също е „Слатина“. И не 

само… Точно срещу про-

зорците на моя кабинет са 

две от новите офис сгра-

ди, които са запълнени с 

наематели. 

Бъдещето на нашия 

район, а и на България, 

според мен е свързано с 

модерните високи тех-

нологии, с IT сферата. На 

наша територия има и 

много институти и ви-

сши учебни заведения. 

Вземете напр. ВТУ „Тодор 

Каблешков“ и неговите 

престижни специалности, 

които се търсят навсякъ-

де в страната, а и далеч 

зад граница. Разбира се, 

там обучават кадри и за 

транспортното строи-

телство, но наред с това 

готвят специалисти за 

производство на електро-

мобили, за автоматизация 

на процесите, за компют-

ризация на отраслите и 

прочие. Тук са много ин-

ститути на БАН, факул-

тети на Софийския уни-

верситет, Университета 

по библиотекознание и ин-

формационни технологии, 

т.е. един огромен научен 

потенциал, който работи 

не само за нуждите на ра-

йона, на столицата, но и 

за цялата държава. 

Паркът „Гео Милев“ 
пък е истински зелен оа-
зис в големия столичен 
град. Имате ли идеи за 
още по-зелена София, за 
облагородяване на меж-
дублоковите простран-
ства? 

Абсолютна истина е, 

че паркът е богатство, 

но не мога да не кажа, че и 

там има доста проблеми. 

Основно свързани с раз-

личните видове собстве-

ност на територията. 

Една четвърт е с неизяс-

нена или частна собстве-

ност. Има доста парцели 

пред недостроения плу-

вен комплекс например (в 

тази сграда дълго време 

се снимаха игрални фил-

ми…), както и навсякъде 

по границите на парково-

то пространство. Няма 

как да искаш някакво при-

емливо за гражданите ре-

ално градоустройствено 

решение, без въпросните 

имоти да бъдат изкупени 

от общината. А срокът, 

даден през 2007 г. за това, 

изтича само след две го-

дини. 

След стартирането 
на метрополитена през 
Вашата територия веро-
ятно ще се наложат ня-
какви инфраструктурни 
корекции?

Определено. Една от 

ключовите спирки ще 

бъде до читалище „Свет-

лина - 1921“ и това, както 

вече споменах, ще наложи 

изграждането на буферен 

паркинг в района на пазар-

чето срещу емблематич-

ната сграда, където след 

обсъждания с гражданите 

ще преценим какво е най-

доброто решение - дали 

подземен или надземен, 

дали в близост до реката. 

Но с изричното желание 

традиционният пазар да 

се запази… Разбира се, и 

него ще превърнем в моде-

рен и функционален, защо-

то това наше общинско 

предприятие дава препи-

тание на много хора.

Разсъждаваме върху 

идеята над последната 

плоча да създадем спорт-

но игрище, което „Спортна 

София“ би могла успешно 

да стопанисва. 

Как развивате образо-
вателната инфраструк-
тура, която както знаем 
всички, е важен елемент 
от днешния и утрешния 
ден на града? 

„Слатина“ е млад, жиз-

неспособен и перспекти-

вен в своето развитие 

район. На него днес, пов-

тарям – днес – му тряб-

ват ясли и детски градини. 

Имаме и общински терени 

за ново строителство на 

детски заведения… 

За образователната 

база няма какво конкретно 

да Ви кажа – имаме много 

и все авторитетни средни 

училища, които поддържа-

ме съобразно възможност-

ите си, добри са ни конта-

ктите с ВТУ „Т. Каблешков“ 

и с неговия ректор, проф. 

д-р инж.-икон. Даниела 

Тодорова, която е и един 

прекрасен мениджър, сто-

панисващ големия терен 

и базата по най-добрия и 

полезен начин за универ-

ситета. Там има училище, 

детска градина, спортни 

площадки, развиват се 

лазерни технологии като 

малък и среден бизнес.

Грижа ме е как майките 

с детските колички сти-

гат до градините, откъде 

и как пазаруват, достъпна 

ли е средата за тяхното 

придвижване. Това може би 

е, защото самият аз имам 

четири деца и знам как е 

по разбитите тротоари. 

Както споменах в на-

чалото, самият аз тясно 

съм свързан със „Слатина“ 

още от дете и не мога да 

бъда равнодушен. Затова 

си представям развитие-

то на района като клъ-

стерен. Например социа-

лен клъстер, в който да се 

включат всички държавни, 

общински и неправител-

ствени организации, които 

предлагат социални услу-

ги, а такива в района има 

много. Също така - акаде-

мичен клъстер, където да 

използваме изключителния 

научен потенциал на наши-

те академици, професори 

и доценти в един академи-

чен съвет, една академич-

на общност към кмета. 

Само от тази идея могат 

да произлязат такива до-

бри неща, каквито даже не 

сме си представяли.

 До реализирането й 

пътят наистина е труден, 

но без идея няма начало… 

Знанията са най-ценният 

капитал на нацията и е 

грехота да не използваме 

този капитал максимално.  

Църквата „Св. Троица“

Парк „Гео Милев“
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Общо 172 млн. лв. ще бъдат вложени в обновяване на пътни артерии през тази година

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Бюджетът на София 

за 2020 г. е 1,729 млрд. лв. 

Финансовата рамка беше 

приета на заседание на 

Столичния общински съ-

вет (СОС) след шестча-

сови дебати. Капитало-

вата програма е в размер 

на 479 млн. лв., като над 

60% от тези средства са 

защитени по европейски 

програми.

„С Бюджет 2020 гаран-

тираме работата по два 

стратегически приорите-

та за София – инвестиции 

в кварталите и подобря-

ване на качеството на 

атмосферния въздух. За 

изпълнението на тези за-

дачи са насочени 80% от 

бюджета и 95% от инвес-

тиционната програма.“ 

Това заяви кметът на Со-

фия Йорданка Фандъкова 

по време на сесията на 

СОС.

Общо 172 млн. лв. ще 

бъдат вложени в ремонти 

на улици и булеварди. За 

обновяване на квартал-

ни улици са заложени 50 

млн. лв., или с 12 млн. лв. по-

вече в сравнение с 2019 г. 

С 21,5 млн. лв. са увеличени 

и парите за подобряване 

на градския транспорт. 

За довършване на първи-

те два етапа от трета-

та линия на метрото и за 

купуване на нови автобуси 

за довеждащ транспорт 

до подземната железница 

са предвидени 203 млн. лв. 

