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В. „Строител“

По инициатива на Камарата на строители-

те в България (КСБ), Българска браншова камара 

„Пътища“ (ББКП), Университета по архитекту-

ра, строителство и геодезия (УАСГ), експерти 

инженери и консултанти на 27.02.2020 г. се про-

веде кръгла маса на тема „Напредък на реали-

зацията на лот 3.2 на АМ „Струма“. Участни-

ците на форума единодушно решиха да излязат 

с декларация в подкрепа на избрания Източен 

вариант – Г10.50, за изграждане на лот 3.2 на АМ 

„Струма“. Те изразиха и категорична позиция в 

подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура“ 

относно изпращането на нова апликационна 

форма на проекта с включени последните пре-

поръки на Европейската комисия. 

„Източният вариант Г10.50 в най-голяма 

степен отговаря на европейските транс-

портни, социално-икономически и екологични 

изисквания. Този вариант е избран след сериоз-

ни обсъждания, редица експертни срещи, кръгли 

маси, форуми и други мероприятия, които ед-

нозначно са доказали предимствата и ползите 

от неговата реализация“, се посочва в декла-

рацията. „Ние категорично се противопоста-

вяме на изразени нереалистични и подвеждащи 

общественото мнение изказвания от страна 

на някои евродепутати и псевдоеколози, които 

не защитават българския интерес за преми-

наване на трасето през Кресненското дефиле 

и зад които прозират чужди интереси. Нека да 

е ясно, че те не представляват българската 

екологична общност!“, посочват още подписа-

лите декларацията представители на научни-

те, експертните и професионалните среди. Те 

настояват сегашният проект Г10.50 да бъде 

развит докрай, защото съчетава техническа 

целесъобразност и икономическа допустимост 

и в най-голяма степен защитава природата и 

животинските видове в дефилето. Според ком-

петентните в материята специалисти мак-

симално бързото стартиране на дейностите 

по изграждането му е единственият път за 

решаване на проблемите.

Декларацията е изпратена до МРРБ, 

МТИТС, МОСВ, АПИ, Европейската комисия и 

Европейския парламент.
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Г-н Веселинов, от все сърце Ви пожелаваме здраве, лично щастие и нови успехи  

във високоотговорната Ви и обществено значима дейност! Хубав празник!

Емил Христов

Председателят на Европейската коми-

сия Урсула фон дер Лайен отчете първите 

100 дни от управлението на ЕК. В доклада 

си тя посочи, че основните усилия на ЕК са 

били насочени към опазването на околната 

среда. „Комисията първо предложи т.нар. Зе-

лена сделка - инвестиционен план, с който 

се очаква да бъдат привлечени около 1 три-

лион евро за „изчистването“ на икономика-

та. Едновременно с това ЕК предложи да 

бъде създаден фонд за справедлив енергиен 

преход, който да помогне на най-уязвимите 

граждани и дружества“, заяви Фон дер Ла-

йен. 

Председателят на ЕК каза още, че дър-

жавите членки искат по-силна Европа. „Тях-

ното желание е да се намери решение на 

проблема с миграцията, а също така и със 

заплахата от коронавируса“, подчерта Урсу-

ла фон дер Лайен и допълни, че без нов евро-

пейски бюджет няма да могат да се вземат 

конкретни мерки.

След проведената видео конферентна 

връзка на лидерите на ЕС председателят на ЕК  

Урсула фон дер Лайен обяви допълнителни мер-

ки по повод разпространението на коронави-

руса и икономическите последици от това. 

Комисията събира екип от епидемиолози и ви-

русолози от различни държави - членки на ЕС, за 

да се издават насоки на европейско равнище.

Фон дер Лайен допълни, че ще предложи 

инициатива за инвестиции в отговор на 

коронавируса, насочена към системите на 

здравеопазване, малките и средните пред-

приятия, трудовите пазари и други уязвими 

икономически сектори. „Инвестициите ще 

бъдат значителни и ще достигнат близо 

25 млрд. евро. Ще създам работна група, коя-

то да работи с държавите членки, за да се 

гарантира, че парите започват да се насоч-

ват през следващите седмици“, коментира 

още Урсула фон дер Лайен.

Евродепутатите са изразили съжале-

ние, че държавите членки не са готови да 

дадат на ЕС необходимите средства за 

справяне с настоящите предизвикател-

ства, става ясно от прессъобщение на ЕП. 

„По-добре никакво споразумение, от-

колкото лошо споразумение“, са подчер-

тали евродепутатите, имайки предвид 

последната среща на високо равнище на 

ЕС от 20 - 21 февруари, която приключи 

с това, че държавите членки все още не 

могат да постигнат съгласие за обща 

позиция за следващата Многогодишна 

финансова рамка (2021 - 2027). Те са при-

зовали ЕК да представи план за действие 

при извънредни ситуации с оглед забавя-

нето, пред което следващият дългосро-

чен бюджет неизбежно ще се изправи, за 

да защити бенефициентите, като земе-

делските производители, градовете, ре-

гионите, студентите, изследователите, 

бизнеса и неправителствените организа-

ции в цяла Европа.
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Министър-председа-

телят Бойко Борисов ин-

спектира напредъка по 

строителството на АМ 

„Хемус“ в участъците меж-

ду Ловеч и Плевен и тра-

сето в района между Тър-

говище и Шумен. Той беше 

придружен от зам.-минис-

търа на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Николай Нанков. 

„Интензивно се работи 

по изграждането на АМ 

„Хемус“. Правителство-

то върши своята работа 

и тази магистрала ще я 

ползват скоро всички бъл-

гари. Минах през цялото 

трасе и лично се убедих, 

че е направено много. 

Ще стане много красиво 

и удобно за пътуващи-

те. Благодаря на всички, 

които участват в стро-

ителството“, е заявил 

след края на обиколката 

Борисов. Той е подчер-

тал, че новите пътища на 

България се изпълняват с 

модерни машини, а архео-

лозите полагат усилия за 

запазване и излагане на 

откритите по време на 

строителните дейности 

артефакти.

По време на огледа 

зам.-министър Нанков под-

робно е запознал премиера 

Борисов с осъществените 

дейности по различните 

подучастъци от трасе-

то. „Най-сложен е близо 

19-километровият учас-

тък при Угърчин. За него 

Министерският съвет 

взе решение за отпускане 

на 668 747 лв. за отчужди-

телни процедури“, е акцен-

тирал Николай Нанков.

На проверката е ста-

нало ясно, че се очаква 

„Правим много добра 

инвестици я ,  така  че 

България да играе ключо-

ва роля в газоразпреде-

лението и транспорти-

рането на природен газ 

в Европа за десетилетия 

напред.“ Това заяви пре-

миерът Бойко Борисов, 

който направи оглед на 

изграждащия се на тери-

торията на страната ни 

„Балкански поток“, част 

от концепцията за газов 

хъб „Балкан”. Той провери 

напредъка по трасето в 

района на компресорна 

станция „Расово“. 

Борисов посочи, че с 

КС „Расово“, както и с КС 

„Нова Провадия“ ще може 

да бъде увеличен капа-

цитетът на „Балкански 

поток” до 20 млрд. куб м. 

Министър-председате-

лят изтъкна още, че ком-

пресорите са най-добри-

те и дават възможност 

за всякакъв газ с разли-

чен произход да потече 

през българските газови 

магистрали, и добави, че 

започва разширяването 

на газохранилището в 

Чирен.

От проверката ста-

на ясно, че досега във 

временните строителни 

бази са доставени общо 

19 947 броя тръби, или 

239,36 км. На пристани-

ще „Бургас“ има доста-

вени още 6250 бр. тръби, 

или 75 км, които започ-

ват да се транспорти-

рат към  временните 

бази. На терен се работи 

в района на областите 

Велико Търново, Плевен, 

Ловеч и Враца. Общият 

почистен хумус от сер-

витута на газопровода 

е 162,6 км, разнесените 

тръби по трасето са 

139,05 км, от които са 

заварени 113,45 км.

през лятото на 2021 г. да 

приключи строителство-

то в района на Търговище 

и Шумен – между пътните 

възли „Белокопитово“ и 

„Буховци“.

Другото трасе, ин-

спектирано от Бойко 

Борисов между Плевен и 

Ловеч, е от п.в. „Боаза“ до 

п.в. „Плевен“ и е разделено 

на три подучастъка. Ни-

колай Нанков е пояснил, че 

в първия - до „Дерманци“, 

ще има 4 моста, 2 виадук-

та и 2 пътни възела. По 

протежението на втория 

участък – до п.в. „Кале-

ник“, ще се изгради тунел 

с две тръби за движение и 

с дължина 387 м. Ще бъдат 

построени и девет виадук-

та, като най-дългият ще 

е 1193,2 м с максимална 

височина на стълбовете 

42 м. Ще се изпълнят още 

7 големи надлеза и подлеза, 

селскостопански връзки и 

площадка за отдих. Трета-

та отсечка – до п.в. „Пле-

вен“, включва 6 виадукта, 

9 подлеза и надлеза. В нея 

ще има и две площадки за 

отдих и места за паркира-

не на тирове и леки коли 

- от двете страни на ма-

гистралата.
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Започва ремонтът на 5 виадук-

та по АМ „Тракия“ на платното за 

София, съобщиха от Агенция „Път-

на инфраструктура“ (АПИ). Ще 

се извършват дейности в лявото 

платно на съоръженията при 13-и, 

15-и, 17-и, 18-и и 20-и км на автома-

гистралата. От АПИ уточниха, че 

пътноподдържащото дружество 

„Автомагистрали“ ЕАД ще работи 

изключително мобилизирано, за да 

може СМР да завършат преди на-

чалото на активния туристически 

сезон - до 1 юли.

Виадуктът при 13-и км е с дъл-

жина 254 м, при 15-и км - 322 м, при 

17-и км - 322 м, при 18-и км - 242 м, а 

при 20-и км - 404 м. Индикативната 

стойност за ремонта на горното 

строене на обектите е около 25 

млн. лв. Той ще обхване пътните 

плочи, греди, дилатационни фуги и 

тротоарни блокове, хидроизолация, 

асфалтова настилка, маркировка. 

Ще се монтират нови предпазни 

парапети и мантинели. Продължа-

ва и ремонтът на долното строене 

на съоръженията. Към момента са 

изпълнени около 80% от дясното и 

близо 30% от лявото платно.

Агенция „Пътна инфра-

структура“ стартира от-

крита процедура за избор 

на изпълнител за изготвя-

не на технически проект 

и изпълнение на мерки за 

смекчаване на въздейст-

вието на трафика върху 

дивите животни и птици-

те в Кресненското дефи-

ле, посочени в решението 

по ОВОС от 2017 г. В бли-

зо 16-километров участък 

от път I-1 Крупник - Кре-

сна между 380-и и 396-и 

километър - част от дяс-

ното платно на АМ „Стру-

ма“, лот 3.2, е предвидено 

изграждане и модифици-

ране на оградни и дефрег-

ментационнни съоръжения 

за защита на животните 

и птиците в района. Цел-

та е опазване на биоло-

гичното разнообразие в 

района и повишаване на 

пътната безопасност.

Прогнозната стой-

ност на обществената 

поръчка е 2 440 780 лв. 

без ДДС, или 2 928 936 лв. 

с ДДС. Срокът за изпъл-

нение е 300 дни. Кандида-

тите могат да подават 

оферти до 23 април. Пред-

видените мерки включват 

модифициране на същест-

вуващите водостоци, за 

да се осигури безпрепят-

ствен достъп и преми-

наване на дребните жи-

вотни. От двете страни 

на пътя ще се монтират 

мрежи с височина 1,20 м, 

които да не позволяват на 

животните да излизат на 

участъка от Е 79, а на го-

лемите съоръжения ще се 

поставят мрежи за птици 

с височина 4 м. 

От АПИ припомниха, 

че пътната отсечка през 

Кресненското дефиле е 

една от най-критичните 

от републиканската мре-

жа от гледна точка на 

пътната безопасност. 

Най-честите ПТП са от 

неправилно изпреварване 

и навлизане в лентата 

за насрещно движение и 

шофиране с несъобразе-

на скорост. „Държавна 

агенция „Безопасност на 

движението по пътища-

та“ изготви и предложи 

на АПИ комплекс от мерки 

за подобряване на безо-

пасността на движение 

в участъка. В тази връз-

ка при изпълнението на 

обществената поръчка 

ще се направи и анализ 

на представените мер-

ки с цел актуализация на 

участъците, където се 

въвежда забрана или се 

разрешава изпреварва-

нето. Ще се анализира и 

нуждата от изграждане 

на нови ограничителни 

системи, пътни знаци, 

както и система за видео 

наблюдение, за информи-

ране и пренасочване на 

трафика“, поясниха от 

АПИ

От Агенцията посоч-

ват още, че мерките, кои-

то са планирани в доклада 

за ОВОС при рехабилита-

цията на съществуващо-

то трасе на път Е 79, ще 

се изпълнят по-рано от 

предвиденото още през 

тази година.

До 7 април 2020 г. могат да се подават оферти 

за тръжната процедура за изготвяне на техниче-

ски проект за осветление на п.в. „Свиленград“ при 

97-и км на АМ „Марица“, където автомагистралата 

се пресича на две нива с второкласния II-55 Свилен-

град – Нова Загора. Стойността на обществената 

поръчка е 5000 лв. без ДДС. Целта е да се повиши 

пътната безопасност и комфортът на премина-

ващите. 

Заданието за техническия проект включва ця-

лостно обследване на пътния възел, изготвяне на 

проектно решение за изтегляне на кабел 11,5 kW 

от съществуващ трафопост до п.в. „Свиленград“, 

предвиждане на хоризонтален сондаж за пресичане 

на пътното платно на захранващия кабел. Техниче-

ският проект трябва да определи местата за мон-

таж на стълбовете, нужния брой LED осветителни 

тела, избор на технология на монтажа и др.

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
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Десислава Бакърджиева 

Министерството на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) ще 

финансира извършването на 

предпроектно проучване за доиз-

граждането на водоснабдителна-

та система „Дунав“ в области-

те Шумен, Разград и Търговище. 

Това стана ясно след среща на 

зам.-министъра на регионалното 

развитие и благоустройството 

Николай Нанков с кметове и об-

ластни управители от Северо-

източна България. От МРРБ съ-

общиха, че ще бъдат направени 

технико-икономически проучва-

ния, които ще послужат за пос-

ледващо възлагане на инженеринг 

– проектиране и строителство.

„Бъдещето на отрасъл ВиК е 

именно в това – строителство на 

язовири и поддържащи водносто-

пански системи между отделните 

населени места, а когато се нала-

га - и за цели общини и области, 

за да се гарантира в дългосрочен 

план устойчивост на водоснабдя-

ването в страната“, е подчертал 

зам. регионалният министър.

Кметовете на общините от 

Североизточния регион са се 

обединили около мнението, че 

възстановяването на водопода-

ването през съществуващите 

участъци на система „Дунав” 

и доизграждането й ще даде 

трайно и устойчиво решение на 

въпросите, свързани с водоснаб-

дяването в тази част на стра-

ната.

Строителството на „Дунав“ 

е започнало поетапно през 80-

те години, но съоръжението не 

е завършено. Към момента вода 

от него ползват жителите на 

Разград и няколко общини от об-

ластта.

Според зам.-министър Нанков 

реалното доизграждане на сис-

темата може да започне до го-

дина или година и половина след 

изготвянето на предпроектното 

проучване и необходимите анали-

зи. Идеята е строителството на 

оставащото трасе да се финан-

сира от новия ВиК холдинг.

Росица Георгиева

„През тази година на територията на 

Столичната община (СО) ще бъдат изгра-

дени общо 9 детски градини, като по 5 от 

тях вече се работи“. Това каза пред жур-

налисти кметът на София Йорданка Фан-

дъкова при проверката на строителните 

дейности в 31 ДГ в жк „Люлин 2“. Тя беше 

придружена от зам.-кмета на СО по направ-

ление „Обществено строителство“ инж. 

Цветан Божинов и общински съветници. 

Фандъкова обясни, че дейностите в 31 

ДГ включват конструктивно укрепване и 

цялостно обновяване на зданието. Извърш-

ва се подмяна на всички фасадни панели и 

вътрешни стени. Въвеждат се и мерки за 

енергийна ефективност, като се полага то-

плоизолация по фасадата и покрива. Стро-

ително-ремонтните дейности включват 

и подмяна на ВиК и ел. инсталациите. Ще 

бъде направена нова вертикална планиров-

ка – тротоарна настилка около зданието, 

асфалтови алеи и 10 нови площадки за игра 

в двора на 31 ДГ. 

Йорданка Фандъкова припомни, че „Лю-

лин“ е бил районът с най-голям брой етер-

нитови сгради – общо шест. В периода 2013 

- 2018 г. три от тях са реновирани, а 31 ДГ 

е четвъртата забавачница в „Люлин“ , която 

се преизгражда. Предстои да бъдат напълно 

престроени и последните две. Кметът на 

СО каза още, че в момента се преизграждат 

още 4 детски градини - в районите „Красно 

село“, „Подуяне“ и „Изгрев“.