„Най-големият обект, 

който тази година пред-

стои да пуснем на няколко 

етапа, е третата линия 

на метрото. Така про-

дължаваме промяната на 

част от кварталите в 

София – „Подуяне“, „Хад-

жи Димитър“, „Оборище“, 

„Красно село“, „Овча ку-

пел“, „Горна баня“. Обяве-

на е процедурата за раз-

ширение на подземната 

железница към „Левски“ и 

предстои да стартираме 

поръчката – за разши-

рението към „Слатина“. 

Вече подадохме заявление 

за финансиране на стро-

ежа на метрополитена 

за следващия програмен 

период в размер на 390 

млн. евро. Изготвен е 

регулационният план и 

предстои обявяването 

му от р-н „Слатина“ и се 

надявам, че заедно с кме-

та на района ще работим 

активно за реализацията 

на този проект“, допълни 

Фандъкова. 

Други  ключови ин-

фраструктурни обек-

ти в София през 2020 г. 

ще са разширението на 

ул. „Филип Кутев” и стро-

ителството на бул. „То-

дор Каблешков”, пробивът 

на бул. „Петър Дертлиев”, 

доизграждането на връз-

ките със Северната ско-

ростна тангента, както 

и Източна тангента от 

бул. „Ботевградско шосе“ 

до Северната скоростна 

тангента. Предвижда се 

проектирането на продъл-

жението на бул. „Рожен“ до 

Софийския околовръстен 

път, връзката на бул. „Ко-

пенхаген“ и ул. „Самоковско 

шосе“, обвързване на „Овча 

купел“ от бул. „Президент 

Линкълн“ до ул. „Суходол-

ска“, както и на индустри-

алната зона на Нови Искър 

със СОП и нова връзка на 

кв. „Горубляне“ със СОП. 

Капиталовите разходи 

за възстановяване на пар-

кове, озеленяване, управле-

ние на отпадъците и чис-

тота на въздуха възлизат 

на 42 млн. лв. Отделно от 

това с 2 млн. лв. се увели-

чават средствата за за-

лесяване. 

63 млн. лв. са планира-

ните инвестиции за стро-

ителството на 13 детски 

градини, 2 ясли, 6 училищни 

сгради и основни ремонти 

на 25 училища и детски 

градини. През тази година 

трябва да завърши рекон-

струкцията на минерална-

та баня в Банкя и да започ-

не реставрация на баните 

в „Овча купел“ и „Горна 

баня“. Ще продължи изпъл-

нението на програмата за 

опазване на сгради памет-

ници на културата и ще 

започне строителството 

на Център за съвременно 

изкуство „Топлоцентрала-

та“ до НДК.

Столичната община 

обяви поръчка за избор 

на изпълнител за текуща 

поддръжка и ремонт на 

пътни съоръжения, улична 

и алейна мрежа, подлези, 

паркове и междублокови 

пространства на тери-

торията на „Сердика“. 

Дейностите, предмет на 

търга, ще бъдат възлага-

ни поетапно чрез възла-

гателни писма към дого-

вора при осъществяване 

на планирани ремонти, 

след сигнали от граждани 

и/или институции и др. и 

при аварийни ситуации. 

Планираните сред-

ства са в размер на 1,5 

млн. лв. Продължител-

ността на договора е 36 

месеца. Критериите за 

качество ще формират 

40 т. от крайната оцен-

ка, организацията за из-

пълнение на поръчката 

ще носи 30 т., неустой-

ката при забавяне – 10 т., 

а предложената цена – 

60 т. 

Оферти се приемат до 

21 февруари.

Снимка Румен Добрев

Росица Георгиева

Столичната общи-

на ще отправи искане до 

Министерския съвет за 

отпускане на средства за 

финансиране на изгражда-

нето на 9 нови детски гра-

дини и 3 училища, каквито 

са предвидени в програма-

та на правителството. 

Стойността на обекти-

те в столицата е 40 млн. 

лв. Това каза кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова, която 

заедно със зам.-кмета по 

направление „Обществено 

строителство” Цветан 

Божинов и кмета на район 

„Нови Искър” Даниела Рай-

чева посети 176 ОУ „Св. св. 

Кирил и Методий” в село 

Негован. Там бе изградена 

спортна зала към учебно-

то заведение. В обновя-

ването на материална-

та база на училището са 

инвестирани 1,4 млн. лв. 

Кметът на СО обясни, че 

през изминалата година 

в общината са построе-

ни 6 физкултурни салона. 

„В момента се работи по 

още 3. Единият е в 100 ОУ 

„Найден Геров”, вторият в 

30 СУ „Братя Миладинови“, 

където се изгражда и ба-

сейн, а третият се прави 

заедно с новата сграда 

на Френската гимназия. 

За тях имаме заложено 

финансиране. Заедно с па-

рите, които очакваме да 

получим от държавата, 

продължаваме изпълнение-

то на нашата амбициозна 

програма“, каза още Фан-

дъкова. 

Снимки авторът

www.yanmar-bg.com
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Община Пловдив стар-

тира преасфалтиране на 

най-компрометираните 

булеварди и квартални 

улици в целия град. Пър-

ви в списъка е бул. „Цар 

Симеон“ в р-н „Тракия“. 

Строително-ремонтните 

работи започнаха с фре-

зоване на стария асфалт. 

Дейностите на участъ-

ка бяха инспектирани от 

кмета на Пловдив Здравко 

Димитров, зам.-кмета по 

„Строителство и инвес-

тиции“ Пламен Райчев и 

кмета на района Костадин 

Димитров.

На обекта ще бъдат 

положени два пласта ас-

фалт на южното платно 

на булеварда, или общо 

4200 кв. м. Стойността 

на СМР е около 220 000 лв. 

Очаква се в рамките на 

две седмици отсечката 

да бъде напълно обнове-

на. „Бул. „Цар Симеон“, или 

Околовръстното шосе, 

както го знаят пловдив-

чани, е една от най-нато-

варените пътни артерии 

и ремонтът е много нало-

жителен“, заяви Костадин 

Димитров. Той отбеляза, 

че в администрацията 

има много получени жал-

би и сигнали от страна 

на граждани за лошото 

състояние на настилка-

та. Димитров припомни, 

че миналата година със 

средства от общинския 

бюджет е преасфалтрана 

отсечката пред блок №1, 

на бул. „Освобождение“ 

и продължението на ул. 

„Цветан Лазаров“.

В р-н „Тракия“ ще бъдат 

преасфалтирани още учас-

тъкът пред ТЦ „Форум“ до 

кръстовището с ул. „Шип-

ка“ и продължението на 

ул. „Съединение“, където 

след блокове №7 и 9 също 

ще бъде положен нов ас-

фалт. В район „Северен“ 

ще започне работа на 

двете платна в участъка 

пред Международен пана-

ир Пловдив от моста на 

река Марица до кръговото 

кръстовище. В „Южен“ ще 

се ремонтира в зоната на 

бул. „Александър Стамбо-

лийски“, а в „Западен“ ще 

бъдат рехабилитирани 4 

улици. Ще се конкретизира 

и кои пътни участъци в ра-

йоните „Източен“ и „Цен-

трален“ имат най-голяма 

нужда от спешни СМР, за 

да бъдат включени в план-

графика.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) стартира 

тръжна процедура за избор 

на изпълнител на строите-

лен надзор при укрепването 

на 34 свлачища, срутища 

и пропадания по републи-

канската мрежа. Общата 

стойност на поръчката е 

над 5,5 млн. лв. без ДДС, а 

срокът за подаване на офер-

тите е 19 март.

От АПИ информираха, 

че търгът е в 34 обособени 

позиции и за всяка от тях 

ще бъде определен изпълни-

тел. Строителен надзор ще 

се осъществява при укреп-

ването на следните свлачи-

ща и срутища: при с. Тикале 

на II-86 Смолян – Средногор-

ци, 3-те свлачища на пътя 

за Рилския манастир, при с. 

Хубавене на III-308 Калугеро-

во – Своге, при с. Дебел дял 

на III-4404 Трънито – Дебел 

дял, на I-5 Полски Тръмбеш – 

Велико Търново, при с. Горни 

Цибър на II-11 Лом – Козло-

дуй, 2 свлачища на II-15 Ми-

зия - Оряхово, III-164 Своге 

– Бучен проход, 4 свлачища 

на III-3701 Етрополе – Ямна, 

на II-48 Омуртаг – Котел, 

2 свлачища на III-8652 Бял 

извор – Неделино. Ще се 

осъществи надзор и при 

укрепването на деформа-

ции на път I-6 Кюстендил 

– Перник, в 6 участъка на 

II-82 Костенец – Самоков, 

на II-63 Перник – Брезник, 

на II-11 Ботево – Арчар, на 

III-5006 Габрово – Узана, на 

III-189 София – Банкя, в 2 

отсечки на III-358 Шипково 

– Рибарица, на III-407 Стра-

жица – Полски Тръмбеш, на 

III-4003 Малиново – Прелом 

и на III-3505 Стефаново – 

Велчево.

Изпълнението на про-

учвателно-проектантски-

те и строително-възста-

новителните работи на 

тези обекти е възложено 

на „Автомагистрали“ ЕАД. 

От Агенция „Пътна инфра-

структура“ уточняват, че 

това е направено на осно-

вание чл. 14, ал. 1, т. 6 от 

Закона за обществените 

поръчки, приложим за пуб-

лични възложители, какъвто 

е АПИ. 

„През септември 2019 г. 

Министерският съвет от-

пусна до 31 млн. лв. по бю-

джета на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството за 

2019 г. за укрепване на обек-

тите от републиканската 

пътна мрежа, засегнати 

от свлачищни и срутищни 

процеси, в следващите три 

години. Останалите необ-

ходими средства ще бъдат 

осигурени от приходите 

от тол такси в периода от 

2020 - 2021 г. за финансира-

не на цялостното изпълне-

ние на проектите“, съобща-

ват още от АПИ.
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Предвидени са ремонти на улици и обновяване на кварталите

Страницата подготви 
Елица Илчева

Капиталовата програма на 

община Търговище за 2020 г. е 

близо 6 млн. лв. В нея са включе-

ни ремонти на улици, квартални 

пространства, тротоари, об-

щински пътища и други, съобщи-

ха от администрацията на кме-

та Дарин Димитров.

12 са трасетата, които ще 

бъдат с нов асфалт, като по-го-

лямата част от тях ще бъдат 

обновени с 2 млн. лв., отпусна-

ти с постановление на Минис-

терския съвет в края на 2019 г. 

Заложени са 440 000 лв. за шест 

артерии в кв. „Въбел” и селата 

Васил Левски, Алваново, Стра-

жа, Момино и Подгорица, както 

и на площадите в Маково и Ми-

ладиновци. Ще бъде реновирана и 

отсечка от 1,5 км от общинския 

път между селата Бряг и Съеди-

нение.

Изготвени ще бъдат инвес-

тиционни проекти за разшире-

ние на шосето при т.нар. пробив 

Катрафилов в отсечката към 

ул. „Г. С. Раковски”, както и за 

изграждането на ново шосе от 

западната страна на бул. „Мит-

рополит Андрей”. Проектирането 

там ще обхване участък с дължи-

на от близо 900 м, от Регионал-

ния исторически музей до ул. „Ал. 

Стамболийски”. Обновени ще бъ-

дат над 3 дка тротоари в града.

220 000 лв. са заделени като 

собствен принос за проект за 

бул. „Тр. Китанчев”, от училище-

то за деца с увреден слух до бул. 

„Цар Освободител”. Той се изпъл-

нява по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 2020”, 

като се предвижда разширение 

и изграждане на четирилентов 

път, обособяване на велоалеи, из-

граждане на нови тротоари, ос-

ветление и озеленяване. Очаква 

се проектът да е на стойност 

1,6 млн. лв.

По 250 000 лв. са предвидени 

за стартиране на дейностите по 

благоустрояване на 26 дка квар-

тални пространства и други 9,6 

дка между ул. „Братя Миладино-

ви”, „Даме Груев” и „Средна гора”.

Укрепването на свлачища в 

Сарафово и Царево е включено 

в инвестиционната програма 

на МРРБ за 2020 г., се посочва 

в съобщение на ведомството. 

Обектите са „Укрепване свла-

чище кв. Сарафово - етап III.2, 

община Бургас”, „Гр. Царево - ук-

репване свлачище северен бряг” 

и „Брегоукрепване в района на 

крайбрежна плажна ивица на гр. 

Ахтопол, община Царево”. 

През тази година предстои 

да бъде въведена в експлоата-

ция и брегоукрепителна дамба, 

да се изпълнят укрепителни и 

отводнителни мероприятия и 

да се реализира паркоустрой-

ствен проект със зелени зони 

в бургаския квартал „Сара-

фово”. До 19 април трябва да 

бъде представен коригираният 

подробен устройствен план и 

проект за укрепване на свлачи-

щето в гр. Царево.

Предвид това, че предви-

деният транспортен достъп 

за изпълнение на брегоукреп-

ването в гр. Ахтопол попада 

в дюни, са предприети дейст-

вия за установяване на фак-

тическото състояние на мяс-

то със специалисти от БАН, 

РИОСВ и АГКК. След това ще 

бъдат предприети необходи-

мите действия за реализиране 

на обекта, в т.ч. провеждане 

на процедура по ЗОП за избор 

на изпълнител за строител-

но-монтажни работи, като в 

зависимост от преценката на 

експертите може да се наложи 

промяна на специализираната 

карта или промяна на изготве-

ния ПУП.