Георги Сотиров

С първа копка бе да-

дено началото на стро-

ително-монтажните 

работи по модернизаци-

ята на 102 ОУ „Панайот 

Волов” в столичния район 

„Надежда“. Общата стой-

ност на инвестицията е 

1 091 527,80 лв. без ДДС. 

Средствата са осигуре-

ни в рамките на проект 

„Изграждане, основен ре-

монт/реконструкция на 26 

училища и детски градини 

на територията на Столична община“, фи-

нансиран от ОП „Региони в растеж 2014 – 

2020“. Изпълнител е „Маридел 2012“ ЕООД.

Със средствата от ЕС ще се извърши 

основен ремонт, реконструкция и внедря-

ване на мерки за енергийна ефективност. 

Ще бъде модернизирана 

визията на фасадите 

на училищната сграда 

чрез полагане на топло-

изолация и нови цветови 

решения. Ще се обновят 

покривите и ще се под-

менят изцяло компроме-

тираните инсталации, 

като ще се постави видео 

наблюдение, пожароизвес-

тителна и СОТ система. 

За осигуряване на достъп-

на среда за хора с увреж-

дания ще бъде монтиран 

асансьор. 

Основен ремонт е пла-

ниран и за класните стаи, 

кабинетите, библиотеката, лекарския 

кабинет, физкултурния салон и санитар-

ните възли. Предвижда се още подмяна на 

дограмата, топлоизолация на покривите и 

външните стени, монтаж на енергоспес-

тяващи осветителни тела и др.

Снимкa авторътСнимкa авторът
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                               Мнението на експертната общност и на Камарата на строителите в          

Инж. Даниел Панов, кмет на Велико Търново и председател на УС на НСОРБ:

Росица Георгиева

Инж. Панов, позволе-

те първо да Ви поздравя 

от името на екипа на 

в. „Строител” за избо-

ра Ви за втори мандат 

начело на Националното 

сдружение на общините 

в Република България 

(НСОРБ). Предлагам да 

започнем разговора от 

там - за решаването 

на кои проблеми пред 

дейността на местна-

та власт не Ви стигна 

времето през периода 

2015 - 2019 г. начело на 

НСОРБ и как оценявате 

дейността на Сдруже-

нието през него?

Най -важното,  при 

това не за НСОРБ като 

организация, а за всич-

ки общини в България, 

е това, че всички клю-

чови за страната ни 

документи не само се 

изпълняват, но и се съз-

дават с наше участие. 

Сдружението е офици-

алният представител 

на местната власт в 

261 междуведомствени 

органи – консултатив-

ни съвети, комитети за 

наблюдение, комисии, ра-

ботни групи и др. В опе-

ративната работа на 

тези органи участват 

над 550 представители 

от близо 200 общини. 

Само през изминалата 

година сме депозирали 

становища по над 30 

законопроекта, аз и мо-

ите колеги участваме в 

заседания на комисии и 

в работни групи на На-

родното събрание. Усло-

вията за конструктивен 

диалог са изградени и са 

гарантирани от автори-

тета на НСОРБ, но ние 

– общините, трябва да 

намерим правилния тон и 

солидните аргументи, за 

да има нашата позиция 

още по-голяма тежест.

Тази година в рам-

ките на регионалните 

делегатски събрания 

НСОРБ организира във 

всеки район за планира-

не работна дискусия със 

зам.-министъра на реги-

оналното развитие Де-

ница Николова и с част 

от екипа, който е анга-

жиран с актуализацията 

на Националната концеп-

ция за пространствено 

развитие. Подобна фор-

ма на публично обсъжда-

не, специално адресирана 

към кметовете, предсе-

дателите на общински 

съвети и съветниците, 

досега не е била орга-

низирана. Сдружението 

създаде условия за пряк 

диалог с компетентни-

те институции и с едни 

от най-добрите специа-

листи в сферата на ре-

гионалното развитие. 

Във всеки от районите 

бяха представени дан-

ните от анализите за 

състоянието,  потен-

циала и приоритетните 

сфери, дискутирани бяха 

възможностите за раз-

витие и конкретните 

механизми, по които ще 

работим в новия програ-

мен период.

Според Вас какви са 

основните трудности, 

с които ще се сблъск-

вате през следващите 

4 години като предсе-

дател на УС на НСОРБ? 

Последните месеци 

изведоха на преден план 

множество проблеми, 

чието разрешаване за 

нас не търпи отлагане. 

На първо място това е 

темата за платените 

пътни участъци. В най-

кратки срокове пред-

стои да бъдат проведе-

ни поредица от срещи, 

които ние с екипа на 

НСОРБ вече започнах-

ме, за да бъдат изяснени 

всички законови възмож-

ности за намиране на 

най-благоприятното и 

справедливо решение в 

управлението на пъти-

щата. Както държавата, 

така и ние имаме своите 

аргументи и те трябва 

да бъдат изложени ясно 

и мотивирано въпреки 

създаденото напрежение. 

Искам отново да обърна 

внимание - списъкът с 

платените пътни учас-

тъци е изготвен още 

през 2004 г. Едва сега 

обаче се въвежда систе-

ма за контрол, която не 

позволява „минаване меж-

ду капките“. 

Именно  строги ят 

контрол провокира на-

прежение сред много 

граждани. Вярно е оба-

че, че от 2004 г. до сега 

населените места са се 

разраснали, много съсед-

ни селища вече са обвър-

зани с големите градове, 

други са се развили като 

индустриални центрове, 

там са фокусирани про-

изводствени предприя-

тия, които привличат 

работна ръка от други 

населени места. Това 

създава изцяло нова об-

становка, която налага 

списъкът на платените 

пътни участъци да бъде 

обстойно преразгледан, 

да бъдат взети под вни-

мание спецификите на 

всеки конкретен регион. 

Ние вече се обърнахме 

към Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) и Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 

с настояване да обсъ-

дим проблема и заедно 

да потърсим решение. 

За общините е важно 

да има правила, те да са 

ясни и валидни за всички. 

Вече получихме писмо от 

АПИ, в което на общини-

те се предлага вариант 

за съвместно финанси-

ране на пътищата от 

републиканската мрежа, 

предстои да уточним 

конкретните процедури, 

които трябва да бъдат 

предприети. За нас не е 

без значение и цената 

на това споразумение, 

още повече че бюджети-

те на местните адми-

нистрации за 2020 г. са 

вече приети. Не по-малко 

важен е и проблемът, че 

след въвеждане на тол 

системата е възмож-

но значителна част от 

трафика да се пренасо-

чи по общински пътища, 

които не са платени. 

Това значително ще вло-

ши тяхното състояние, 

а ресурсът за поддръжка 

остава силно ограничен.

Проблемът с водо-

снабдителните мрежи и 

управлението на водите 

за питейни нужди е осо-

бено болезнен последни-

те месеци. Системата 

за управление е сложна, 

с преплитащи се отго-

ворности и трудна ко-

муникация. Общините 

инвестираха солиден 

европейски ресурс в из-

граждането на системи-

те за отпадни води с фи-

нансиране по ОП „Околна 

среда“, сега обаче бене-

фициент са водните дру-

жества. Много от тях 

имат сериозни проблеми, 

което ги прави рискови 

бенефициенти и на сре-

щата с кметовете на 

27.02.2020 г. министъ-

рът на околната среда и 

водите Емил Димитров 

категорично подчерта, 

че това състояние по-

ставя пред риск сери-

озен финансов ресурс, 

който не може да бъде 

усвоен. А това са па-

рите, предвидени за из-

граждане на водопренос-

ната система – жизнено 

важна за голямата част 

от общините. Тревогата 

на МОСВ е и наша тре-

вога, защото невинаги 

амбициите за усвояване 

на средствата по опера-

тивните програми имат 

покритие с нужния капа-

цитет, отговорност и 

проектна готовност.

Не са малко предиз-

викателствата, които 

стоят пред общините 

в областта на рефор-

мата в образованието, 

в социалния сектор, в 

управлението на от-

падъците. Формулата, 

която досега е доказала 

своята ефективност, е 

диалогът. В партньор-

ство с институциите и 

други неправителствени 

организации и браншови 

структури и в условията 

на конструктивен диалог 

и най-сложните въпроси 

могат да намерят свое-

то адекватно решение. 

В този аспект за нас е 

особено ценно мнението 

на експертната общ-

ност и на Камарата на 

строителите в България, 

защото голямата част 

от приоритетните дей-

ности на местните вла-

сти все още е свързана 

с реализирането на ин-

вестиционни проекти.

Какви ще бъдат при-

оритетите Ви?

Мандатът,  който 

ни предстои, ще бъде 

един от най-сложните 

и ние си даваме сметка 

за това. На нас се пада 

отговорността да запо-

чнем работа по новото 

интегрирано планиране 

на общинско и регио-

нално равнище. В новия 

програмен период от 

особено значение е пос-

тигането на комплек-

сен ефект в различните 

сфери на обществения 

живот. Предстои ни да 

придадем практически 

смисъл на понятия като 

„междуобщинско сътруд-

ничество”, „споделени 

услуги”, „интегрирано 

планиране”. Всички те 

са изпитание за умение-

то ни да работим заедно 

и в диалог.

Стратегически ва-

жно е през този ман-

дат да започнем прила-

гането на политиките 

за устойчиво развитие. 

През последните годи-

ни ние давахме превес 

предимно на инвести-

циите в инфраструк-

тура. Да, проблемите с 

пътищата, училищата, 

болниците и социални-

те услуги не търпяха 
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        България е особено ценно за нас

отлагане. Днес, когато 

над 18 млрд. лв. еврос-

редства са инвестирани 

в българските общини, 

вече нямаме оправдание 

за забавените вложения 

в съвременното мислене 

и в модерното отноше-

ние към околната среда. 

Бъдещето е в зелените 

политики, умните градо-

ве, енергоспестяващите 

технологии и в щадящи-

те околната среда реше-

ния. В този процес ни е 

нужда сериозната под-

крепа на специалистите, 

на учените и изследова-

телите, на граждански-

те сдружения и не на 

последно място – на ме-

диите, защото този про-

цес е свързан с промяна 

в мисленето на всеки от 

нас. За нас все още Зеле-

ната сделка е нещо като 

„зелените човечета“ – 

всички говорят за тях, 

но никой не ги е виждал. 

Време е да разберем, че 

и ние сме част от „сдел-

ката“ и че това е сделка 

за бъдещето на нашите 

деца. Ако имаме отго-

ворност към тях, към 

живота в следващите 

години, трябва още днес 

да започнем с прилага-

нето на целия комплекс 

от мерки за устойчиво 

развитие - разделно съ-

биране на отпадъци, ком-

постиране и преработка, 

оползотворяване на от-

падъците, намаляване на 

депонирането и много 

други. 

Погледнете с очите 

на средния европеец – 

след толкова средства 

за България и 19 изгра-

дени нови регионални 

системи за управление, 

отпадъците остават 

един от най-важните ни 

проблеми. Трябва много 

бързо да открием кое е 

„бъгчето” в системата 

и да го елиминираме, 

защото в противен слу-

чай, освен че ще платим 

прескъпо за ускореното 

въвеждане на новите из-

исквания, ще трябва да 

платим и глобите, които 

би могла да понесе стра-

ната ни.

Финансовата децен-

трализация на общи-

ните е друг акцент в 

дейността на Сдруже-

нието. На какъв етап 

от своето реализира-

не е този процес и как 

ще продължите? Какви 

стъпки предстоят? 

Този въпрос има ня-

колко аспекта и те са 

свързани  с  тесните 

места в общинските 

финанси. На първо място 

това е големият пакет 

дейности, които по си-

лата на различни правни 

актове – закони, правил-

ници, наредби и пр. – се 

възлагат на общините, 

без заедно със задълже-

нието на местните вла-

сти да бъде насочен и 

съответният финансов 

ресурс. Повече от 800 са 

задълженията на кмета 

на една община, които 

възникват от действа-

щото законодателство. 

В този момент, може би 

с една дума в някой нор-

мативен документ, въз-

никва 801-вият кметски 

ангажимент. Тук нямам 

предвид държавно деле-

гираните дейности, при 

които въпреки ограниче-

нията средствата след-

ват дейността. Имам 

предвид  задължени я , 

свързани с прилагане на 

специфичните мерки за 

загробване на животни 

във връзка с африканска-

та чума, осъществяване 

на контрол за чистота-

та на атмосферния въз-

дух, за проследяване дали 

не сте си купили дърва 

за огрев с висока влаж-

ност, дали кварталното 

заведение плаща автор-

ски права и т.н., и т.н. 

Всички тези задължения 

са свързани с ангажира-

не на хора, време и ре-

сурси, които общините 

обезпечават от своите 

бюджети.

На второ място това 

е  събираемостта на 

местните данъци. Смея 

да кажа, че през послед-

ните години общините 

положиха много усилия 

и ръстът на постъпле-

нията в бюджетите им 

се дължи основно на по-

добряване на събирае-

мостта. При данъка вър-

ху недвижимите имоти 

средният процент на съ-

бираемост за страната 

е 72,05%, като 143 об-

щини, или 54% от всич-

ки, отчитат по-високи 

стойности. Ние вече 

имаме ясна представа 

какъв дял от общински-

те бюджети формира 

този данък и затова за 

поредна година поста-

вяме въпроса с осъвре-

меняването на базата, 

на която се изчислява 

данъкът за недвижими 

имоти. Имаме уверения-

та на Министерството 

на финансите, че този 

въпрос ще бъде обсъден 

и ще се вземат предвид 

нашите аргументи. 

Друго важно условие 

е автоматизираният об-

мен на данни с централ-

ните институции. За 

2018 г. общо 156 общини, 

или 59% от всички, от-

читат по-висока съби-

раемост на данъка върху 

превозните средства 

– 70,77%. Причината е 

ясна - от няколко годи-

ни има автоматизиран 

обмен на данни с регис-

търа на КАТ, има такъв 

обмен и с пунктовете за 

технически прегледи и 

данъчните администра-

ции по общините.

От момента, в кой-

то местните власти 

получиха право да имат 

общинска данъчна адми-

нистрация (2005 г.) и да 

провеждат своя приход-

на политика (2007 г.), 

до сега се отчита уве-

личение на данъчните 

приходи на общините 

близо 4 пъти, което при 

запазените относител-

но постоянни нива на 

данъчните ставки е по-

казателно за усилията 

ни за подобряване на съ-

бираемостта.

Последните години 

бяха белязани за мест-

ните власти с особена 

динамика. Ние не се за-

доволяваме вече само с 

осигуряването на екзис-

тенц минимума за свои-

те граждани. Искаме по-

вече. И те искат повече. 

Затова сме готови да 

работим с централна-

та администрация в две 

ключови направления – 

по-строг контрол по от-

ношение на деклариране 

и плащане на всички ви-

дове задължения както 

от частните лица, така 

и от фирмите, и да за-

почнем реални прегово-

ри за възможностите 

общините да получават 

2% от общо 10-те от 

подоходния данък. Биз-

несмените имат основа-

ние всеки път да поста-

вят въпроса „плащаме 

толкова данъци, Вие за 

какво ги харчите“. И аз, 

и моите колеги трябва 

да обясняваме, че това, 

което бизнесът на те-

риторията на община-

та плаща, всъщност не 

отива в местната ад-

министрация. Със сигур-

ност правителството 

има също своите аргу-

менти, защото в някои 

региони икономическата 

активност на населе-

нието е доста ниска, но 

това са проблеми, които 

трябва да бъдат обсъж-

дани. Социалните помо-

щи престават да бъдат 

израз на обществената 

солидарност, когато се 

превърнат в неотменимо 

право – това важи и за 

общините.

Започна ли работа-

та на представите-

лите на НСОРБ по бю-

джетната процедура за 

2021 г.? 

Екипът на  НСОРБ 

вече направи проучване 

сред общините по всич-

ките стандарти за деле-

гираните от държавата 

дейности за 2021 г. В 

рамките на стартира-

лата процедура за раз-

работване на държавния 

бюджет за 2021 г. Сдру-

жението изпрати до се-

кторните министерства 

предложения за размери-

те на стандартите за 

делегираните от държа-

вата дейности за след-

ващата година.

Развитието на си-

туацията около Закона 

за социалните услуги и 

въпроса с личните асис-

тенти е друг важен мо-

мент, чието решаване 

търсим съвместно с Ми-

нистерството на труда 

и социалната политика 

и с хоризонт бюджет 

2021 г. 

Местните власти 

влизат в процес на под-

готовка на общинските 

стратегически доку-

менти и първата фаза 

на тази работа е ситу-

ационният анализ. Надя-

ваме се, че той ще бъде 

извършен достатъчно 

прецизно и ще даде ясна 

картина за реалните 

нужди от инвестиции в 

инфраструктура. Съз-

даването на подобна 

база е от изключителна 

важност, защото през 

новия програмен период 

общините ще трябва 

да обединяват усилия-

та си в постигането на 

съвместни цели и ползи 

за хората, живеещи на 

по-голяма територия. 