„Чрез изграждане на укрепи-

телните и отводнителни про-

тивосвлачищни и брегоукре-

пителни съоръжения на тези 

обекти бреговата и плажната 

ивица на България и техниче-

ската инфраструктура в за-

сегнатите райони ще се пред-

пазят от разрушаване и ще 

се гарантира сигурността на 

населението“, информират още 

на сайта на ведомството. Община Балчик ще пристъпи 

към ускорени процедури по За-

кона за общинската собстве-

ност за продажбата на сгра-

ди по селата, които са в лошо 

състояние. Това предвижда ут-

върдената вече от Общинския 

съвет Стратегия за управление 

на собствеността в периода до 

2023 г. „Така сградите ще бъдат 

спасени от безстопанственост, 

а общината ще спести разходи 

за ремонти и чрез инвестито-

рите ще се повиши икономиче-

ската активност в селата, ще 

бъде подобрена инфраструкту-

рата“, се посочва в документа.

Общината е собственик на 

около 2200 имота - земеделски 

земи, гори, поземлени парцели, 

административни сгради, язо-

вири и други. От управление и 

разпореждане с общинско иму-

щество през 2020 година кмет-

ската управа планира да събере 

1 560 000 лв. приходи.

Възможностите за системни 

приходи в бюджета от отдаване-

то под наем на обекти са огра-

ничени, тъй като инвестиционен 

интерес има главно в крайбреж-

ната част на Балчик и курортна-

та зона Двореца. В тези райони 

обаче общината вече почти не 

притежава недвижима собстве-

ност, поясняват от кметската 

управа. Трайна е тенденцията на 

липса на кандидати за наемане 

и продажба на сгради по селата 

заради нуждата от ремонти.

Община  Сърница  обяви 

първия си одобрен проект за 

2020 г., с който ще бъде с изця-

ло реновиран центърът на гра-

да. Той е по „Красива България” 

– кампания за 2020 г. на Минис-

терството на труда и социал-

ната политика.

Финансирането е на стой-

ност 228 705 лв. и предвижда 

премахване на съществуваща-

та настилка, изравняване на 

терена, полагане на фракции 

трошен камък и посипка за осно-

ва под настилка. Ще се поста-

вят вибропресовани блокчета и 

бордюри. Планирано е да се мон-

тират единични и двойни пейки 

с пергола. Ще се обособи и дет-

ски кът с комбинирани  съоръже-

ния с люлки и пързалки. Предви-

дено е изцяло ново осветление.

Ремонтът ще се осъществи 

през настоящата 2020 година.
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Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.

Проектът е заложен за следващия програмен период 2021 – 2027 г.

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Велоалея по поречието 

на р. Дунав ще свърже Ви-

дин със Силистра. Очаква 

се мащабното проектно 

начинание да бъде под-

крепено от програмата 

за трансгранично сътруд-

ничество между България 

и Румъния в следващия 

програмен период 2021 – 

2027 г. като стратегиче-

ски проект. С финансира-

не от нея ще се изготви 

и пълно предпроектно 

проучване за поречието 

на реката, което ще има 

за цел да идентифицира и 

обоснове изграждането/

разширяването на нови 

мостови съоръжения и 

речни пристанища. Това 

е обявила във Велико Тър-

ново зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Де-

ница Николова по време 

на регионален съвет на 

Националното сдружение 

на общините в Република 

България (НСОРБ). В сре-

щата са участвали пред-

седателят на НСОРБ и 

кмет на Велико Търново 

инж. Даниел Панов, изп. 

директор на сдружението 

Силвия Георгиева, кмето-

ве от Северен Централен 

район (СЦР), както и пред-

седатели на общински съ-

вети.

Зам.-министър Нико-

лова е подчертала, че раз-

криването на потенциала 

на р. Дунав като основен 

транспортен коридор е 

сред приоритетите за 

развитие на Северна Бъл-

гария. „Ресурсът на р. Ду-

нав е голям, но ние не се 

ползваме пълноценно от 

него. Това ще са едни от 

най-важните инвестиции 

за територията, за да се 

реализират цели с по-ви-

сока добавена стойност 

за икономическо разви-

тие“, подчертала тя. 

По думите й амбици-

ята на правителството 

е в следващия програмен 

период СЦР да се превърне 

Община Сливен ще 

ремонтира Регионална 

библиотека „Сава До-

броплодни“ .  Проектът 

включва възстановителни 

дейности на фасадата и 

покрива и подмяна на до-

грама. Инвестицията е за 

177 409 лв., които са осигу-

рени от „Красива България“ 

и бюджета на общината. 

Строително-ремонтните 

работи трябва да приклю-

чат до края на 2020 г.

Всички предвидени 

СМР са предварително 

съгласувани с Националния 

институт за недвижимо 

културно наследство, тъй 

като сградата на регио-

налната библиотека е ар-

хитектурно-художествен 

паметник на културата. 

Построена е в началото 

на ХХ в. в самостояте-

лен двор с архитектурни 

обеми, оформени с бога-

та пластична декорация. 

Внедряват мерки за повишаване на енергийната 

ефективност на административните сгради, в които 

се помещават Районно управление „Полиция“ и Районна 

служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ 

в Разлог. Началото на проекта, който се осъществява 

по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“, 

е обявено от общината на специална пресконференция. 

Общата стойност на инвестицията е 794 950,19 лв., 

от които 675 707, 66 лв. са европейско съфинансиране, 

119 242,53 лв. – национално.

Строително-монтажните работи ще включат ця-

лостно топлинно изолиране на външните стени, на по-

крив и под, както и подмяна на прозорци и врати със 

система от PVC профил и стъклопакет. В рамките на 

проекта ще се изпълнят и мерки за осигуряване на дос-

тъпна среда за хора с неравностойно положение.

в бързо и устойчиво разви-

ващ се европейски регион, 

интегрална част от Ду-

навското пространство, 

където младите хора виж-

дат своето бъдеще и лич-

ностна реализация. „Три са 

основните приоритета за 

постигането на тази цел, 

които ще се финансират 

с европейски и бюджетни 

средства – икономически 

подем и трансформация, 

развитие на човешкия по-

тенциал и постигане на 

социален растеж и устой-

чиво териториално разви-

тие и свързаност“, е от-

белязала Деница Николова. 

Тя е информирала още, че 

градовете - центрове на 

растеж в Северен Цен-

трален район, ще са Вели-

ко Търново и Русе, които 

заедно с Варна ще бъдат 

включени и в бюджетен 

клъстер. Чрез него с под-

крепата на европейските 

средства ще се свърже 

и развие връзката между 

Дунав и Черно море с из-

пълнение на общи проекти 

за постигане на глобална 

цел между тях. Зам.-ми-

нистърът е пояснила, че 

още шест общини в СЦР – 

Габрово, Севлиево, Свищов, 

Горна Оряховица, Разград 

и Силистра, ще са бене-

фициенти по следващата 

ОПРР като балансиращи 

центрове за развитие на 

територията. Николова е 

добавила, че ключовите 

транспортни проекти за 

района ще са завършване-

то на АМ „Хемус“, изграж-

дането на магистрала 

„Русе - Велико Търново“, 

връзката Русе – Разград и 

тунелът под в. Шипка.

Пред журналисти Де-

ница Николова е заявила, 

че изпълнението на ОП 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“ върви с много добри 

темпове и няма риск от 

неусвояване на средства. 

От бюджета й са догово-

рени 86%, като до края на 

годината се очаква този 

процент да надмине 90. 

От договорените сред-

ства са разплатени 61%. 

Към момента са финанси-

рани 500 проекта с някол-

ко хиляди обекта в тях. По 

отношение на новия про-

грамен период тя е комен-

тирала, че бюджетът за 

развитие на регионите се 

очаква да е над 3 млрд. лв. 

„Проект на бъдещата про-

грама за регионите ще 

бъде представен пред ЕК 

в края на март“, добавила 

тя.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

Представителната украса 

на фасадите й отговаря на 

декорацията на интерио-

ра.

Последните консерва-

ционно-реставрационни 

мероприятия по оригинал-

ната сграда-паметник и 

първата пристройка са 

извършени през 2003 - 

2004 г. отново в рамки-

те на проект „Красива 

България“. Във връзка с 

опазване на зданието е 

извършено проучване на 

неговото състояние. Ус-

тановени са течове на 

покрива, компрометирана 

мазилка на фасадите и 

пукнатини по детайлите 

и пластиките.
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В най-мащабния си формат за по-

следните десет години и на площ от 

10 000 кв. м международното изложение 

Архитектурно-строителна седмица ще 

посрещне в Интер Експо Център стро-

ителния сектор в края на февруари. От 

25 до 28 февруари професионалната 

бизнес платформа ще отбележи своя 

20-годишен юбилей, събирайки предста-

вители на компании от различни сфери 

на бранша с мениджъри, архитекти и 

проектанти, инвеститори, предприема-

чи, инженери, дистрибутори, търговци 

и интериорни дизайнери от страната 

и чужбина.

 Архитектурно-строителна седми-

ца ще заеме четири от палатите на 

Интер Експо Център. „До последния мо-

мент получавахме запитвания за учас-

тие“, коментират организаторите. Над 

200 са компаниите директни изложите-

ли. Стотици брандове от страната 

и чужбина ще представят фирми от 

България, Турция, Италия, Германия, Ру-

мъния и др. Отчита се и най-голямото 

участие от Турция от близо десетиле-

тие. Компаниите от югоизточната ни 

съседка ще заемат над 400 кв. м площ. 

Тематичното сегментиране по зали 

ще бъде водещо и през 2020 г. Изложи-

телите и посетителите ще могат да 

извлекат максимума от присъствието 

си благодарение на прецизно обособени-

те тематики: „Вътрешни довършител-

ни работи“, „Врати, прозорци, фасади и 

дървени къщи“, „Груб строеж, външни 

довършителни дейности, вертикално 

планиране и ландшафт, индустриално 

строителство и оборудване“, „ОВК, 

сградна автоматизация, софтуер и 

Smart решения”. 

Сред основните предпоставки за 

възходящите тенденции в развитието 

на Архитектурно-строителната седми-

ца организаторите поставят тясното 

партньорство с професионалните 

организации – Камарата на стро-

ителите в България, Българската 

асоциация за изолации в строи-

телството, Камарата на архите-

ктите в България, Камарата на 

инженерите в инвестиционното 

проектиране, Сдружение българ-

ски врати, прозорци и фасади, Бъл-

гарски съюз на производителите 

на сглобяеми къщи, Асоциация на 

професионалните озеленители, 

Национална асоциация на строи-

телните предприемачи, Български 

съвет за устойчиво развитие и 

Проект „Визия за София“.

Дигитализацията и 
законодателството 
са сред акцентите на 
съпътстващата програма

Четирите изложбени дни ще 

предложат динамична съпътства-

ща програма. Многобройни 

събития ще поставят на 

дневен ред последните про-

дукти на компаниите, висо-

ките технологии, визиите за 

бъдещето, законодателната 

рамка и други.

От 25 до 27 февруари 

Камарата на архитектите 

в България ще организира 

три кръгли маси, които ще 

се проведат с участието на 

Камарата на строителите в 

България и Камарата на ин-

женерите в инвестиционно-

то проектиране. Основният 

им фокус ще бъде върху диги-

тализацията в строителния 

сектор, Закона за устрой-

ство на територията (ЗУТ) 

и законодателството, зася-

гащо бранша. А в рамките 

на последния ден от изложе-

нието КАБ ще проведе своя 

Управителен съвет и паралелно 

ще организира представяне на съ-

временни архитектурни проекти. 

Професионално събитие организи-

ра и Асоциацията на интериорни-

те дизайнери в България.

Семинар-дискусия на 25 февру-

ари, организиран от Национална-

та асоциация на строителните 

предприемачи, ще се спре върху 

тенденциите на пазара на жилищ-

ните имоти, инфраструктурата, 

облика на жилищните квартали, 

проблемите при развитието на 

строителното предприемачество 

и други. В същия ден Българската 

асоциация за изолации в строител-

ството ще проведе семинара си, 

посветен на основните принципи в 

звукоизолацията. Специално съби-

тие ще засегне темата „Хибридни 

решения за ОВК системи“. 

Съпътстващата програма ще 

даде възможност на присъстващите да 

посетят и много фирмени презентации. 

Сред темите, които ще бъдат поста-

вени, са противопожарни и вентила-

ционни решения от последно поколение, 

приложимостта на железния силикат, 

системите за сградна и домашна ав-

томатизация, енергоефективността 

и енергийната ефективност, техно-

логични възможности за деклариране 

на тол таксите, анализ и решения за 

правилното регулиране на парата, хер-

метичността и хидроизолацията на 

сградите.

Широко международно присъст-

вие, иновативни предложения и разно-

образно съдържание. Такава ще бъде 

атмосферата на юбилейното 20-о из-

дание на Архитектурно-строителна 

седмица, което ще изпълни залите на 

Интер Експо Център от 25 до 28 фев-

руари. Всеки може да направи регис-

трацията си за свободно посещение на  

www.buildingweek.bg.