Обръщам внимание на 

този факт, защото лип-

сата на точна оценка на 

даденостите и потреб-

ностите може в дълго-

срочен план да доведе до 

подобни нежелателни из-

кривявания, като стади-

оните в села със затих-

ващи функции и басейни 

в училища без деца.

През тази и следва-

щата година ни пред-

стои още едно предиз-

викателство, което ще 

подпомогне общините в 

този процес на „безпо-

щадно трезв“ анализ - 

това е преброяването на 

населението и жилищния 

фонд. НСОРБ активно 

участва в подготовката 

както на пробното пре-

брояване, така и на съ-

щинското. Работим съв-

местно с Централната 

избирателна комисия и 

Националния статисти-

чески институт, като за 

пръв път и в Централна-

та комисия по преброя-

ването НСОРБ ще има 

зам.-председател - из-

пълнителният директор 

на Сдружението.

В края на програмен 

период 2014 - 2020 г. 

сме. Какви резултати 

ще отчетат общините 

при реализирането на 

проекти с еврофинан-

сиране? Може ли при-

близително да се каже 

какъв финансов ресурс 

беше усвоен през тези 

години?  Какви  бяха 

трудностите и как те 

ще се избегнат в бъде-

ще? 

По програмите с ев-

ропейско финансиране 

към края на 2019 г. склю-

чените от общините до-

говори за безвъзмездна 

финансова помощ (БФП) 

са над 2600 на обща 

стойност 6,7 млрд. лв. 

Това представлява уве-

личение с 31% на броя 

на сключените договори 

спрямо 2018 г. и ръст 

от 57% на договорените 

от общините средства. 

Съфинансирането по до-

говорите е в размер на 

над 1,1 млрд. лв., над 60% 

от което са по проекти 

в областта на околната 

среда

О т  н а ч а л о т о  н а 

действието на опера-

тивните програми у нас 

има подписани договори 

за повече от 7000 об-

щински проекта. НСОРБ 

участва активно в ра-

ботата на Комитетите 

за наблюдение на всички 

оперативни програми, 

където основната ми-

сия на нашите предста-

вители е привличане на 

допълнителен ресурс за 

нови проекти на мест-

ните власти и промяна 

на нормативната база, 

така че да се облекчат 

изпълнението и отчита-

нето на проектите.

Успяхме да  осигу -
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рим за общините 880 

млн. лв. допълнителен 

ресурс от програмите 

за развитие на селски-

те райони, за трансгра-

нично сътрудничество и 

оперативните програми. 

Постигнахме и сериозно 

облекчаване на част от 

процедурите.

Все още остава про-

блемът с налаганите фи-

нансови корекции, като 

особено драстични са 

случаите, в които е по-

лучено предварително 

одобрение по процеду-

рите за обществени по-

ръчки от Управляващия 

орган. Надяваме се, че 

новият модел на одо-

брение на проектите на 

регионално ниво ще даде 

възможност за решаване 

и на този дългогодишен 

негатив за почти всички 

общини.

Н С О Р Б  а к т и в н о 

участва в подготовка-

та за програмен период 

2021 - 2027 г. 35 пред-

ставители на общини и 

експерти от екипа на 

Сдружението са в 15-

те тематични работни 

групи по подготовката 

на програмите с евро-

пейско финансиране. За 

приоритетите на вся-

ка от програмите се 

провеждат допитвания 

сред местните админи-

страции, включихме се и 

в действащия партньор-

ски механизъм за обмен 

на информация и подго-

товка на националната 

позиция по бъдещето на 

кохезионната политика.

Каква е позицията на 

НСОРБ по отношение на 

Националната програма 

за енергийна ефектив-

ност на многофамил-

ните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС)? Какви са 

резултатите, които се 

отчитат от страна на 

местните власти?

Екипът на Сдруже-

нието проведе проучва-

не относно удовлетворе-

ността на живеещите в 

санирани по НПЕЕМЖС 

блокове на територия-

та на цялата страна и 

нагласите на собстве-

ниците с депозирани в 

Българска банка за раз-

витие (ББР) проекти за 

бъдещето на програма-

та. Представихме обоб-

щените резултати от 

проучването пред зам. 

министър-председателя 

Томислав Дончев, минис-

търа на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството и министъра на 

финансите с настояване 

за приоритетно осигуря-

ване на финансов ресурс 

за 2500-те сгради, които 

са с депозирани договори 

в ББР при условията на 

100% безвъзмездно фи-

нансиране. 

В рамките на Встъ-

п и т ел н и я  ф о р у м  н а 

местните власти за 

мандат 2019 – 2023 г. 

ни бе предоставена ин-

формация, че в процес на 

обсъждане са механизми 

за продължаване на про-

грамата, в това число и 

вариант за съфинансира-

не. В средата на февру-

ари МРРБ изнесе данни, 

че 703 978 обитавани 

жилищни сгради у нас 

имат остра нужда от 

саниране. Можете да си 

представите колко хора 

пряко касае възможност-

та за продължаване на 

програмата, още повече 

ефекта от нея вече усе-

щат в сметките си за 

комунални разходи онези, 

които живеят в санира-

ни домове.

Затова акцент в пре-

говорите между НСОРБ и 

МРРБ остава продължа-

ването на Национална-

та програма за енергий-

на ефективност. Това е 

съвместното усилие на 

местната и централна-

та власт, което е най-

високо оценено от всич-

ки граждани.

Н ека  с е  нас оч и м 

и към община Велико 

Търново. Разкажете за 

състоянието на транс-

портната, екологична-

та, социалната, здрав-

ната инфраструктура. 

Какви ще са основните 

проекти, които ще из-

пълнявате през 2020 г.?

Моята и на екипа ми 

цел е да подобряваме не-

прекъснато и с все по-

ускорени темпове транс-

портната, екологичната, 

социалната и здравната 

инфраструктура. Както 

подчертах при приемане-

то на бюджет и инвес-

тиционна програма 2020, 

а и при представянето 

на управленската ми 

програма, именно пуб-

личната инфраструкту-

ра, свързаността, опаз-

ването и развитието на 

културното наследство 

са сред основните при-

оритети. И това не е 

само визията на кмета 

или на екипа му, това са 

желанията на великотър-

новци. 

2020-а ще е година, 

в която ще започне ре-

ализацията на важни и 

мащабни проекти в из-

пълнение на целите и 

приоритетите, които 

описах по-горе. Сред тях 

е проектът ни за интег-

риран градски транс-

порт по ОП „Региони 

в растеж“, който е на 

стойност над 11 млн. лв. 

По него имаме заложени 

редица мерки – основна 

реконструкция на целия 

бул. „България“, на две 

много важни и натоваре-

ни кръстовища в града, 

изграждане на пешеходен 

надлез над ул. „Магис-

трална“, която е с мно-

го интензивен трафик. 

Също – строителство 

на два буферни паркинга 

край два от входовете 

на Велико Търново и заку-

пуване на три електри-

чески автобуса, които 

ще пътуват между тях 

и основните забележи-

телности в града. Дру-

ги мерки са внедряване 

на съвременни информа-

ционни системи за град-

ския транспорт и парки-

рането. Всеки автобус 

ще е с GPS и в реално 

време – както на инфор-

мационни табла, така и 

на смарт устройството 

си, гражданите и гости-

те на Велико Търново ще 

могат да знаят точния 

час на пристигане на 

автобуса, както и за 

най-близкия паркинг със 

свободни места. 

Друг  много  важен 

проект е по Програма-

та за трансгранично 

сътрудничество между 

България и Румъния, по 

който имаме одобрено 

инвестиционно намере-

ние за реконструкция на 

близо 13 км улична мре-

жа в североизточната 

част на града. Тук вли-

зат кварталите „Света 

гора“ и „Асенов“, север-

ният и източният вход 

на Велико Търново, обход-

ният път на крепостта 

Царевец, изграждане на 

два нови моста над р. 

Янтра. С този проект 

ще ремонтираме улична 

мрежа, която не е била 

обект на подобни дей-

ности от десетилетия. 

Имаме подписан договор 

за финансиране – БФП 

ще е над 7,9 млн. лв. Под-

готвяме процедурите и 

ако няма обжалвания, 

СМР може да стартират 

още тази година. 

Изцяло нов комплекс 

за социални услуги ще 

подкрепи възрастните 

хора и хората с увреж-

дания. Мащабни строи-

телни дейности на со-

циална инфраструктура 

ще има в с. Церова кория 

и във Велико Търново. На 

6 март дадохме начало-

то на СМР по проекта 

на стойност 2,7 млн. лв.

Продължава усилено-

то изграждане на първа-

та от 40 години насам 

нова детска градина – 

за 120 деца в кв. „Зона 

Б“. Инвестицията е 2 

млн. лв., очаквам обек-

тът да е завършен до 

1 септември.

И най-важното – вече 

обяви хме процедура-

та за техническо про-

ектиране на първата 

сграда в новия градски 

център – Експозиционна 

зала с капацитет 1500 

места и съпътстваща 

инфраструктура. Така 

поставяме началото на 

преобразяването на те-

рена на старото военно 

училище в ново ларго на 

Велико Търново. С тех-

ническия проект ще кан-

дидатстваме по ОП „Ре-

гиони в растеж“, където 

имаме защитен път към 

финансиране – самото 

инвестиционно намере-

ние е част от одобрения 

комплекс от проекти по 

ОПРР. 

Как оценявате ди-

алога между НСОРБ и 

КСБ? По какъв начин 

двете организации мо-

гат да си бъдат взаим-

но полезни? Как ще про-

дължи съвместната Ви 

дейност?

Смятам, че през го-

дините взаимно израс-

нахме. Ние се научихме 

да планираме с по-голям 

размах, да инвестираме 

в перспективни проекти, 

да мислим не с няколко 

години, а с едно-две де-

сетилетия напред. Чле-

новете на КСБ от своя 

страна вече свикнаха с 

проектните срокове, с 

изискванията не само на 

инвеститора, но и на Уп-

равляващия орган, мислят 

по нов начин за техноло-

гиите, материалите и 

решенията, които пред-

лагат. Все още ни липсва 

съвместен механизъм за 

контрол, който да гаран-

тира качество, с което и 

кметовете, и строители-

те бихме се гордели. 

За мен като кмет 

на старата българска 

столица особено важно 

ще бъде мнението на 

специалистите за въз-

становяването, реста-

врирането и връщането 

към живот на старите 

сгради. Онова, което ние 

като градоначалници би-

хме могли да направим, 

е да лобираме за необ-

ходимите законови про-

мени, но те биха били 

несъстоятелни, ако не 

сме сигурни, че могат да 

доведат до положителен 

ефект. Заедно с кмето-

вете на Бургас, Варна, 

Пловдив, Елена, Карлово и 

много други общини, кои-

то все още пазят исто-

рически и архитектурни 

ценности, сме особено 

обезпокоени, че строи-

телното минало на Бъл-

гария бавно умира. Като 

стара фотография, коя-

то постепенно изблед-

нява. Мисля, че това е 

най-важната ни мисия – 

заедно със специалисти 

от други области да съз-

дадем ясен и работещ 

механизъм за съхранява-

не и ревитализиране на 

старинни сгради.

Велико Търново е дом 

на множество сгради, по-

строени от Кольо Фиче-

то. За жалост повечето 

от тях не са общинска 

собственост и се рушат 

пред очите ни. Наскоро 

разбрах, че Кольо Фичето 

не се е снимал никога през 

живота си и нито един 

художник, негов съвре-

менник, не го е рисувал. 

Някои казват, че било от 

скромност, други, че не му 

е оставало време. Затова 

всички днешни портре-

ти на първомайстора са 

правени по описание на 

негови родственици и от 

единствената запазена 

снимка от погребението 

му във В. Търново. Спом-

них си това, защото днес 

бързаме да се снимаме до 

всяка обновена градин-

ка и всеки боядисан блок, 

сякаш се страхуваме, че 

утре вече няма да ги има. 

Иска ми се заедно с КСБ 

да работим и в бъдеще 

така, че да ни запомнят 

с изграденото, и да не се 

тревожим за фотогра-

фията.

 от стр. 7
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По инициатива на Камарата на строителите в България, Българска браншова камара „Пътища“, Университета по архитектура, строител-

ство и геодезия, експерти инженери и консултанти на 27.02.2020 г. се проведе кръгла маса на тема „Напредък на реализацията на лот 3.2 на АМ 

„Струма“.

Участниците на форума единодушно решиха да излязат с декларация в подкрепа на избрания Източен вариант – Г10.50, за изграждане на лот 3.2 

на АМ „Струма“. Те изразиха и категорична позиция в подкрепа на Агенция „Пътна инфраструктура“ относно изпращането на нова апликационна 

форма на проекта с включени последните препоръки на Европейската комисия. 

At the initiative of the Bulgarian Construction Chamber, the Bulgarian Branch Chamber „Roads“ (BBCR), the University of Architecture, Civil Engineering 

and Geodesy, as well as of experts in engineering and consultants on 27.02.2020 was held a roundtable entitled „Progress in realization of Lot 3.2 of the Struma 

Motorway“.

Participants in the forum had unanimously decided to come out with a declaration to defend the selected Eastern alternative – G10.50 for construction of Lot 

3.2 of the Struma Motorway. They had also expressed an explicit position in support of the Road Infrastructure Agency in relation to submission of a new project 

application form, which to include the last recommendations of the European Commission. 

We,  t he  pa r t i c i pan t s  i n  t he 

roundtable ent i t led „Progress in 

realization of Lot 3.2 of the Struma 

Motorway“, who are representatives of 

the scientific, experts and professional 

construction community, hereby confirm 

our explicit position: 

The Eastern alternative – G10.50 

is satisfying in the highest degree the 

European transport, social, economic 

and environmental requirements. 

This alternative had been selected 

following thorough discussions, a 

number of  meet ings of  experts, 

roundtables, forums and other events, 

which had unambiguously proven the 

advantages and the benefits of its 

realization. 

We do categorically oppose to the 

unrealistic statements made by some 

members of the EP, as well as by some 

pseudo-ecologists, which mislead the 

public opinion and do not support the 

interest of Bulgaria – the motorway 

road-bed to cross the Kresna Gorge 

and behind such statements somebody 

else’s interests are perceptible. It 

should be made clear, that they do 

not represent the Bulgarian ecological 

community! 

We want loudly and clearly to state, 

that over the past months the ecology 

is used as pretext to frustrate the 

implementation of Struma Motorway 

project.

No one of participants in the expert 

roundtable – scientists, designers, 

constructors, supervisors, is against 

the Bulgarian nature, but we also insist 

on protecting the human life of those 

who travel along Krupnik – Kresna 

destination, where unfortunately are 

registered many traffic related fatalities.

We insist the current G10.50 project 

to fully developed, because it combines 

both the technical expedience and 

economic admissibility, and in maximum 

degree protects the nature and the 

animal kinds in the gorge. It is our 

opinion that the most possible earliest 

starting of construction activities is the 

only way to solve the problems.

Our position is that the most serious 

recommendation from the European 

Commission regarding the decrease of 

the impact on the „Nature 2000“ objects 

caused by the existing E-79 road can be 

fulfilled and we offer to contribute in the 

preparation of the new application form 

for the project with our expertise.

With our names, our experience 

and our authority we declare out united 

position, which protects the Bulgarian 

interest!

 27th February 2020

Eng. Iliyan Terziev,  

Chairman of the Management Board of 

Bulgarian Construction Chamber

Eng. Simeon Peshov,  

Honorary Chairman of BCC

Eng. Svetoslav Glosov,  

Honorary Chairman of BCC

Eng. Lyubomir Kachamakov,  

Chairman of the RO of BCC – Sofia, 

and Vice President of the European 

Construction Industry Federation (FIEC)

Valentin Nikolov,  

Executive Director of BCC 

Eng. Stefan Chaikov,  

Chairman of the MB of the Bulgarian 

Branch Chamber „Roads“

Arch. Petar Dikov,  

Deputy Chairman of the MB of Bulgarian 

Transport Infrastructure Forum

Eng. Kostadin Taushanov,  

member of the MB of Association of Road 

Engineers and Consultants 

Prof. Dr. Eng. Ivan Markov,  

Rector of the University of Architecture, 

Civil Engineering and Geodesy

Prof. Dr. Nikolay Dobrev,  

Deputy Director of the Geological Institute 

at the BAS

Vladimir Todorov,  

Chairman of the Association of the Victims 

of Road Accidents

Veselin Grozdanov,  

ecologist and member of the MB of Green 

Transport Cluster

Eng. Valentin Zarev,  

Chairman of the „Consultancy activity, 

design and construction supervision“ 

section within BCC

Prof. Dr. Eng. Dobrin Denev,  

Member of the Committee for CPRC

Assoc. Prof. Dr. Eng. Kiril Angelov,  

engineer and geologist

Assoc. Prof. Dr. Iliya Bozhkov,  

DSO „Rare metals“

Prof. Dr. Stefcho Stoinev,  

Head of „Hydrogeology and Engineering 

Geology“ Department in  

the University of Mining and Geology

Assen Piperkov,  

Chairman of the Union of Hunters and 

Fishermen in Bulgaria.