Бизнес платформата дава възможност на водещи компании да представят най-новите си 
продукти и услуги от 25 до 28 февруари в Интер Експо Център
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Пространството ще свърже обитателите на кулата 550 Madison с природата и 
ще им предложи спираща дъха зелена площ

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Комисията по градо-

устройство  в Ню Йорк 

единодушно е одобрила 

дизайна за нова градина 

в съседство с кулата 550 

Madison – офис сграда на 

AT&T в сърцето на Ман-

хатън. Така норвежкото 

архитектурно студио 

Snohetta вече може да 

предприеме проектиране 

на обекта, който ще се 

нарича 550 Madison Garden. 

Пространството ще свър-

же зданието с хората 

и ще предложи спираща 

дъха зелена площ. Идеята 

е за щедро разгънат парк 

с гъста растителност. 

В трансформацията му 

към живо сетивно място 

за бягство от забързано-

то темпо авторите са 

се възползвали от архи-

тектурното наследство, 

спецификите и историята 

на района. 

Приканвайки хората да 

се отпуснат, да се разхо-

дят и да общуват помеж-

ду си и със света около 

тях, новата 550 Madison 

Garden е добър пример за 

модерната роля, която 

зоните, отворени за пуб-

лично ползване, играят в 

контекста на постоянно 

променящата се градска 

среда на Ню Йорк. „Част-

ните обществени прос-

транства са важна част 

от градския живот. Той 

процъфтява във и около 

тях, което ни позволява 

да контактуваме и по-

между си, и с природата. 

Трябва да използваме мак-

симално местата, които 

вече имаме, и да признаем, 

че те са част от мрежа, 

която допринася за под-

държането на живота в 

града. 550 Madison Garden 

ще бъде новата възлова 

точка в сърцето на Ман-

хатън и огромно удобство 

за местната общност 

и нашите наематели на 

офиси от световна кла-

са“, споделя Мишел Делк, 

партньор и директор на 

ландшафтната архитек-

тура в Snohetta.

Новата градина ще се 

развие в западния край на 

кулата и ще представля-

ва серия от взаимосвър-

зани външни „стаи“, които 

осигуряват тихи и големи 

открити пространства. 

Частично покрита от 

нов стъклен покрив и оф-

ормена от поредица от 

пресичащи се кръгове, ге-

ометрията им се основава 

на игривото използване на 

кръглите мотиви, инкор-

порирани в 550 Madison. 

„Стаите“ подканят мину-

вачите да останат за по-

дълго, да се срещнат за 

обяд, да общуват, да на-

мерят отдих близо до во-

дно тяло или да изпитат 

непосредствена връзка с 

природата. 

Концептуално пейза-

жът наподобява подобна-

та на каньон вертикал-

ност на Манхатън със 

зелена многоетажна то-

пография, която се издига 

по западната й страна, 

като свежда до минимум 

визуалното въздействие 

на съществуващата ви-

сока офис сграда. Вни-

мателно подбраните на-

саждения – вечнозелени и 

многогодишни растения и 

цъфтящите храсти, от-

белязват динамичната 

сезонност на североиз-

точния климат, създавай-

ки градина, която реагира 

на естествена светлина. 

Повече от 40-те нови дър-

вета заедно с останалата 

цветна палитра ще съз-

дадат благоприятно мес-

тообитание за различни 

птици, пеперуди и други 

представители на фауна-

та в това типично град-

ско пространство. Цен-

тралната водна стена, 

достъпна отвън и видима 

от обновеното вътрешно 

фоайе на 550 Madison, ще 

осигури комфорт за слуха 

на посетителите, омеко-

тявайки „гласа“ на града.

Първият нов квартал в Копенхаген, 

който ще бъде почти изцяло изграден 

от дърво вече, е готов на фаза проект. 

Архитектите от студио Henning Larsen 

в колаборация с биолозите и инженерите 

по околна среда от МОЕ са представили 

идеята си за Fæbledby i Vejlands. Очаква се 

с изграждането му да се установи стан-

дарт за това как съвременните общности 

могат да живеят в хармония с природата.

Екипът запазва критични елементи 

от местния ландшафт като влажни зони 

и сухи храсти, които осигуряват место-

обитание за насекоми, костенурки, пой-

ни птици и елени. Околният естествен 

хабитат е инкорпориран така, че да е 

комфортен за растенията и животните. 

„Използвайки селото като архетип, ние 

създаваме град, в който биоразнообрази-

ето и възстановителните дейности на 

открито залагат устойчива връзка между 

хората и природата”, споделя Сийне Коне-

бро, партньор в Henning Larsen.

Подобно на селата, новият квартал 

включва активни улични ъгли, зелени кори-

дори и ясно обособен център. Разделен на 

три кръгови миниселца с цел формиране на 

няколко по-малки общности и подсилване 

на усещането за заедност и споделеност. 

Между трите миниселца се вие естестве-

на дива растителност, осигуряваща сво-

бодното движение на местни животински 

видове и интегрирането на природата в 

оформянето на новата общност.

Всички жилищни постройки, изцяло из-

градени от дървесина, отговарят на най-

високите стандарти за устойчивост и 

ще приютят до 7000 жители – семейства, 

студенти и пенсионирани граждани. Ще 

бъдат издигнати и офис сгради за мест-

ните компании, ресторанти, хранителни 

магазини и обществени места.

В Абуджа - столица-

та на Нигерия, една не-

обикновена сграда при-

влича вниманието от 

известно време. Някои я 

наричат самолет, други 

птица, но тя е просто 

дом. Дължи причудливата 

си форма на стопанина й 

Саид Джамал. Мъжът по-

строил къщата за шест-

тe си деца и съпругата 

си, защото тя „обича да 

пътува”. По информация 

на BBC строежът на 

триетажното здание е 

започнало през 1999 г., 

но е завършена съвсем 

наскоро.

Джамал, който рабо-

тил в строителния сек-

тор, посочва, че няма 

интегриран истински 

самолет, който е превър-

нат в къща, а конкретни 

елементи от машината 

Базираното в  Лон-

дон архитектурно сту-

дио Carmody Groarke в 

сътрудничество с нем-

ските архитекти от 

Riehle+Assoziierte спечели 

конкурс за проектиране на 

нов евангелистки кампус в 

Нюрнберг.

Плановете всъщност 

са за преустройство на 

офис сграда в стил бру-

тализъм от 70-те години 

на миналия век в църковен 

комплекс. Той ще функ-

ционира като място за 

срещи, комуникация, из-

следвания и образование. 

Предложението създава 

обществено приемлив 

вид на старата брута-

листична офис сграда. 

Разположен в комплекса 

Ратенауплац в Нюрнберг, 

новият църковен център 

ще приюти два богослов-

ски университета, реги-

оналната администрация 

и конгресния център на 

Синода на Бавария, както 

и студентско общежитие 

със 100 стаи и обществен 

параклис. 

„Вдъхновихме се от 

визията на баварската 

евангелистка църква да 

запазим и разширим съ-

ществуващата сграда и 

творчески да променим 

нейното предназначение 

с минимално въздейст-

вие върху околната среда. 

Нашият проект има за 

задача да подобри комуни-

кацията между църквата 

и града. Съхранявайки въз-

можно най-голяма част от 

зданието, ние ще  тран-

сформираме онези части 

от конструкцията, които 

вече не отговарят на цел-

та, и ще добавим  нови, 

за да подобрим начина, 

по който църквата функ-

ционира организационно 

и в съответствие със 

стандартите за устой-

чиво развитие“, заявява 

Кевин Кармоду от Carmody 

Groarke.

правят така, че да напо-

добява формата на ис-

тински самолет. 

Сградата е боядисана 

в цветовете на нигерий-

ския флаг - зелено и бяло, 

като има изображение и 

на ливанския кедър. Из-

градена е като част от 

комплекс, който включва 

къща за гости, джамия, 

плувен басейн, градина и 

други. 

Имотът разполага с 

няколко дневни, спални и 

дори съвсем функциона-

лен трон. Строителят 

първо е направил малък 

модел, който сега стои 

в неговия домашен офис. 

Саид Джамал се надява 

някой ден творението му 

да се превърне в турис-

тическа атракция, която 

да привлича посетители 

в столицата Абуджа.
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степен във ВСУ?
Болшинството от тези 

студенти идват от други 

висши училища. Интерес-

ното тук е, че задочниците 

са по-мотивирани да пови-

шават познанията си от 

редовните студенти. От-

говорът на този феномен 

вероятно се крие в това, 

че тези младежи и девойки 

са видели перспективите 

за личностно развитие в 

строителния бранш, еже-

дневно се сблъскват с про-

блемите на обекта или в 

офиса и могат реално да 

преценят необходимостта 

от още знания, които по-

лучават във факултета. Те 

могат реално да оценят по-

лезността на това, което 

учат, мотивирани са не за 

оценката накрая, а за пос-

тигането на по-висока про-

фесионална подготовка.

Този тип задочно обуче-

ние до известна степен се 

доближава до дуалната фор-

ма на обучение, характерна 

за средните професионални 

училища. В едно и също вре-

ме студентите работят и 

учат. Сравняват това, кое-

то им се преподава, и това, 

което става на строежа. 

Намират грешките в рабо-

тата на колегите си, дока-

то учат.

Имате меморандум за 
сътрудничество със сто-

личния район „Нови Искър“. 
Можем ли да кажем, че той 
цели продължаващо обуче-
ние на Вашите студенти?

Ректорът на ВСУ „Любен 

Каравелов“ проф. д.а.н. арх. 

Борислав Борисов организи-

ра среща с ръководството 

на р-н „Нови Искър“. На нея 

присъстваха кметът, гл. 

архитект и гл. инженер на 

района, които предоставиха 

много интересна информа-

ция на студенти от II, III и 

IV курс на нашия факултет 

и V курс на Архитектурния. 

Не само за прякото строи-

телство и евентуалните 

нови възможности, които 

районът предлага в това 

направление, а и за различ-

ните дейности в админи-

страцията, с тяхната спе-

цифика, с отделите, които 

ръководят развитието на 

региона…

Домакините от „Нови 

Искър“ предложиха на ръ-

ководство ни идеи за раз-

лични видове практики в 

администрацията. Според 

мен в това има перспекти-

ва, защото възпитаниците 

ни след дипломирането си 

отиват на работа не само 

в проектантските бюра или 

на строежите, но част от 

тях успешно се реализират 

и в различни общински или 

държавни администрации.

Продължавате и успеш-

ното си партньорство с 
Камарата на строители-
те в България (КСБ).

ВСУ има превъзходно съ-

трудничество с КСБ - това 

е най-точната формулиров-

ка. Заедно с експертите от 

Камарата, с колеги от Уни-

верситета по архитектура, 

строителство и геодезия и 

представители на фирми от 

бранша участваме в пореди-

ца от дейности, свързани с 

промени в част от норма-

тивната уредба, касаеща 

строителството. Заедно 

работим по създаването на 

нови нормативни докумен-

ти в Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството. КСБ ни 

оказва съдействие при кон-

тактите и съвместната ни 

дейност с професионалните 

гимназии по строителство 

в страната и др.

Накрая - позволете ми да 

пожелая много здраве и нови 

професионални успехи на 

колегите от строителния 

бранш през новата 2020 г.!

Доц. д-р инж. Венцислав Стоянов, декан на Строителния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“:

ВСУ има превъзходно сътрудничество с КСБ

Георги Сотиров

Доц. Стоянов, делега-
ция на ВСУ „Любен Кара-
велов“ посети Виетнам. 
Бяхте в градовете Ханой 
и Халонг, за да се видите 
с Ваши възпитаници. Раз-
кажете повече за срещата 
Ви с тях.

Наши колеги от Виет-

нам, завършили ВСУ, любез-

но ни поканиха да посетим 

тяхната страна и да ни 

покажат как се развива 

тази държава. Докъде са 

стигнали в професионално 

отношение инженерите и 

архитектите, получили пре-

ди години дипломите си в 

нашето училище. Да видим 

образци на виетнамското 

строително майсторство. 

Срещата със завършилите 

нашето училище беше из-

ключително трогателна. 

Повечето от тях са учили 

при нас преди 30 - 35 години. 

Днес част от тях заемат 

ключови позиции в управле-

нието на големи строител-

ни фирми, военните форми-

рования, градските служби 

и държавната администра-

ция, преподаватели са по во-

енна логистика и др. Възпи-

таниците на ВСУ работят 

на възлови позиции навсякъ-

де във Виетнам - в Ханой, 

Хо Ши Мин, Халонг, който е 

известен с въгледобива си и 

с удивителния залив.

Нашите домакини ни 

бяха подготвили много бо-

гата програма. В началото 

имахме срещи с Агенцията 

за виетнамско-българско 

сътрудничество и с Аген-

цията по туризма на Ви-

етнам, защото и в двете 

държавни структури на ръ-

ководни постове бяха хора, 

завършили образованието 

си в България. Проведохме 

работна среща с ръковод-

ството на Университета по 

архитектура в Ханой. В него 

се обучават около 20 000 

студенти в областта на 

архитектурата и строи-

телството. Там подписахме 

договор за сътрудничество 

между двете висши учи-

лища. В близко бъдеще се 

надяваме по програма „Ера-

зъм +“ да направим обмен на 

студенти и преподаватели. 