Ние, участниците в кръгла 

маса на тема „Напредък на реали-

зацията на лот 3.2 на АМ „Стру-

ма“, представители на научната, 

експертната и професионалната 

строителна общност, потвърж-

даваме нашата категорична по-

зиция: 

Източният вариант Г10.50 в 

най-голяма степен отговаря на 

европейските транспортни, со-

циално-икономически и екологични 

изисквания. 

Този вариант е избран след 

сериозни обсъждания, редица екс-

пертни срещи, кръгли маси, форуми 

и други мероприятия, които едноз-

начно са доказали предимствата и 

ползите от неговата реализация. 

Ние категорично се противо-

поставяме на изразени нереалис-

тични и подвеждащи обществено-

то мнение изказвания от страна 

на някои евро-депутати и псевдо-

еколози, които не защитават бъл-

гарския интерес за преминаване 

на трасето през Кресненското де-

филе и зад които прозират чужди 

интереси. Нека да е ясно, че те не 

представляват българската еко-

логична общност! 

Искаме високо и ясно да заявим, 

че през последните месеци еколо-

гията се използва като претекст 

да се провали изпълнението на ма-

гистрала „Струма“.

Никой от участниците в екс-

пертната кръгла маса – научни ра-

ботници, проектанти, строители, 

надзорници, не е против българска-

та природа, но също така насто-

яваме да бъде запазен човешкият 

живот на преминаващите по тра-

сето Крупник – Кресна, където 

за съжаление има много фатални 

пътнотранспортни произшествия.

Ние настояваме сегашният 

проект Г10.50 да бъде развит до-

край, защото съчетава техниче-

ска целесъобразност и икономиче-

ска допустимост и в най-голяма 

степен защитава природата и 

животинските видове в дефиле-

то. Според нас максимално бързо-

то стартиране на дейностите по 

изграждането му е единственият 

път за решаване проблемите.

Становището ни е, че най-сери-

озната забележка на Европейска-

та комисия относно намаляване на 

въздействието върху обекти от 

„Натура 2000“ от съществуващия 

път E-79 е преодолима, и предлага-

ме нашата експертиза по време на 

подготовката на новата аплика-

ционна форма на проекта.

С имената, опита и автори-

тета си заставаме с единна обе-

динена позиция, която защитава 

интересите на България!

 27 февруари 2020 г

Инж. Илиян Терзиев,  

председател на Управителния съвет 

на Камарата на строителите в 

България

Инж. Симеон Пешов,  

почетен председател на КСБ

Инж. Светослав Глосов,  

почетен председател на КСБ

Инж. Любомир Качамаков,  

председател на ОП на КСБ – София, 

и вицепрезидент на Европейската 

федерация на строителната индус-

трия (FIEC)

Валентин Николов,  

изп. директор на КСБ

Инж. Стефан Чайков,  

председател на УС на Българска 

браншова камара „Пътища“

Арх. Петър Диков,  

зам.-председател на УС на Български 

форум за транспортна инфраструк-

тура

Инж. Костадин Таушанов,  

член на УС на Сдружение на пътните 

инженери и консултанти 

Проф. д-р инж. Иван Марков,  

ректор на Университета по архи-

тектура, строителство и геодезия

Проф. д-р. Николай Добрев,  

зам.-директор на Геологическия ин-

ститут при БАН

Владимир Тодоров,  

председател на Асоциацията на 

пострадалите при катастрофи

Веселин Грозданов,  

еколог и член на УС на Клъстер Зелен 

Транспорт

Инж. Валентин Зарев,  

председател на секция „Проектиране 

и строителен надзор“ към КСБ

Проф. д-р инж. Добрин Денев, 

член на Комисията за ЦПРС

Доц. д-р инж. Кирил Ангелов,  

инженер-геолог

Доц. д-р Илия Божков,  

ДСО „Редки метали“

Проф. д-р. Стефчо Стойнев,  

ръководител катедра „Хидрогеология 

и инженерна геология“ в МГУ

Асен Пиперков,  

председател на Български ловно-ри-

барски съюз

DECLARATION
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Петя Борисова, 
ОП на КСБ - Велико 
Търново

Областното представи-

телство на Камарата на стро-

ителите във Велико Търново 

проведе Общо годишно отчет-

но събрание. То се състоя на 27 

февруари в заседателната зала 

на местната структура на 

КСБ. На събитието присъст-

ваха представители на 12 фир-

ми – членове на ОП, от общо 

79. Заседанието беше открито 

от председателя на ОП на КСБ 

– Велико Търново, Ина Минчева 

– Кържилова. 

В началото присъстващите 

предложиха първите четири 

точки от дневния ред – за прие-

мане на отчетите за дейност-

та на председателя на ОП, на 

ОблС, за изпълнение на плана 

за приходи и разходи и доклада 

на КС за дейността на предсе-

дателя на ОблС и за дейност-

та на самия ОблС за периода 

1.09.2019 г. - 31.12.2019 г., да 

бъдат обединени. Като осно-

вание за това искане Общото 

събрание изтъкна, че работата 

на членовете и председатели-

те на ОблС и КС е неразделно 

свързана и тя не може да бъде 

разглеждана самостоятелно. 

С явно гласуване и пълно еди-

нодушие предложението беше 

прието. 

Ина Минчева – Кържилова 

уведоми присъстващите, че 

ще продължи да работи в тяс-

но сътрудничество с местна-

та власт, органите на КСБ и 

в. „Строител“, където се от-

разяват всички важни събития 

на Областното представител-

ство. Тя съобщи, че предстои 

организиране на изнесена при-

емна на вестника.

Петя Борисова, протокол-

чик на събранието, докладва 

проектоплана за дейността 

на ОП за 2021 г. В него се пред-

виждат редица допитвания 

сред строителните фирми от 

региона относно необходи-

мостта от технически и из-

пълнителски кадри по строи-

телни професии. Ще продължи 

традиционното партньорство 

с регионалните представител-

ства на КИИП, КАБ, САБ и НКСВ 

във Велико Търново. Заложено 

е още всички членове на ОП да 

бъдат редовно и своевременно 

Снимки авторът
информирани за организира-

ните от КСБ мероприятия на 

местно и национално ниво, за 

обсъждане проблемите и насо-

ките за развитието на бран-

ша, както и за представяне на 

нови строителни технологии 

и материали. Съвместно със 

„Строителна квалификация” 

ЕАД ще се провеждат поредица 

от курсове по ЗБУТ и „Строи-

телна академия”. Тържествено 

ще се отбележи началото на 

строителния сезон – Гергьов-

ден, и Денят на строителя - 

Димитровден. Предвидено е и 

организирането на редица не-

формални срещи с членовете 

на ОП на КСБ – Велико Търново, 

с цел обмяна на опит и диску-

тиране в по-широк кръг на раз-

лични трудности, свързани със 

строителството. Планирано е 

още възобновяване на срещите 

между председателите, пред-

ставители на ОблС и КС на ОП 

Велико Търново с други ОП и 

ръководството на Камарата.

На заседанието стана ясно, 

че в Областното представи-

телство за отчетния период 

са проведени 4 заседания. Към 

момента общият брой строи-

телни фирми - членове на ОП 

Велико Търново, е 79, от които 

вписани в ЦПРС са 77. В регис-

търа на ОП Велико Търново от 

септември до декември 2019 г. 

са вписани 10 строители. Към 

декември 2019 г. вписаните 

строители в ЦПРС от област 

Велико Търново са 139.
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САМОСВАЛНО ПОЛУРЕМАРКЕ 
ЗА ПРЕВОЗ НА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ

JANMIL – HALF PIPE – 28 куб. м 
Кош от стомана HARDOX

Оси SAF INTRA CD, 
WABCO Smart board 

Опция,
1-ва ос Боге

Хидравличен 
цилиндър 

HYVA 

www.techno-trailers.com, тел.:0888 279814

Гуми MATADOR

Ася Бояджиева, 
ОП на КСБ - Хасково

На 27 февруари Об-

ластното представител-

ство на КСБ в Хасково 

проведе Общо годишно 

отчетно събрание. То се 

състоя в заседателната 

зала на офиса на местна-

та структура и на него 

присъстваха председате-

лят на ОП на КСБ – Хаско-

во, Тодор Бояджиев („Ти Ви 

Би“ ООД), членовете на 

Областния съвет (ОблС) 

инж. Анушка Колева („Ани-

ко“ ЕООД), Тенчо Пасков 

(„АБ“ АД), Зюре Емин („Ади 

Енерджи Груп“) и Здрав-

ко Гълъбов (ЕТ „Здравко 

Гълъбов“), членовете на 

Контролния съвет (КС) 

Стефан Петров („Водно 

Строителство“ АД), Мар-

чо Димов „Рефрамонтаж“ 

ЕООД, Сенай Юсеин („Ата 

Строй“ ЕООД). От общо 

104 редовни членове в съ-

бранието се включиха 22 

фирми от ОП на КСБ - Ха-

сково. 

Началото на събити-

ето даде Тодор Бояджи-

ев. Срещата протече по 

предварително обявения 

дневен ред. Представени 

и приети бяха отчетите 

и докладите за септем-

ври - декември 2019 г. на 

председателя, на ОблС 

и КС. Взе се решение за 

освобождаване от отго-

ворност на председате-

ля и членовете на ОблС. 

Присъстващите бяха за-

познати с плана за дей-

ността на Областното 

представителство през 

настоящата година и с 

план-сметка за 2021 г.

Разискванията, обсъж-

данията и допълнителни-

те предложения, които 

се направиха на заседа-

нието, бяха насочени към 

развитието и работата 

на фирмите и бизнеса. 

Представителят на „Ре-

фрамонтаж“ ЕООД Марчо 

Димов посочи, че трябва 

да се провеждат 

по-чести работни срещи-

дискусии между членовете 

на ОП на КСБ - Хасково, 

с цел обмяна на опит 

по различни проблеми на 

бранша и обсъждане на на-

болелите въпроси. Също 

така да се дават пред-

ложения и да се вземат 

решения в защита на ин-

тересите на строителя, 

като поставените въпро-

си и направените стано-

вища да бъдат отнесени 

към ръководството на 

КСБ, законодателните ор-

гани и Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството. 

Според Димов е 

важно да има участие на 

представителствата на 

строителните фирми на 

местно ниво в дейността 

на общинските админи-

страции.

Коментирано беше 

още, че компаниите от 

бранша трябва да бъдат 

обединени в своите ис-

кания, те да бъдат чути 

от ръководните органи на 

Камарата, която от своя 

страна да защитава ин-

тересите им, и да не бъ-

дат пропускани малките 

фирми, които срещат мно-

го затруднения. Последни-

те трябва да имат по-ви-

сока представителност в 

КСБ на национално ниво. 

Инж. Ивелина Велчева, 
ОП на КСБ – Шумен

ОП на КСБ – Шумен, проведе Общо-

то си годишно отчетно събрание на 27 

февруари в заседателната зала на офиса 

на Областното представителство. На 

събитието присъстваха представители 

на 12 фирми - членове на ОП Шумен, като 

негов гост бе инж. Христо Димитров, 

зам.-председател на КСБ. 

Заседанието откри инж. Красимир 

Костадинов, председател на местната 

структура. За периода от 1.09.2019 г. до 

31.12.2019 г. бяха приети отчетите за дей-

ността на ОблС, на председателя на ОП, 

за изпълнение на плана за приходи и разхо-

ди на ОП и доклад на Контролния съвет.

Беше взето решение да се освободят 

от отговорност ОблС, КС и председате-

лят на ОП-то. Общото събрание одобри 

и план за дейността на ОП на КСБ – Шу-

мен, който включва някои от следните 

дейности:

• Иницииране на делови срещи с пред-

ставители на общински институции в 

област Шумен с цел обмяна на информа-

ция за състоянието на сектор „Строи-

телство“ на територията й, както и за 

развитието на актуални СМР по реали-

зирани проекти. Провеждане на дискусии 

по въпроси и проблеми за строителния 

бранш в областта.

• Подобряване на съвместната дей-

ност с „ВиК“ ООД и „Електроразпределе-

ние Север“ АД. 

• При сигнали за незаконно осъщест-

вяване на строителна дейност и неко-

ректно поведение на строителите в 

областта сезиране на компетентните 

органи.

• Обмен на информация по въпроси и 

проблеми в строителството със сродни 

професионални браншови организации, 

като Камарата на архитектите в Бълга-

рия, Камарата на инженерите в инвести-

ционното проектиране и др.

• Сътрудничество с Професионална-

та гимназия по строителство, архитек-

тура и геодезия - Шумен. Съдействие и 

подпомагане при провеждане на меропри-

ятия.

• Организиране на среща с ръковод-

ството и учениците от ПГСАГ – Шумен, 

във връзка с повишаване на квалифика-

цията, информираността, запознаване с 

процеса на работа и съвременните тех-

нологии. 

• При провеждане на семинари за 

строителните фирми от доставчици 

на материали в строителство да бъдат 

поканени да присъстват и учениците от 

ПГСАГ - Шумен. Целта е да се проведат 

лекционни курсове и да бъдат запознати 

със съвременните материали. От ОП на 

КСБ – Шумен, ще бъдат разпратени по-

кани до такива компании във връзка със 

сътрудничество и организиране на семи-

нарите.

• Организиране на среща във връзка с 

броя на учениците, които се обучават в 

ПГСАГ - Шумен, изучаван материал, тес-

ните специалности и възможността за 

дуална система на обучение.

• Организиране на обучения съвмест-

но със „Строителна квалификация“ ЕАД.

• Събиране на информация за пробле-

мите в бранша.

•  Разпространение на информация до 

фирмите. 

• Организиране на Ден на строителя.

• Провеждане на анкети и проучвания 

сред фирмите.

• Оказване на техническа помощ на 

при подготовка на заявления за вписване 

в ЦПРС и др.

В т. 7 от дневния ред бе приета и 

план-сметката на ОП Шумен за 2021 г.

Членовете на ОП Хасково 

бяха категорични, че е не-

обходимо не само провеж-

дането на работни срещи 

за обсъждане на пробле-

мите да стане практика, 

но и да се организират 

по-чести дискусии с пред-

седателите на регионал-

ните структури на Кама-

рата на архитектите в 

България и Камарата на 

инженерите в инвести-

ционното проектиране, 

на които да се поставят 

трудностите, свързани 

със строителството.

Сенай Юсеин призова 

за по-активна позиция и 

участие на КСБ при раз-

работване на норматив-

ната уредба в областта 

на строителството – по 

отношение на Закона за 

устройството на тери-

торията (ЗУТ) и Закона за 

обществените поръчки 

(ЗОП). Той също засегна 

темата за участието на 

представители на членове 

на Камарата в общински-

те комисии особено при 

вземането на решения, 

свързани със ЗОП. По ду-

мите му трябва не да се 

създава конфронтация, а 

да бъдат намерени начи-

ни строителните фирми 

да бъдат представени в 

местните администра-

ции.

Относно законода-

телството думата взе и 

представителят на „Ра-

дан Чолаков“ ЕТ. Чолаков 

постави въпроса защо 

все още няма решение по 

разделянето на ЗУТ на две 

части – за териториално-

то устройство и за стро-

ителството, по което се 

работи от доста време. 

Той заяви, че има крещяща 

нужда от квалификация на 

работници на фирмите 

чрез обучение на местно 

ниво – 

арматуристи, кофра-

жисти, заварчици и др. 

Чолаков подчерта, че те 

са от ключово значение за 

бизнеса.

В рамките на заседа-

нието се обърна и внима-

ние на необходимостта 

от планирането и про-

веждането на срещи и 

дейности за привличане и 

мотивиране на ученици да 

се обучават в строителни 

специалности в средните 

училищата и съответно 

да продължават образо-

ванието си в строител-

ните ВУЗ-ове. „Активното 

взаимодействие с профе-

сионалните гимназии, 

стимулирането на обуча-

ващите се строителни 

кадри ще бъде от полза за 

развитието на строител-

ния бранш, който на този 

етап почти губи своята 

популярност“, убедени са 

членовете на ОП Хасково. 

В заключение те заяви-

ха, че Областните пред-

ставителства трябва да 

участват в решаване на 

конкретни проблеми и да 

имат непрекъсната об-

ратна връзка със строи-

телните фирми, защото 

главната цел на Камарата 

е да работи в интерес на 

компаниите в бранша.

Михаил Жеков, пред-

ставител на „Промстрой 

Жекови” СД, предложи да 

се съгласува и бъде про-

веждана ежемесечна сре-

ща-дискусия по наболели-

те теми с участието на 

фирмите членове, предсе-

дателя, ОблС и регионал-

ния клуб на строителите 

ветерани от Хасково.

Снимки авторът
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Недялка Маргаритова,
ОП на КСБ - Смолян 

На 9 март Областното 

представителство на КСБ 

в Смолян проведе своето 

редовно Общо отчетно 

събрание. На него присъст-

ваха както представители 

на фирмите - членове на 

местната структура, така 

и техни служители, които 

успешно преминаха дис-

танционното обучение по 

специалност „Строителни 

техници“. Причината бе це-

ремонията по официалното 

връчване на дипломите на 

завършилите, с която бе да-

дено начало на събитието. 

„Постиженията им са 

много добри. Надявам се, 

получавайки тези дипло-

ми, хората да останат да 

работят в нашия регион, 

защото проблемът с не-

достига на кадри при нас 

е особено критичен. Орга-

низираме обучението чрез 

„Строителна квалификация“ 

ЕАД, което е в изключител-

но удобен както за фирми-

те, така и за обучаемите 

формат“, заяви председа-

телят на ОП на КСБ – Смо-

лян, Владимир Кехайов. Той 

добави, че дистанционното 

обучение е възможност за 

квалифициране на служите-

лите и след положителните 

отзиви от завършилите то 

е предизвикало интерес и 

сред наскоро регистрира-

ните членове на Област-

ното представителство.

Деловата част на Об-

щото събрание също бе 

открита от Владимир Ке-

хайов, който представи 

процедурните правила за 

провеждането му и основни-

те документи, подлежащи 

на разглеждане и обсъжда-

не – отчет на председате-

ля на ОП Смолян, отчет за 

дейността на Областния 

съвет и отчет за изпъл-

нение на плана за приходи 

и разходи на ОП за периода 

1.09.2019 г. – 31.12.2019 г.

Акцент в отчетите на 

председателя на местната 

структура и ОблС за по-

следните четири месеца на 

2019 г. бе организирането и 

провеждането на серия от 

обучения на теми от широк 

интерес като „Работа с 

Централизираната авто-

матизирана информационна 

система – електронни об-

ществени поръчки“, „Длъж-

ностни лица по безопас-

ност и здраве при работа“, 

„Координатори по безопас-

ност и здраве в строител-

ството“ и „Контрол върху 

качеството на изпълнение 

на строителството, за съ-

ответствие на влаганите 

в строежите строителни 

продукти със съществе-

ните изисквания за без-

опасност“, „Строителни 

скелета – безопасност при 

монтаж, експлоатация и 

демонтаж“. Обсъдиха се 

и тържеството по случай 

Деня на строителя – Ди-

митровден, и класацията 

„Строител на годината“.

През 2019 г. празникът 

бе проведен успоредно с 

едно от най-значимите 

информационни събития в 

ОП на КСБ - Смолян – пър-

вата изнесена приемна на 

вестник „Строител“. Ини-

циативата премина при го-

лям интерес и събра освен 

фирмите – членове на ОП на 

КСБ – Смолян, и представи-

тели на цялата строителна 

гилдия в региона, общинска-

та и централната власт. 

Бяха споделени проблеми, 

обменени мнения и вижда-

ния за решаването им. 

Присъстващите на 

Общото събрание разгле-

даха и приеха финансова-

та справка за отчетния 

период. Председателят на 

Контролния съвет на ОП 

на КСБ – Смолян, Милко 

Юруков представи доклад и 

предложи освобождаването 

на председателя и ОблС от 

отговорност за съответ-

ния период. „Работата се 

развива изцяло в рамките 

на Устава и правилата за 

работа в КСБ“, изтъкна 

той. 

Последва дискусия за 

плана за дейността на ОП 

Смолян за 2021 г., който е 

фокусиран върху основното 

направление – обучения и 

квалификационните курсо-

ве. В него се предвиждат 

и мерки за насърчаване на 

интереса сред учениците и 

младежите към строител-

ното образование като на-

чин за справяне с недости-

га на квалифицирани кадри 

в областта. 

В рамките на събрание-

то се засегна и въпросът 

за очакваните промени в 

Закона за устройство на 

територията, които спо-

ред членовете на ОП Смо-

лян е необходимо да бъдат 

ускорени, за да се разпишат 

ясно отговорностите меж-

ду страните в строител-

ния процес – проектант, 

строител, строителен над-

зор, възложител. „Фирмите, 

които работят в Смолянска 

област, развиват дейност 

при утежнени условия пред-

вид пограничния планински 

и отдалечен от големите 

центрове регион. Важно е 

да бъдат стимулирани от 

държавата, за да не замре 

местният строителен сек-

тор“, заяви Кехайов.

Отново бе обсъдена и 

необходимостта от по-

детайлно и изцяло в прак-

тически план обучение във 

връзка с новата Централи-

зираната автоматизирана 

информационна система за 

електронни обществени 

поръчки, като решението 

бе съобразено с факта, че 

е необходимо време ЦАИС 

да функционира в пълнота, 

за да се изявят критични-

те моменти в нейната ра-

бота. 

Накрая присъстващите 

приеха план-сметката за 

дейността на ОП на КСБ 

– Смолян, за 2021 г., а дис-

кусиите продължиха и след 

формалното приключване 

на Общото събрание. 

Росица Костадинова, 
ОП на КСБ - Добрич

ОП на КСБ – Добрич, проведе своето 

годишно Общо събрание на 20 февруари, 

като в него участваха 12 фирми - членове 

от Областното представителство. Гост 

на събитието беше зам.-председателят 

на УС на КСБ инж. Христо Димитров.

В началото бе изнесен отчет на пред-

седателя на ОП Добрич и на Областния 

съвет за периода 1.09.2019 - 31.12.2019 г. 

Документът представи инж. Димитър 

Костов, който е начело на местната 

структура. „За краткия отчетен период 

ОблС успя да проведе едно заседание, на 

което бе взето решение да се организи-

рат срещи с кметовете на общините от 

нашата област и на тях да се обсъдят въз-

можностите за работа на фирмите чле-

Снежана Гечева, ОП на КСБ - Търговище

Общото годишно отчетно събрание на 

членовете на Областното представител-

ство на КСБ в Търговище се състоя на 5 

март в конферентната зала на хотел „Идол”. 

То бе председателствано от инж. Тошко 

Райчев, който е начело на местната струк-

тура.

Строителите приеха отчет за дейност-

та на Областния съвет, както и отчета за 

дейността на председателя на ОП на КСБ 

– Търговище, за периода септември 2019 г. - 

декември 2019 г. Инж. Райчев информира при-

състващите за проведените от него срещи 

с кметовете, както и с представителите, 

отговарящи за строителния сектор в об-

щините от областта, на които са обсъдени 

актуални въпроси, касаещи бранша. Инж. Не-

дялко Неделчев, председател на Контролния 

съвет на ОП Търговище, представи доклад 

за проведените заседания на ОблС и целесъ-

образността на взетите на тях решения. 

Анализ на финансовата част от дей-

ността на Областното представителство 

за предходния период направи инж. Георги 

Стойчев, член на КС на ОП Търговище.

Общото събрание прие план за дейност-

та и план-сметка на ОП на КСБ – Търговище, 

за 2021 г.

Сред основните приоритети на ОП ос-

вен ежегодно организиране на курсове за 

здравословни и безопасни условия на труд 

и контрол по качеството на влаганите в 

строителството материали е и включване 

на допълнителни обучения на служителите 

на компаниите от бранша след проучване на 

техните потребности. В тази връзка бе ко-

ментиран и проявеният интерес от фирми-

те към формата на дистанционно обучение 

на „Строителна квалификация“ ЕАД.

Членовете на ОП Търговище предложи-

ха да бъде иницииран диалог с отговорните 

лица в общинските институции за решава-

не на проблеми, касаещи сектор „Строител-

ство”, като се организират работни срещи. 

Трудностите в бранша ще се коментират и 

със сродни професионални организации, като 

КАБ, КИИП, БСК и др.

По идея на инж. Тошко Райчев ще бъде 

отправено искане до главния архитект на 

Търговище за включване на представители 

на ОП в заседанията на експертен съвет 

по устройство на територията с молба за 

предизвестие от седем дни.

Поради увеличаване на броя на членове-

те на местната структура бе избран още 

един делегат към предходно определените 

през 2019 г., които ще представят ОП Тър-

говище на Общото събрание на КСБ през 

април.

нове на ОП в строителните програми на 

местните администрации. Към момента 

са проведени такива с кметовете на Гене-

рал Тошево и Шабла“, информира Костов.

Последва разглеждане на отчета за 

приходи и разходи за изминалия период, 

както и този за дейността на Контролния 

съвет, презентиран от председателя на 

КС Трифон Трифонов.

След явно гласуване Общото събрание 

реши да освободи от отговорност пред-

седателя и членовете на ОблС и КС за 

времето 1.09.2019 - 31.12.2019 г. Планът за 

дейността и план-сметката за 2021 г. на 

ОП на КСБ – Добрич, бяха гласувани и при-

ети без забележка.

След изчерпването на дневния ред ду-

мата беше дадена и на госта инж. Христо 

Димитров. Той запозна присъстващите с 

ангажиментите на Камарата като струк-

тура, защитаваща строителния бранш, 

и им пожела да са много здрави, да имат 

работа и да се включват по-активно в дей-

ността на КСБ и ОП Добрич.

Снимки авторът

С
н
и
м

к
а
 а

вт
ор

ът



13ОП НА КСБпетък, 13 март 2020 Ñòðîèòåë

КСБ – ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

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.

Председателят на УС на КСБ инж. Илиян Терзиев и инж. 

Александър Сливков, председател на Регионалния клуб на 

строителите ветерани в Благоевград, бяха гости на го-

дишното Общо събрание на ОП на КСБ – Благоевград. То 

се проведе на 28 февруари в офиса на местната структу-

ра на Камарата. На събитието присъстваха 9 от общо 

88 членове на Областното представителство. Броят на 

вписаните в ЦПРС също е 88.

ОС прие отчетите за дейността на председателя 

на ОП Благоевград и на Областния съвет за периода от 

1.09.2029 г. до 31.12.2019 г., както и изпълнението на плана 

за приходи и разходи за същото време.

След това се гласува докладът на Контролния съвет 

за дейността на председателя на ОП Благоевград, а също 

така и за работата на ОблС за периода 1.09.2019 г. до 

31.12.2019 г.

В рамките на дневния ред се приеха план-програма за 

дейността на ОП Благоевград през 2021г. и план-сметка-

та за 2021 г.

Събранието бе закрито от председателя на ОП на 

КСБ – Благоевград, инж. Стефан Стоев. Събитието про-

дължи в неформален разговор, на който се засегнаха ос-

новните проблеми в строителния бранш. 

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

В началото на март в залата на ОП 

на КСБ – Сливен, се проведе курс по „Уп-

равление на строителните отпадъци“ 

съвместно със „Строителна квалифика-

ция“ ЕАД. Интерес към обучението про-

явиха общо 60 фирми от Сливен, Нова 

Загора и София. В събитието се вклю-

чиха представители от регионалните 

структури на Камарата на инженерите 

в инвестиционното проектиране и на 

Камарата на инженерите по геодезия. 

Водещ лектор бе доц. д-р инж. Вен-

цислав Стоянов, преподавател от ВСУ 

„Любен Каравелов“. По време на ме-

роприятието се разгледаха темите: 

Нормативна рамка за управление на 

строителните отпадъци, Строител-

ни отпадъци (Отпадъци от строител-

ство и събаряне), Дейности и техноло-

гии при управлението на отпадъците, 

Материално оползотворяване на стро-

ителни отпадъци и влагане на рецикли-

рани строителни материали, Основни 

принципи на плана за управление на 

строителните отпадъци, както и ре-

дица задължения, наредби, практически 

указания за прилагане на законодател-

ството, свързано с управлението на 

строителните отпадъци и рециклира-

ните продукти от строителни отпа-

дъци и др.

Представени бяха и казуси, свърза-

ни с организирането и изпълнението 

на изискванията за оползотворяване 

Росица Костадинова,
ОП на КСБ - Добрич

За трета поредна година през март ОП на 

КСБ – Добрич, и „Строителна квалификация” ЕАД 

проведоха курс по ЗБУТ в сградата на „Жилфонд 

инвест” ЕООД. Лектор на обучението бе доц. д-р.

Лъчезар Хрисчев от УАСГ. То бе разделено на два 

модула. Първият обхвана „Длъжностни лица по 

безопасност и здраве при работа“ и „Координатор 

по безопасност и здраве в строителството“, а 

вторият - „Контрол върху качеството на изпъл-

нение на строителството и за съответствие на 

влаганите в строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за безопасност“.

В курса участваха 60 представители на фирми 

членове на ОП на КСБ – Добрич, което показва, че 

всяка година интересът се увеличава. Участници-

те изказаха задоволство от добре подготвеното 

и организирано обучение, подходящо подбраното 

мястото на провеждане, от високото ниво на пре-

подаване. С изключителен интерес бяха приети 

примерите и практиките при решаване на про-

блемите, както и последвалата дискусия. Като 

позитив бе посочено още, че курсът е безплатен.

Даниела Йовчева, 
ОП на КСБ - Ямбол

На 4 март в конферентната зала 

на Областното представителство на 

КСБ в Ямбол се състоя Общо годишно 

отчетно събрание. На него присъст-

ваха зам.-председателят на УС на КСБ 

инж. Николай Николов и представители 

на фирми членове на ОП. Първа точка 

от дневния ред бе отчет за дейността 

на председателя на местната струк-

тура от 1.09.2019 г. до 31.12.2019 г. 

Докладът представи инж. Красимир 

Инджов, който е начело на ОП Ямбол. 

За изминалото време, Областното 

представителство е организирало 

обучение на 7 ноември м.г. по темите: 

„Длъжностни лица по безопасност и 

здраве при работа“, „Координатор по 

безопасност и здраве в строителство-

то“ и „ЗБУТ за контрол върху качество-

то на изпълнение на строителството 

и за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти със 

съществените изисквания за безопас-

ност“. На 17 декември 2019 г. в офиса на 

ОП Ямбол е поведен и семинар „Работа 

с електронната платформа – Центра-

лизираната автоматизирана информа-

ционна система – електронни общест-

вени поръчки“.

През отчетения период се е със-

тояла и работна среща с кмета на 

община Ямбол Валентин Ревански, на 

която е договорено местната адми-

нистрация да си сътрудничи с КСБ, в 

частност ОП Ямбол. Партньорството 

ще се изразява в участието на пред-

ставител от Областното предста-

вителство в съставите на ТСУ на об-

щината и подготовката на тръжните 

документи. Поставен е и въпросът за 

осигуряване на общинско сметище за 

на строителните отпадъци. Засегна-

ха се още повторната употреба, цели 

за влагане на рециклирани строителни 

продукти, административни и финан-

сови санкции, както и Планът за упра-

вление на строителните отпадъци в 

България. Внимание се обърна и на не-

обходимостта да се прилагат повече 

политики, съобразени с регионалните 

особености, както и за разработването 

на нови икономически стимули за оползо-

творяване на строителните отпадъци 

и усъвършенстването на системата за 

повторна употреба.

Участниците проявиха голям инте-

рес към представените теми. На финала 

преминалите успешно обучението полу-

чиха сертификати. 

Това е вторият проведен курс от 

началото на годината, организиран за 

фирмите на ОП Сливен. В края на февру-

ари 54 представители на компании бяха 

обучени по „Новости при подготовка на 

документация по ЗОП“.

Снимка авторът

строителни отпадъци. Има идея този 

проблем да се реши с публично-частно 

партньорство.

Присъстващите на събранието 

единодушно приеха отчетите на ОблС 

и КС, както и отчета за изпълнение на 

плана за приходи и разходи през раз-

глеждания период. ОС освободи от от-

говорност председателя и членовете 

на ОблС и КС. План-сметката на ОП за 

2021 г. също беше приета с единоду-

шие. 

В точка „Разни” от дневния ред инж. 

Красимир Инджов предложи да се сфор-

мират ежемесечни неформални срещи 

между членовете на ОП Ямбол, като 

идеята беше приета с единодушие.

Снимки в. „Строител“
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Елица Илчева

Добре известно е, че в 

последните години програ-

мите за енергийна ефектив-

ност (ЕЕ) са единственият 

инструмент за подобрява-

не на жилищните условия 

в населените места, като 

заедно с това подпомагат 

облагородяването на град-

ската среда, стимулират 

предприятията и заетост-

та в строителния сектор и 

повишават покупателната 

способност на населението 

в резултат от по-ниските 

сметки за енергия. Те имат 

доказан положителен ефект 

върху здравето на хората и 

значителен екологичен как-

то поради намаляването на 

замърсяването на въздуха с 

фини прахови частици, така 

и чрез ограничаването на 

емисиите от парникови га-

зове. В дългосрочен план об-

новяването носи добавена 

стойност и за енергийната 

сигурност. 

На фона на това, че Зе-

лената сделка е приоритет 

номер едно за ЕС, а енергий-

ната ефективност е един 

от основните критерии за 

успеха й, разработването 

на устойчив модел за фи-

нансиране на санирането в 

следващите години е изклю-

чително важно. Още повече 

че в инвестиционния план на 

пакта централно място за-

ема подкрепата на мерки за 

ЕЕ на сгради. 

В този смисъл Бълга-

рия е длъжна да изготви 

стратегия за подобряване 

състоянието на жилищния 

фонд, а препоръки за бъде-

щите политики, основани 

на задълбочен анализ на съ-

ществуващото състояние, 

предлагат двата доклада за 

подобряване на енергийните 

характеристики на жилищ-

ните сгради в страната. Те 

са изготвени от „Българо-

австрийска консултантска 

компания“ АД по поръчка на 

МРРБ и бяха публикувани 

преди по-малко от месец. 

За създаването на докумен-

тите са използвани данни 

на кадастъра, Националния 

статистически институт, 

Националната информацион-

на система за състоянието 

на енергийната ефектив-

ност и др.

703 978 здания имат нуж-

да от мерки за енергийна 

ефективност 

Това е изведената като 

акцент цифра в аналитич-

ната част на доклада за 

националния жилищен фонд 

в страната. Той третира 

сградите, въведени в експло-

атация преди 2011 г., когато 

е направено последното им 

преброяване. Към 1 февруари 

същата година общият им 

брой е 2 060 745, а апарта-

ментите в тях са 3 887 149 

с полезна площ 283 833 436 

кв. м. Обитаваните здания 

пък са 1 505 945 с 3 345 819 

домове и полезна площ 

248 286 757 кв. м. 

Интересно е, че повече 

от 85% от всички са ед-

нофамилни къщи с полезна 

площ приблизително 50% от 

общата. Многофамилните 

са под 5%, но използваемата 

им площ - 47,2%, е приблизи-

телно равна на тази на къ-

щите - 47,7%.

„Голямата относителна 

тежест на блоковете в дяло-

вото разпределение предпо-

лага значителен потенциал 

за енергийни спестявания. 

Затова санирането им след-

ва да се постави като ак-

цент в процеса“, съветват 

анализаторите.

Събраните от тях дан-

ни обръщат внимание и на 

факта, че като форма на 

собственост 97,6% от сгра-

дите са частни, 1,1% - на 

юридически лица, а едва 2,4% 

- на държавни или общински 

власти.

„Това е специфична осо-

беност за страната, която 

дава съществен отпечатък 

в съществуващите бариери 

пред процеса на санирането 

на фонда в организационен, 

правен и поведенчески ас-

пект и има важно значение 

за последващото набелязва-

не на стратегически мерки 

и политики“, пише в доклада.

Документът отчита и 

факта, че по вида на стро-

ителната система жи-

лищният фонд в България е 

представен в пет обобщени 

категории: панелни, стома-

нобетонни, масивни (тухле-

ни с бетонна плоча), полума-

сивни (тухлени с гредоред) и 

други сгради. Най-големият 

дял е създаден между 1960 и 

1989 г. (52%), като това е пе-

риодът, в който са изграде-

ни основната част от панел-

ните и стоманобетоновите 

блокове. Тогава за първи 

път се поставят и изиск-

вания към съхранението на 

енергията чрез нормативни 

коефициенти на топлопре-

минаване на ограждащите 

елементи. В същото време 

обаче 96% от обитаваните 

сгради, построени до 2011 г., 

са на един, два или три ета-

жа и попадат в категорията 

ниско застрояване, като по-

лезната площ на жилищата 

в тях е 54% от общата. 

Едва 7% са в съответ-

ствие с актуалните 

нормативи

Категорично е станови-

щето, наложено от цифрите, 

че сградният жилищен фонд 

е неефективен от гледна 

точка на енергийната ефек-

тивност. Към настоящия 

момент едва 7% от площта 

на обитаваните сгради (по-

строените след 2010 г. или 

тези, които са обновени) са 

в съответствие с актуални-

те нормативни изисквания 

за ЕЕ. 

Това означава, че сред 

оставащите 93% следва да 

се определят допустимите 

и подходящи за саниране, 

които да бъдат обхванати 

от Стратегия, в съответ-

ствие с изискването на Ди-

ректива (ЕС) 2018/844 на 

Европейския парламент и 

на Съвета от 30 май 2018 г. 

за изменение на Директива 

2010/31/ЕС относно енер-

гийните характеристики 

на сградите и Директива 

2012/27/ЕС относно енергий-

ната ефективност.

Бариери пред обновява-

нето 

Основната е на прага на 

споменатия вече факт, че в 

България 97,6% от жилища-

та са частни, а близо 60% 

от населението живеят в 

режим на етажна собстве-

ност. Доколкото решения-

та сега изискват участие 

на 100% от собствениците 

за санирането, правната 

и институционална рамка, 

свързана с жилищата, е от 

голямо значение и има нужда 

от промяна.

Друг съществен про-

блем е свързан с липсата на 

специализиран посредник за 

предоставяне на експерт-

на помощ в целия процес. 

Най-подходящата фигура 

за изпълнение на тази роля 

според европейските прак-

тики е професионалният 

домоуправител. „В нашата 

страна управлението на 

многофамилните сгради е 

непрофесионално, недоста-

тъчно и неефективно и не-

обходимостта от адекват-

но стопанисване следва да 

бъде отчетена в дизайна на 

следващи етапи на програ-

ми за обновяване“, съветват 

експертите.

Наличието на необита-

еми апартаменти в обитае-

ми здания също може да бъде 

трудно преодолима бариера, 

защото голям процент не-

обитавани жилища в една 

постройка, респективно ма-

лък брой собственици, прави 

инвестицията неефективна 

от гледна точка на ЕЕ и/или 

неефикасна от гледна точка 

на финансирането, независи-

мо от източника.

Смяна на горивна база 

или източник на отопление 

с друг не е технически осъ-

ществима при условията на 

икономическа оправданост 

за голяма част от многофа-

милните жилищни сгради. 

Повече от 80% от обита-

ваните се отопляват от 

собствен топлоизточник. По 

тази причина съществува 

техническа невъзможност 

за съществена оптимизация 

на базата на разходоефек-

тивен способ.

Друга категория бариери 

пред обновяването за ЕЕ в 

жилищния сектор и особено 

в многофамилните жилищни 

сгради е финансовата неспо-

собност на собствениците 

сами да предприемат дейст-

вия. Това е най-популярният 

проблем пред масов процес 

на саниране. „Макар явление-

то „беден собственик“ да е 

добре познато във всички 

страни от бившия социа-

листически лагер (понасто-

ящем членове на ЕС), пробле-

мът е най-остро изразен в 

България. Това предпоставя 

необходимостта от продъл-

жаваща финансова подкрепа 

на държавата. Нивото и на-

чинът за отпускане на без-

възмездна финансова помощ 

обаче е силно чувствителен 

въпрос и трябва да се обмис-

ли много внимателно с оглед 

на два основни фактора: раз-

мерът на безвъзмездната 

помощ следва да даде въз-

можност за участието на 

голямата част от собстве-

ниците на жилища в една 

сграда; размерът на гранта 

трябва да бъде оправдан 

от гледна точка на данъко-

платците и справедливото 

разпределение на ползите“, 

пише в доклада.

Преминаване от 100% 

грант към съфинансиране 

За целта е необходимо 

да бъдат внимателно проу-

чени и взети под внимание 

доста потенциални про-

блеми, а именно да се мисли 

какво ще се случва с некре-

              На фона на Зелената сделка на ЕС санирането на жилищния фонд у нас трябва         
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дитоспособни и изцяло не-

платежоспособни стопани, 

както и как ще се определят 

тези категории.

Според анализаторите 

трудностите с вземането 

на заеми произтичат от 

ниската кредитоспособ-

ност на немалка част от 

собствениците в една сгра-

да поради невъзможност да 

предложат адекватни обез-

печения. Същевременно в 

България не съществуват 

към момента иновативни (за 

страната ни) подходи, като 

предоставяне на колекти-

вен кредит, превърнало се 

в последното десетилетие 

в обичайна европейска прак-

тика на търговски банки 

(включително такива, опе-

риращи в България).

„Много са преимущест-

вата, заради които си стру-

ва да се проучи този опит в 

контекста на планираните 

инициативи. Мерките след-

ва да осигурят достъпна 

целева подкрепа за неплате-

жоспособните собственици, 

която да направи възможна 

работата върху цели сгради, 

когато и където такива са 

основна пречка пред ини-

циативата на етажната 

собственост“, е посочено в 

документа.

Експертите съветват 

да се създаде специализи-

ран национален фонд, който 

да предоставя заемен ре-

сурс и банкови гаранции за 

участващите финансови 

институции, в т.ч. създава-

не на механизми за подялба 

на риска между публичните 

звена и търговските банки 

по примера на добрите евро-

пейски практики. При струк-

туриране на механизмите 

е препоръчано да се използ-

ват ресурсите и опитът на 

международните финансови 

институции.

Посочено е също, че в 

страната липсва практика 

за финансиране на цялостни 

проекти за енергийна ефек-

тивност в жилищни сгради, 

тъй като те се възприе-

мат от търговските банки 

като по-сложни от тради-

ционното кредитиране и 

изискват експертни знания, 

допълнителни усилия и раз-

ходи за прилагането им. За 

преодоляване на тези бари-

ери могат да се използват 

възможностите за изпъл-

нение на пилотни проекти, 

включително по Програма 

„Хоризонт 2020“ и „Хоризонт 

Европа“.

Ветрило от програми

Експертите са стигна-

ли до извода, че уроците от 

вече изпълнените проекти 

сочат, че вместо една про-

грама за обновяване, която 

се опитва да решава всич-

ки проблеми на сградите, 

далеч по-ефикасно би било 

създаването на ветрило от 

възможности (програми), 

ориентирани към решаване 

на различна проблематика и 

нужди. Според тях те може 

да се структурират по след-

ния начин - за еднофамилни 

къщи, за многофамилни сгра-

ди, за различни мерки, свър-

зани с конструктивната 

устойчивост на зданията, 

преди въвеждане на мерки за 

ЕЕ и т.н. „Такъв подход има 

преимуществото на гъвкаво 

прилагане на БФП с различен 

интензитет в зависимост 

от нуждите и целите на при-

лаганите политики. По този 

начин по-лесно може да бъде 

приложено изискването за 

обвързване на мерки за подо-

бряване на ЕЕ при саниране с 

целевите или постигнатите 

енергоспестявания“, пише в 

доклада.

Политики и мерки за 

насър чаване на икономи-

чески целесъобразна ЕЕ

За преодоляване на съ-

ществуващите бариери е 

необходима интеграция и 

координация на политики-

те, мерките и механизмите. 

Това означава разработва-

нето на програмите за под-

крепа да се извършва с учас-

тието на всички отговорни 

институции – министер-

ствата на енергетиката, 

на регионалното развитие 

и благоустройството, на 

околната среда и водите, на 

труда и социалната полити-

ка, на финансите, на иконо-

миката, структури, управля-

ващи европейски средства, 

и местни власти.

Препоръката на автори-

те на доклада е да се създа-

де устойчив модел за финан-

сиране, който да включва 3 

компонента:

✓ безвъзмездна финансо-

ва помощ с различен размер 

в зависимост от целите на 

програмата и нивото на по-

стигната енергийна ефек-

тивност;

✓ улеснен достъп до 

кредитен ресурс от тър-

говските банки, осигурен 

чрез създаване на финансови 

инструменти за споделяне 

на риска. Това ще стимули-

ра навлизането на банковия 

сектор на този пазар чрез 

отпускане на дългосрочни и 

безлихвени кредити за соб-

ствениците;

✓ предоставяне на до-

пълнителна целева помощ 

чрез отделен механизъм 

като мярка за осигуряване 

участието на собственици-

те с ниски доходи. 

Предлага се също да се 

разгледа възможността за 

диференциране на безвъз-

мездната финансова помощ 

и на регионален принцип - за 

регион с ниски, средни и ви-

соки доходи на населението. 

Друга идея е създаването на 

общински фондове в подкре-

па на жилищната политика и 

обновяването.

За осъществяване на за-

ложените цели анализатори-

те смятат, че е подходящо 

използването на следните 

икономически инструменти: 

✓ подобряване систе-

мата на ценообразуване, 

позволяваща достигане на 

производствено-доставни-

те стойности в съчетание 

с въвеждането на компеса-

торни регулации по отноше-

ние на нискодоходните дома-

кинства и социално уязвими 

потребители; 

✓ укрепване на механи-

змите на ценообразуване 

на енергия от изкопаеми 

горива, за да се осигурят 

подходящите икономически 

сигнали.

Такива могат да бъдат: 

увеличаване на цените за 

електроенергията до разхо-

допокривни нива, придружени 

с мерки за увеличаване броя 

на уязвимите лица, обхвана-

ти от системата за соци-

ално подпомагане; спиране 

субсидирането на нееколо-

гични твърди горива, за да 

се премахнат погрешните 

стимули, които обезсърча-

ват инвестициите в енер-

гийна ефективност.

В категория „технически 

мерки“ е предложено полити-

ките да се насочат към: 

✓ разработване и под-

държане на единна база дан-

ни за жилищните сгради; 

✓ насърчаване използва-

нето на централизирани сис-

теми за отопление и ВЕИ; 

✓ разработване на па-

кетни решения, които по-

стигат високи нива на 

спестявания, без смяна на 

горивна база/източник на 

отопление с друг; 

✓ ускоряване на процеса 

по изготвянето на техниче-

ски паспорти на жилищния 

фонд като необходима пред-

поставка за широкомащабен 

процес на обновяване за ЕЕ.

В общите изводи на до-

кументите се съобщава 

още, че трябва да се извър-

ши преоценка на сегашната 

система за социално под-

помагане по отношение на 

енергийно бедни лица с цел 

разширяване на социалната 

мрежа за защита на дома-

кинствата с ниски доходи. 

Смята се, че увеличаването 

на обхвата на социалния „ча-

дър” е необходимост, продик-

тувана от стремежа да се 

осигури обхващане на по-го-

леми групи от нуждаещите 

се в сравнение с настоящия 

момент. 

Доколкото жилищната 

политика по същество е 

местна политика, препоръ-

ката е целевите помощи за 

обновяване да станат част 

от общинска дейност за 

подкрепа на неплатежоспо-

собните лица за участие в 

програми за обновяване за 

енергийна ефективност на 

сградите. „По този начин 

нуждите могат по-лесно да 

бъдат поставени в конте-

кста на местните специ-

фики. Това, от една страна, 

ще създаде възможност за 

повече гъвкавост с цел свое-

временно стартиране на ши-

рокомащабен процес по обно-

вяване на жилищния сграден 

фонд в първия етап. От 

друга страна, ограничени-

ят публичен ресурс ще бъде 

насочен към домакинства, 

живеещи в сгради, където 

се е появила инициатива на 

етажната собственост за 

участие в схеми за енергий-

на ефективност, изискващи 

съфинансиране от страна 

на собствениците“, пише в 

документа. 

По-качествени матери-

али, нови технологии и 

разяснителна кампания

Необходимо е да се поми-

сли за подходящи политики и 

мерки за насърчаване използ-

ването на по-качествени ма-

териали и нови технологии 

при енергийното обновяване, 

категорични са анализато-

рите. Те смятат, че е нужна 

подкрепа за използването на 

ВЕИ за собствени битови 

нужди, където е технически 

възможно и икономически 

оправдано, а доколкото най-

ефективното отопление 

е чрез централизираните 

системи за отопление, да се 

стимулира и използването 

на потенциала му.

„ЕЕ все още не се раз-

познава като приоритетен 

проблем за голяма част от 

собствениците, тъй като 

разходите за енергия са 

често ниски в сравнение с 

цената на много други фак-

тори. Голямо е предизвика-

телството да се промени 

съзнанието и да се стимули-

рат домакинствата да ин-

вестират в подобряване на 

енергийната ефективност“, 

обобщават анализаторите.

Подходяща мярка за по-

лучаване на надеждна инфор-

мация (и мотивация) е съз-

даването на единен център 

– условно наречен обслуж-

ване на „едно гише“ в раз-

личните му форми – местни 

власти, публично-частни 

партньорства. Друга необ-

ходима новост е разработ-

ването на комуникационна 

програма за разясняване на 

ползите от обновяване сред 

широката общественост, 

на национално и местно 

ниво. Важна е също така 

подкрепата за демонстра-

ционни проекти на местно 

равнище като пример за 

ползите и ефектите от об-

новяване, включително раз-

пространяване на най-добри-

те практики от България и 

европейски държави с при-

ложими за нашите условия 

практики.

Дялово разпределение на полезната площ 

на обитаваните жилищни сгради

по вид на строителната система към 01.02.2011г.

Дялово разпределение на полезна площ на обитаваните 

жилищни сгради по година на построяване

         да бъде основен приоритет на държавата

Снимки Румен Добрев
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Кметът инж. Теодор Петков:

Инж. Теодор Петков е роден през 1975 г. в София. 

Завършил е ХТМУ. Притежава магистърска степен 

по „Индустриален мениджмънт” и специализация 

по „Политически мениджмънт” в Съвета на Европа 

в Страсбург. От февруари 2009 г. е зам.-кмет на 

район „Витоша” с ресор „Строителство”, а вече 

втори мандат е кмет.

Георги Сотиров

Дори само Боянската 

църква да се намираше 

на Вашата територия, 

за жителите на района 

това щеше да е доста-

тъчно за гордост, нали?

Разбира се, среднове-

ковната Боянска църква 

„Св. св. Никола и Пантелей-

мон“ е и един от култур-

ните символи на България. 

Тя е в Списъка на светов-

ното културно и природно 

наследство на ЮНЕСКО. 

В района обаче има 

доста други културни и 

християнски паметници. А 

и Националният историче-

ски музей е при нас. Много 

интересни обекти, които 

постоянно се посещават 

от софиянци и гостите 

на големия град, са и ма-

настирите под Витоша. 

Например Драгалевски-

ят „Успение Богородично“ 

като част от възникнала-

та към края на ХIV в. група 

край София, носеща назва-

нието „Мала Света гора“. 

Изобщо ние сме голям, 

прекрасен за живеене ра-

йон, който искаме още 

повече да развиваме. Това 

се отнася и за туристиче-

ската инфраструктура, и 

за подходите към светите 

места, и за велотуризма, 

и т.н.

И всичко това по осо-

бен начин се свързва с 

Витоша.

Радващо е, че има оп-

ределено развитие на 

идеите за ново строител-

ство на въжени линии, кое-

то е единственото и най-

чисто превозно средство 

във високата планина. 

Обсъждат се такива и за 

спрелия Драгалевски и за 

Княжевския лифт, както и 

за някои други съоръжения.

Все пак, какъв е шан-

сът за любителите на 

високата планина отно-

во да имат кабинков или 

седалков лифт към Копи-

тото?

Шанс има. Но първото, 

което искам да кажа, е 

това, че технологичният 

напредък в лифтостро-

енето е изумителен и е 

утопия да се мисли, че има 

начин да се ползват се-

гашните бетонни основи 

на стълбовете. Другото 

е свързано със собстве-

ността на съоръженията 

на „Витоша ски“ АД. От 

дружеството твърдят, че 

има две предложения от 

водещи световни фирми 

за изграждането на лини-

ята „Княжево - Копито-

то“. Принципно трасето 

ще остане същото, като 

няма да се наложи ново 

изсичане на гората, но 

стъпките за стълбовете 

ще бъдат различни и на 

по-голямо разстояние една 

от друга. Аз бих ги подкре-

пил, защото не приемам да 

тъпчем на едно място и да 

не развиваме инфраструк-

турата.

На дневен ред е ком-

плексна проверка и оценка 

на състоянието на въже-

ните линии в цялата пла-

нина - на писта „Конярни-

ка“ всичко е унищожено и 

разграбено, „Ветровала“ 

продължава успешно да 

функционира за радост на 

децата, но след спиране-

то на Драгалевския лифт 

поради износване извозва-

нето на скиорите и желае-

щите да излязат на въздух 

във Витоша се усложни не-

имоверно.

Да Ви върна в града, 

така да се каже. През 

годините прави впечат-

ление, че развивате об-

разователната инфра-

структура. Какво още 

има да се прави в тази 

насока?

Миналия мандат на-

блегнахме на работата 

в това направление. В 

момента строим нова 

детска градина в с. Вла-

дая, като тя ще бъде и с 

яслена група. Имаме го-

тови проекти с издадено 

разрешение за строеж на 

сграда на детско заведе-

ние в кв. „Павлово“ на мяс-

тото на едно старо зда-

ние, което не отговаря на 

съвременните изисквания 

и затова ще бъде съборе-

но. Очаквам тази година 

Столичната община да ни 

финансира и да направим 

първа копка.

Само преди десетина 

дни въведохме в експлоа-

тация и разширението на 

училището в кв. „Симеоно-

во“ с нов физкултурен са-

лон и класни стаи, което 

даде възможност от вто-

рия срок да се учи в една 

смяна. Имаме готови про-

екти за кв. „Бояна“, като и 

за там очаквам финансира-

не още 2020-а. Предвижда 

се обновяване и на сград-

ния фонд на Пето училище 

в кв. „Павлово“, където ще 

правим актова зала за го-

леми мероприятия.

На нашето внимание е 

и нова многофункционална 

зала в двора на Второ СУ 

„Академик Емилиян Ста-

нев“, като за саниране на 

тази гимназия имаме и 

спечелен проект през На-

ционалния доверителен 

екофонд. 

Щ е  р е н о в и р а м е  и 

отоплителните инстала-

ции, където има нужда от 

това, а за ясла в кв. „Кня-

жево“ имаме издадена виза 

за строителство. С други 

думи, и през този мандат 

образователната инфра-

структура ще продължи 

да бъде приоритет на ра-

йонната администрация.

Прословутият недо-

строен Дом на българи-

те в чужбина, наречен 

„Родна стряха”, май ще 

бъде съборен. Нещо по-

добно поне се чу през 

лятото на миналата го-

дина. 

Да, на стотина метра 

от бул. „България” повече 

от 30 години стърчи пре-

тенциозна сграда, която 

така и не успя да се пре-

върне в емблематична за 

епохата си. Видимото за 

живеещите тук е опасна 

арматура, недовършен по-

крив и стени, гъсти храс-

талаци… Иначе в това 

строително „чудо“ са били 

вложени към 800 000 дола-

ра - дарение на българите 

от чужбина. Стопанин е 

фонд „1300 години Бълга-

рия“. Ние влязохме в кон-

такт с тях, а общината 

прие решение, с което се 

съгласява да я получи с 

конкретно предназначе-

ние – на мястото - 6500 

кв. м, да бъдат изградени 

училище, детска гради-

на и зала, която ще носи 

името „Дом Родна стряха“ 

по изрично желание на да-

рителите. След като се 

прехвърли собствеността 

- през март най-вероятно, 

ще последва преактуване 

за смяна предназначение-

то на терена и решение 

за ново строителство. 

Трябва да подчертая, че 

това ще бъде първото об-

щинско училище и детска 

градина в кв. „Манастир-

ски ливади-запад“.

По моя идея и с одобре-

нието на кмета Фандъко-

ва ще изградим и голям об-

ществен паркинг до двора 

на двете образователни 

институции. Очакванията 

ни са големи.

Снимки авторът
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Продължава саниране-

то на бл. 41 по Национал-

ната програма за енер-

гийна ефективност на 

многофамилни жилищни 

блокове. Има ли забавяне 

на обекта?

Пак сме според изис-

кванията на програмата, 

но се движим с известно 

закъснение, да. Това беше 

една много успешна про-

грама, поне за собстве-

ниците на апартаменти, 

защото те получиха смяна 

на дограми, инсталации и 

прочие без нито една сто-

тинка. Сега, след като 

виждат сметките си за 

отопление, вече призна-

ват, че си е заслужавало. 

За съжаление в нашия ра-

йон етажните собствено-

сти трудно се организи-

раха, но затова няма как 

администрацията да носи 

отговорност.

Районът е богат на 

минерални води. Имате 

ли идеи за използването 

им?

Ние успяхме да рекон-

струираме околното прос-

транство при колелото на 

княжевския трамвай №5, 

където е една от знако-

вите чешми. Там изгради-

хме и видео наблюдение и 

засега нямаме проблеми 

със стопанисването. При 

другата, откъдето оби-

чайно хората си наливат 

вода, ще освежим градин-

ката. Но по темата за 

минералната вода опира-

ме и до старата баня на 

княжевци. Тя обаче е соб-

ственост на Националния 

център по заразни и пара-

зитни болести, а ние за-

едно с местната общест-

веност търсим варианти 

порутената й сграда да 

бъде прехвърлена на общи-

ната, за да можем посте-

пенно да започнем възста-

новяването й.

Транспортната ин-

фраструктура и вътреш-

нокварталните улици 

също са елемент от Ва-

шата програма. 

Това е един от най-

тежките и болезнени 

въпроси за нашата адми-

нистрация, а и за сами-

те граждани, разбира се. 

Районът е огромен, дени-

велацията - голяма, а пла-

нинският релеф създава 

още трудности, при това 

не само през зимата. В го-

ляма част от населените 

места липсва канализация 

за отпадната вода или тя 

е само частично изграде-

на и целият този комплекс 

от проблеми „способства“ 

уличните платна да се 

рушат, и то в най-дина-

мично развиващия се ра-

йон на София с огромно 

жилищно и друго строи-

телство. Това също на-

товарва улиците. Но през 

този мандат и с помощта 

на общината сме решени 

да премахнем неблагопо-

лучията в това направле-

ние. Средствата, които 

са заделени в бюджета на 

столицата за 2020 г., по-

твърждават категорично 

тези намерения. Лично в 

нашата администрация 

имаме над 500 000 лв. 

само за довършителни 

строителни дейности по 

пътните участъци. Но пък 

трябва да призная, че все 

още имаме такива, които 

въобще не са изградени. И 

сме длъжници на хората 

- официално това са към 

75 000 жители. Неофици-

ално цифрата наистина 

е впечатляваща - близо 

120 000. 

Ръководите един сло-

жен район – със селата 

Владая и Мърчаево, със 

скъпите квартали „Дра-

галевци“, „Симеоново“ и 

„Бояна“ и с новия „Мана-

стирски ливади“, който 

изникна на голи поляни.

И навсякъде пробле-

мите са различни. Но има 

и нещо общо и това е, че 

нашето водоснабдяване 

идва от яз. „Бели Искър“ 

по т.нар. Рилски водопро-

вод. И пием най-хубавата 

вода в столицата. Сега 

от това трасе ще се от-

клони вода за съседния 

Перник и позицията на 

Столичната община по 

въпроса е категорична. 

Затова всичко по отноше-

ние на тази социална дей-

ност на мегаполиса беше 

открито и достъпно, за 

да могат гражданите на 

София, а и на Перник да 

направят своя информи-

ран извод. В този порядък 

на мисли решението, кое-

то взе правителството 

на страната, показва, че 

в сложни ситуации бъл-

гарите не се делят на 

софиянци, перничани и 

други. Трябва отговорно 

да заявя, че капацитетът 

на „Бели Искър“ е доста 

голям, и няма и най-мал-

ко съмнение, че в даден 

момент може да не сти-

га водата за столицата. 

Ще припомня изключител-

ните заслуги на инж. Иван 

Иванов - политик и учен, 

член-кореспондент на 

БАН, най-дълго управлява-

лия кмет на София, който 

е съдействал и работил 

за прокарване на Рилския 

водопровод и е проектант 

на яз. „Бели Искър“. 

Впрочем, моделът „кон-

цесия“ се оказва добър 

за управление на водния 

сектор. Тази на „Софий-

ска вода“ приключва през 

2025 г. и е задължително 

според мен още отсега 

да се мисли и търси най-

правилното решение за в 

бъдеще. Поддържането на 

ВиК системите на един 

голям град изисква огро-

мен ресурс, високоспе-

циализирани работници и 

техника, перспективност 

с фронт в следващите ня-

колко десетилетия.

  

Не можем да подми-

нем факта, че и в XXI век 

едни от най-престижни-

те столични квартали 

продължават да са на 

септични ями?

Така е и прокрадващи-

те се мнения, че от утре 

ще започнем тоталното 

изграждане на канализа-

ционната система, са при-

казки от 1001 нощ. Чита-

телите на Вашия вестник 

много добре знаят колко 

бавен, труден и скъп е 

процесът. Ние сме готови 

с идейните планове, ня-

къде все още текат от-

чуждителни процедури, но 

голямото строителство 

предстои. Говоря за „Си-

меоново“, за „Манастирски 

ливади-запад“, а в „Драга-

левци“ общината изкупи 

и последния имот, през 

който ще премине глав-

ният канализационен клон 

и най-важното - готово 

е прединвестиционното 

проучване на база „Кня-

жево“ с Девическия мана-

стир „Покров на Пресвета 

Богородица“, „Павлово“, 

„Бъкстон“, за което ще 

се търси финансиране от 

ОПОС. Голямата община 

подготвя апликационната 

форма за кандидатстване 

за около 450 000 000 лв.

С тези пари няма да се 

изгради или довърши кана-

лизационната мрежа на-

всякъде в София. По груби 

пресмятания за това, а и 

за подмяна и ново изграж-

дане на компрометирана 

мрежа ще са необходими 

около 5 млрд. лв., което 

е непосилно за бюджета 

на столицата. Но най-ва-

жното е, след като имаме 

ясни приоритети, да се 

стартира подобно сложно 

строителство. 

А какво е мнението 

Ви за исканата по-голяма 

самостоятелност на ра-

йонните администрации?

Тази тема е дискусион-

на, но подобни модели на 

запад от нас успешно ра-

ботят. Те са ефективни. 

От година на година и при 

нас има развитие в това 

отношение, но трябва да 

има съответните зако-

нови промени. Например 

част от парите от данъ-

ци и такси да остават в 

района… От друга стра-

на, съсредоточаването на 

огромен ресурс в малките 

администрации ще наложи 

създаването на районни 

общински съвети, които 

да задават приоритетите 

и контролират харченето 

на общите пари.

На последната спирка на трамвай № 5

Драгалевският манастир

Санирането продължава
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Финансирането е от Националния доверителен екофонд
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Ямбол стартира са-

нирането на учебния корпус 

на факултета „Техника и 

технологии“ към Тракийския 

университет в Стара За-

гора, съобщи неговият де-

кан доц. д-р Ваня Стойкова. 

Финансирането е осигуре-

но от Националния дове-

рителен екофонд (НДЕФ) 

по проект „Подобряване на 

образователната инфра-

структура на факултет 

„Техника и технологии” чрез 

пакет от енергоспестява-

щи мерки”. Той е на стой-

ност 894 402,88 лв., като 

85% от тях са от НДЕФ. 

Срокът за изпълнение е три 

месеца.

Мерките предвиждат 

топлоизолация на външните 

стени, подовете и покриви-

те на базата. Амортизира-

ната дървена дограма ще 

бъде подменена с нова от 

алуминиеви профили с пре-

къснат термомост и двоен 

стъклопакет с вътрешно 

К-стъкло. Ще бъдат доста-

вени и монтирани 92 алуми-

ниеви радиатора.

Планирано е още из-

граждане на соларна инста-

лация с 5 панела и доставка 

и монтаж на нов бойлер с 

обем 1000 литра, които ще 

осигуряват битова гореща 

вода за кухненския блок на 

столовата. Освен това ще 

бъдат подменени освети-

телните тела с енергос-

пестяващи лампи в целия 

корпус.

Основната  цел  на 

проекта е да се подобри 

образователната инфра-

структура и комфортът в 

сградите на техническия 

факултет, както и да се 

постигне понижаване на 

емисиите от парникови га-

зове. След изпълнението му 

се очаква редукция на СО
2
 

в размер на около 270 тона 

годишно.

С пари от Министерство на външните работи и съдей-

ствието на посолството ни в Белград започва ремонт по 

сградата на гимназията в Босилеград, е съобщил директо-

рът на учебното заведение Владимир Григоров. Предстои обя-

вяване на обществена поръчка за изпълнител, като право 

на участие имат и български фирми. Според подписан на 20 

декември м.г. договор с дипломатическата мисия строител-

ните работи ще възлязат на около 53 хил. евро.

Ще бъде подменена изцяло дограмата на сградата, която 

е строена през 1941 г. и е открита с указ на цар Борис III. 

„Вторият и третият етаж са надграждани през 2001 г. и от-

тогава не е правен ремонт, а дограмата е дървена, изкривена 

и зимата е доста студено“, разказва Григоров. По думите 

му 100% от възпитаниците на босилеградската гимназия 

завършват български ВУЗ-ове.

В шест населени места в община Тервел ще бъдат 

обновени улици с инвестиция от близо половин милион 

лева, съобщават от кметската управа. Повечето от 

отсечките, които ще бъдат асфалтирани - в Тервел, 

Зърнево, Балик, Божан, Градница, Коларци, имат непрохо-

дими участъци, някои са без канализация и с чести ава-

рии на водопроводи. Строителните работи обхващат 

над 12 000 квадратни метра настилки, като се предвиж-

да почистване от наноси, укрепване на пътната основа, 

полагане на асфалтобетон.

Общината вече обяви публично състезание за изпъл-

нител на ремонтните работи. Офертите на кандидати-

те ще бъдат публично отворени на 26 март.

20 общини ще получат финан-

сиране за обновяване на уличната 

мрежа по Програмата за разви-

тие на селските райони (ПРСР), 

съобщиха от Министерството 

на земеделието, храните и го-

рите. За тази цел се отпускат 

22 млн. лв. по подмярка 7.2 „Ин-

вестиции в създаването, подо-

бряването или разширяването на 

всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ от ПРСР. „След 

увеличението общият размер 

на бюджета по втория прием на 

подмярката за този тип дейнос-

ти става 141,3 млн. лв. По този 

начин ще се даде възможност на 

повече общини, кандидатствали 

по процедурата, да получат фи-

нансиране по програмата“, пояс-

ниха от ведомството.

По същата подмярка 7.2 се 

отпускат допълнителни сред-

ства за обновяването на 12 об-

щински детски градини в сел-

ските райони. Те са в размер на 

близо 8,5 млн. лв. Така бюджетът 

за този тип дейности нараства 

до около 18,7 млн. лв., с който ще 

бъдат реновирани общо 33 дет-

ски градини.

Община Царево е сключила договор с Ми-

нистерството на регионалното развитие и 

благоустройство за проект по Програмата 

за трансгранично сътрудничество INTERREG 

„България – Турция 2014 – 2020“. Той е за по-

добряване на достъпа до късноантичната и 

средновековна крепост в Ахтопол, като ще 

бъде оформена и нова туристическа зона. 

Финансиране е предвидено и за дейности за 

благоустрояване около местата, където са 

открити останки от крепостта, за рекон-

струкция на две съществуващи стълбища, 

водещи до стените, където ще се положат 

настилка и облицовка от естествен камък. 

По стъпалата ще се монтират и стълбове с 

фенери от ковано желязо и вградено осветле-

ние. Предвижда се още оформяне на ул. „Ми-

тко Палаузов“ за пешеходна зона и подмяна на 

асфалта с естествен камък, монтиране на 

парапет от ковано желязо, както и на инфор-

мационни и указателни табели, пейки и кош-

чета, а също и полагане на нови тротоари 

по улиците „Черно море“, „Рибарска“, „Христо 

Ботев“ и „Крайморска“.

„Проектът „Достъпно наследство - 

Устойчив туризъм, основан на културни акти-

ви (CAST)“ се реализира от местната админи-

страция в Царево в партньорство с община 

Кайнарджа, Турция. Общата стойност на до-

говора за двата партньора е 264 855,72 евро, 

100% безвъзмездна помощ по програмата. 

Срокът за изпълнение е 24 месеца.

Община Берковица започна проект за саниране 

и обновяване на сградата на пожарната в града, 

финансиран по Оперативна програма „Региони в 

растеж 2014 - 2020“, съобщиха от кметството. 

Стойността на инвестицията е 682 229 лв., които 

местната администрация ще получи безвъзмездно. 

Предвидена е подмяна на дограмата и саниране 

на фасадата и покрива, топлоизолация, вътрешен 

ремонт, монтиране на нова осветителната ин-

сталация, мълниезащита и др. Срокът за изпъл-

нение на проекта е 30 месеца, уточниха от кмет-

ството.

През последните години в града са обновени 

над 20 здания - обществени учреждения и многофа-

милни жилища. Сред тях са сградите на местната 

администрация, читалище „Иван Вазов“, полиция-

та, детски градини и ясли.

Снежана Гечева, 
ОП на КСБ - Търговище

В ход е ремонтът на бул. „Цар Осво-

бодител“, заложен в капиталовата про-

грама на община Търговище за 2020 г. 

Това съобщиха от пресцентъра на мест-

ната администрация. Дейностите пред-

виждат асфалтиране по цялата му дъл-

жина от 2 км. Инвестицията е за близо 

1,3 млн. лв., отпуснати от държавата 

по искане на кмета д-р Дарин Димитров.

В момента екипи на фирмата, с коя-

то общината има сключен договор за 

поддръжка на пътната мрежа, извърш-

ват фрезоване на настилката. Работи 

се по платното в посока от околовръст-

ния път към светофарната уредба на 

кръстовището с ул. „Трети март“.

Освен ремонта на „Цар Освободител“ 

в рамките на капиталовата програма 

ще се асфалтират още 11 улици в града 

и други 6 в населените места в общи-

ната.
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Средствата са от държавния бюджет, отпуснати с постановление в края на 2019 г.
Страницата подготви 
Елица Илчева

С 1 ,39  млн .  лв.  започна 

ремонт на ул. „Крайречна“ в 

икономическата зона на Ло-

веч. Първата копка направиха 

кметът Корнелия Маринова и 

Венцислав Дилков, предста-

вител на изпълнителя „Трейс 

Груп Холд“ АД. На събитието 

присъстваха и от фирмата за 

строителен надзор „Състейнъ-

бъл Консулт“ ЕООД.

„Община Ловеч има изклю-

чително важната задача да 

работи за една по-добра инфра-

структура в градската среда. 

Миналата година изградихме 

ул. „Осъмска“, сега продължава-

ме с този обект. Рехабилитаци-

ята на „Крайречна“ ще подобри 

значително инфраструктура-

та в източната икономическа 

зона. Там функционират множе-

ство малки и средни фирми, а 

в момента настилката е силно 

компрометирана, липсват улич-

но осветление и тротоари“, 

каза Маринова.

Кметът съобщи още, че има 

уверението на Агенция „Пътна 

инфраструктура“, че през 2020 г. 

ще се направи проект за ремон-

та на стария третокласен път 

Ловеч – Севлиево. А през след-

ващата със собствени сред-

ства ще се направи отсечката 

от бул. „Велико Търново“ през 

ул. „Осъмска“ до края на града. 

„Това е важно, защото тук има 

25 производствени бази и те 

ще могат да се възползват от 

по-добра пътна връзка“, допълни 

Корнелия Маринова. 

Настоящият ремонт стана 

възможен, след като в края на 

миналата година с постано-

вление на Министерски съвет 

беше осигурена сумата от 1,5 

млн. лв. за инфраструктурата на 

града, като за ул. „Крайречна“ са 

отделени 1,39 млн. лв. Улицата 

започва от бул. „Велико Търново“ 

и продължава до края на регула-

цията с дължина 930 м. Разпо-

ложена е от дясната страна на 

река Осъм. 

В рамките на проекта ще се 

направи пътна настилка с ас-

фалтобетон – две улични ленти, 

всяка с ширина по 4 м, трото-

ари с асфалтово покритие, как-

то и отводняване на платното. 

Ще се подмени съществуващо 

осветление с енергоспестява-

що, като ще се изгради и ново. 

Предвижда се още монтиране 

на вертикална сигнализация и 

полагане на хоризонтална мар-

кировка. Срокът за изпълнение 

е 90 дни.

Германското 

а р х и т е к т у р н о 

бюро UNAS Studio 

спечели  между -

народния конкурс 

за нова сграда на 

варненския обучи-

телен център за 

услуги, социално включване и независим живот на деца със специал-

ни нужди и техните семейства – „Карин дом“. То ще бъде поканено 

да сключи договор за изготвяне на технически и работен инвес-

тиционен проект. В надпреварата, организирана от дружеството 

„Оптимистъс“, са участвали 174 проекта на екипи от 48 страни. 

„Предложението на UNAS Studio беше избрано единодушно от члено-

вете на журито, тъй като покрива напълно основните изисквания 

към бъдещата сграда - функционалност, ниски разходи за поддръжка 

и енергийна ефективност, както и запазване в максимална степен 

на едрогабаритната растителност в терена, в който трябва да 

бъде построен центърът“, съобщи арх. Мартин Христов, председа-

тел на журито, определило единодушно победителя в състезанието.

На второ място е бил класиран проектът, разработен съвмест-

но от четирима руски архитекти, а на трето - този на архитектур-

ното бюро atArchitecture Avneesh Tiwar от Индия. Според арх. Мартин 

Христов в конкурса ще бъдат присъдени и специални награди на три 

екипа, предложили „смели решения“.

Новата сграда на център „Карин дом“ трябва да бъде реализи-

рана върху терен от близо 2,5 хил. кв. м, предоставен с решение 

на Общинския съвет в града в началото на 2019 г. Той се намира в 

близост до градския стадион „Спартак“. Строителството ще бъде 

финансирано с около 1,5 млн. евро, осигурени от датските фондации 

Velux, и трябва да приключи в рамките на около 30 месеца.

Триетажната сграда ще е със застроена площ с РЗП около 600 

кв. м. Застрояването на терена ще е 25%, като останалата част 

от него ще е зелена площ. Освен комплексни услуги за деца със 

специални нужди и техните семейства бъдещият център тряб-

ва да създаде пространство за обучение на родители, студенти и 

специалисти, както и да бъде средище за обмен на знания и изсле-

дователска дейност с университети и доставчици на услуги от 

страната и чужбина.

Приключи строителството на Пречис-

твателната станция за отпадни води (ПСОВ) 

на Айтос и на довеждащите колектори до 

съоръжението. В рамките на проекта, реа-

лизиран по ОП „Околна среда 2014 – 2020“, са 

изградени административно здание, сграда за 

механично пречистване, биобасейн, вторични 

радиални утаители, утайкоуплътнител, силоз 

за утайка, сграда за обезводняване и други. 

Доставено и монтирано е технологичното 

оборудване. Доизградени са Главен клон I и 

Главен клон III от канализационната мрежа на 

града и всички съпътстващи съоръжения - 

преливници, задържатели, шахти и др.

Общата стойност на проекта е 

18 262 282 лв., от които е 11 513 369 лв. са 

от ЕС, 2 031 771 лв. – национално съфинан-

сиране, а собственият принос на община-

та е 4 717 142 лв. 

ПСОВ на Айтос събира и третира за-

мърсяване за 22 044 еквивалент жители. 

Технологичната схема осигурява механично 

и пълно биологично пречистване на водите с 

отстраняване на азот и фосфор, стабилиза-

ция и механично обезводняване на излишната 

утайка.

Арх. Емил Бурулянов е спече-

лил конкурса за главен архитект 

на община Бургас. Той е получил 

най-много точки с концепцията 

си „Посока Бургас 2020+20“ в кон-

куренция с още трима кандида-

ти - арх. Димитър Георгиев, арх. 

Никола Ликоманов и арх. Свилен 

Добрев.

Решението за избора му е оповесте-

но от комисия в състав с председател 

арх. Здравко Здравков, главен архитект 

на Столичната община. Кандидатите са 

преминали през два кръга - тест и 

представяне на идеите; и въпроси 

от комисията. До тях са били до-

пуснати арх. Бурулянов с 83,29 т. и 

арх. Георгиев (73,14 т.). На трето 

място е класиран арх. Ликоманов с 

35,86 т., а на четвърто - арх. До-

брев с 20,72 т.

В Бургас арх. Емил Бурулянов 

е проектирал сградата на Експозиционен 

център „Флора“, бъдещия стадион в к-с 

„Меден рудник“, соларните дървета и пей-

ки и др.
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Георги Сотиров

Инж. Глушкова, защитата 

от шума в жилищните и об-

ществените сгради изисква 

особено внимание от проек-

танти и строители. Как бихте 

коментирали тази тема?

Ще започна с това, че съвре-

менните материали позволяват 

постигане на отличен акустичен 

комфорт не само в новостроя-

щите се сгради, но и значително 

подобряване на средата във вече 

построени здания. Звукоизолаци-

ята и акустиката на помещени-

ята в зависимост от предназна-

чението им е от голямо значение 

не само за качеството на живот, 

но и за здравето на хората. Ето 

защо показателите задължител-

но трябва да бъдат удовлетво-

рявани още при проектирането, 

контролирани по време на строи-

телството и при окончателното 

приемане на обектите.

Сградите трябва да отго-

варят на конкретни изисквания, 

които са дефинирани в Наредба 

№4/2006 г. и Наредбата за ней-

ното допълнение от октомври 

2016 г. 

А дали наредбите се позна-

ват добре от съответните 

специалисти? 

На първо място следва да се 

прави разликата между норма-

тивните изисквания за изолация 

от въздушен шум R’
w
, dB, ударен 

шум L’
nw

, dB и лабораторно получе-

ните индекси, съответно R
w
, dB 

и L
nw

, dB. Нормативните изисква-

ния отразяват действителната 

звукоизолация на конструкциите 

след окончателното завършване 

на строителния обект. При из-

мерване в сградите е необходимо 

да се различават двете понятия: 

действителна изолация между 

помещенията и звукоизолация на 

преградата, която ги отделя. 

При избор на ограждащите 

конструкции определящо значе-

ние имат изискванията за нор-

мативна звукоизолация между 

помещенията, а не конструк-

тивните възможности на съвре-

менните строителни материа-

ли. Акустичните показатели на 

продуктите и конструкциите, 

посочени в сертификатите, са 

определени чрез измерване в 

акустични камери (без обходни 

пътища на звука), при които зву-

ковите вълни преминават само 

през изпитваната конструкция. 

Всъщност не отскоро, а 

от началото на 1976 г. НИСИ 

извършва постоянен контрол 

върху акустичните качества 

на нови строителни материа-

ли, продукти и конструкции. 

Да, и ще поясня защо. Резул-

татите от тези изследвания 

потвърждават необходимост-

та от засилване на контрола 

при проектиране и изпълнение 

на жилищни сгради и на сгради 

в обществения сектор. Те по-

твърждават, че върху звукои-

золацията в сградите влияе не 

само изборът на самите ограж-

дащи елементи, но и строител-

но-конструктивната система. 

Една от основните причини за 

намаляването й е недостатъч-

ното уплътняване на фугите в 

съединенията между огражда-

щите конструкции или появата 

на пукнатини в процеса на екс-

плоатацията им. Наличието на 

фуги, неплътности, отвори (вкл. 

вратите, прозорците, инстала-

циите – водопроводни, отопли-

телни и електрически) влошава 

изолацията между помещенията 

от въздушен, ударен и/или струк-

турен шум.

Особено в местата на връз-

ките между тежки и леки прегра-

ди (чиято повърхнинна плътност 

е 4 – 6 пъти по-малка) вслед-

ствие на неплътности в съеди-

ненията. Вратите и прозорците 

влошават акустичните показа-

тели не само на конструкции-

те, в които са вградени, но и на 

плътните прегради, които раз-

делят съседни помещения. От 

проведени натурни измервания е 

установено, че при некачестве-

но уплътняване на съединенията 

между тежки и леки прегради 

звукоизолацията е намалена със 

7 dB. В някои случаи чрез уплът-

няване на вратите е постигнато 

увеличаване на звукоизолацията 

на преградната стена с 14 dB.

Продуктите, които имат 

технически характеристики, 

свързани с изискванията на 

шума, трябва да се предвиждат 

в инвестиционните проекти и 

да се влагат в строежите след 

оценено съответствие. Лица-

та, които проектират дадения 

обект, трябва да оценяват съ-

ответствието на проектите, да 

упражняват строителен надзор 

и да обследват строежите по 

отношението им със същест-

веното изискване „защита от 

шум“. Контролните органи по 

прилагане на изискванията на 

тази наредба са органите, оп-

ределени съгласно ЗУТ, Закона за 

защита от шума в околната сре-

да и Закона на Министерството 

на вътрешните работи.

Какви са основните реше-

ния за осигуряване на звукоизо-

лация на сградите? 

Има много и разнообразни ре-

шения, с които се постига от-

лична звукоизолация на сградата. 

Разнообразието от материали с 

добри звукоизолационни и звуко-

поглъщащи свойства е голямо, а 

технологиите непрекъснато се 

развиват. 

Кое е най-доброто решение, 

зависи от много фактори. Най-

общо това е инвестиционният 

проект, съобразен с конкрет-

ната строителна система и 

предназначението на сградата. 

Всеки такъв проект трябва да 

съдържа и част „Звукоизолация“, 

изготвена от специалист в об-

ластта. Залаганите изисквания 

в част „Архитектурна” не са 

съобразени с преминаването на 

звука по обходните пътища. За 

да се осигури проектната звуко-

изолация на сградите, следва да 

се спазват основните правила 

при изграждането им. 

За звукоизолацията на сте-

ните основна роля има звукои-

золацията на съединенията. За 

да не компрометира тази на ос-

новните прегради, тя не трябва 

да бъде по-малка от на ограж-

дащите конструкции. Уплътня-

ването на фугите трябва да се 

осъществява с материал, близък 

по физични свойства с този на 

елементите. Конструкцията на 

връзката трябва да изключва 

възможността от възникване на 

пукнатини, отворени по цялата 

дебелина на елемента. За целта 

всички стени, независимо от 

изпълнението им, трябва да се 

полагат върху уплътняващ слой 

съгласно проекта. Не се допуска 

монтаж на елементи „на сухо“. 

При челно опиране на стените 

трябва да се остави вертикал-

на фуга с широчина 10 – 15 mm 

по цялата височина на стената, 

която да се уплътни с кит или 

друг подходящ материал, като 

фугата се затвори от двете 

страни с разтвор на дълбочина 

15 – 20 mm. По същия начин тряб-

ва да се уплътняват и фугите 

около вратите и прозорците. 

Звукоизолацията на подове-

те зависи в голяма степен от 

изпълнението на настилките. Тя 

се влошава значително при не-

правилното изпълнение на „пла-

ващите“ настилки. Не се допус-

кат твърди връзки „акустични 

мостове“ между разпределител-

ния слой и носещата подова кон-

струкция и стените независимо 

от броя и големината им. 

Шумът, който възниква при 

работа на инженерното и сани-

тарното обзавеждане в здания-

та (асансьори, помпи, вентила-

тори, ВиК инсталации), по своя 

характер бива както въздушен, 

така и структурен. При проек-

тирането и монтажа на това 

обзавеждане трябва да се обърне 

особено внимание за намаляване 

и ограничаване пътя на разпрос-

транение на структурния шум, 

като не се допускат твърди 

връзки между съоръженията и 

ограждащите конструкции чрез 

изпълнение на звуко- и виброизо-

лация под машините и съоръже-

нията, еластични връзки между 

тръбопроводите и помпите, 

между вентилаторите и възду-

ховодите. 

Контролът върху проекти-

рането и изпълнението на кон-

структивните решения, които 

осигуряват необходимата зву-

коизолация, е задължителен и 

се провежда от Дирекция за на-

ционален строителен контрол 

(ДНСК), инвеститора и проек-

танта.

За особено важните видове 