Имахме среща и в Бъл-

гарското посолство в Ре-

публика Виетнам, където 

нашата визита беше оцене-

на много високо. От тяхна 

страна ни бе демонстри-

рана готовност за пълно 

съдействие на следващи 

инициативи там.

Видяхме и известни 

образци на виетнамското 

строителство и архитек-

тура, като с особено внима-

ние разгледахме Lotte Center 

Hanoi, който е висок 267 ме-

тра, с 65 надземни етажа и 

5 подземни нива. От послед-

ната площадка се открива 

възхитителна гледка над 

огромния мегаполис. 

Няма как да не споделя, 

че любезните ни домакини 

ни подариха Алманах – спе-

циално издание на български 

и виетнамски език за завър-

шилите ВСУ и за професио-

налната им реализация. 

И  да  пр о д ъл жи м  с 
това, че българското об-
разование е съизмеримо 
с най-високите световни 
стандарти в сферата на 
архитектурата и стро-
ителното инженерство. 
С нови специалности, с 
постоянно нарастващо 
равнище в обучението и в 
практиката…

Абсолютно точна кон-

статация. Подчертан е 

стремежът на академично-

то ръководство да отговаря 

на всички изисквания на нор-

мативната база, свързана с 

изграждането на специали-

сти с висше образование 

в областта на архитекту-

рата и строителството. 

Специално искам да подчер-

тая, че сме синхронизирали 

нашите учебни планове с 

наредбите за професиите в 

об ласт та на инвестицион-

ното проектиране. Имаме 

няколко нови специализации, 

които успешно развиваме 

в магистърската степен. 

Това е фасадният инжене-

ринг и геоекологията, като 

продължаваме успешно да 

готвим студенти по упра-

вление на инвестиционни 

проекти, по технология и уп-

равление на строителство-

то, както и по традицион-

ните магистърски програми 

за нашето висше училище. 

Предстои дипломирането 

на първите випускници ба-

калаври по „Строителен ме-

ниджмънт“. Продължаваме 

успешно да реализираме и 

докторските си програми в 

11 направления. 

За отбелязване е и от-

личното участие на ВСУ 

„Любен Каравелов“ – на 

студентите и преподава-

телите, в авторитетни 

международни научни кон-

ференции, като там нашите 

колеги доказват и своите 

знания, и творческите си 

възможности по отношение 

на новостите в архитекту-

рата и строителството, 

защитават авторитета и 

мястото на университета 

на международното акаде-

мично поприще.

Точно преди интервю-
то изпитвахте Ваши сту-
денти. По каква дисципли-
на?

Изпитът беше по „Орга-

низация на строителство-

то“ за студентите от спе-

циалност „Архитектура“. 

Определено съм доволен от 

знанията, които показаха 

младите колеги, като сред-

ната оценка беше около 

„Много добър“. Това за мен 

е удовлетворяващо, защото 

считам, че техните знания 

са до известна степен моя 

заслуга като водещ препо-

давател и на моите асис-

тенти. Явно сме съумели да 

им ги предадем в лекциите и 

консултациите.

Можем ли да кажем, че 
има своеобразна форма на 
дуално образование при за-
дочните магистри в Стро-
ителния факултет, за кои-
то не е задължително да са 
завършили бакалавърската 

Със своите 267 метра най-високата сграда в Ханой - Lotte 
Center, е гордост за строителите. Сградата има 65 надземни 
етажа и 5 подземни нива

Снимка авторът
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Искра Михайлова, 
евродепутат  и 

зам.-председател на 

„Обнови Европа“ в ЕП

Разширен Управителен 
съвет на Камарата на 
строителите в България

Доц. д-р инж. Лъчезар 
Хрисчев, 
преподавател в УАСГ

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“ 
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Емил Христов

На грандиозна и стил-

на церемония в „Долби Ти-

ътър“ в Лос Анджелис бяха 

раздадени 92-рите филмови 

награди „Оскар“. Изненада-

та за 2020 г. дойде с обя-

вяването на категорията 

за най-добър филм, като 

статуетката отиде при 

южнокорейската продукция 

„Паразит“. Филмът донесе 

на създателите си още три 

награди – за най-добър ре-

жисьор на Бонг Джуун-хоу, 

за оригинален сценарий и 

за най-добър чуждоезичен 

филм.

Актьорът Хоакин Финикс 

взе отличието за най-добра 

мъжка роля в „Жокера”, а Рене 

Зелуегър беше наградена в 

категорията при жените за 

участието си в „Джуди”. 

За първи път като ак-

тьор статуетка отнесе 

Брад Пит за поддържаща 

мъжка роля в „Имало едно 

време в Холивуд”. В същата 

категория при жените побе-

дител стана Лора Дърн.

Холивудското събитие 

№1 беше излъчвано в 255 

държави.

Корейската продукция „Паразит” е големият победител,  
Брад Пит с първа статуетка като актьор

✓ Най-добър режисьор - Бонг Джуун-

хоу за „Паразит“

✓ Най-добър филм – „Паразит“

✓ Най-добър актьор - Хоакин Финикс 

за „Жокера“ 

✓ Най-добра актриса - Рене Зелу-

егър за „Джуди“

✓ Най-добър актьор в поддържаща 

роля - Брад Пит за „Имало едно време 

в Холивуд“

✓ Най-добра актриса в поддържаща 

роля - Лора Дърн за „Брачна история“ 

✓ Оригинален сценарий - „Паразит“ 

✓ Адаптиран сценарий - „Джоджо 

Заека“ (Тайка Уайтити)

✓ Най-добър международен филм - 

„Паразит“ (Република Корея) 

✓ Най-добра анимация - „Играта на 

играчките: Пътешествието“

✓ Най-добър документален филм - 

„Американска фабрика“

✓ Късометражен документа-

лен филм - „Да се научиш да караш 

скейтборд във военна зона (ако си 

момиче)“ 

✓ Късометражен игрален филм - „Съ-

седският прозорец“

✓ Късометражен анимационен филм 

- „Космата любов“

✓ Операторско майсторство - 

Роджър Дийкинс за „1917“

✓ Костюми - „Малки жени“ 

✓ Монтаж - „Пълно ускорение“

✓ Грим и прически - „Бомба със зак-

ъснител“ 

✓ Оригинална музика - Хилдур Гурна-

дотир за „Жокера“

✓ Песен от филм - I'm Gonna Love 

Me Again от „Рокетмен“ (музика Елтън 

Джон, текст Бърни Топин)

✓ Дизайн продукция (сценография) - 

„Имало едно време в Холивуд“

✓ Кинематография - „1917“

✓ Визуални ефекти - „1917“

✓ Монтаж на звукови ефекти - „Пъл-

но ускорение“
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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:


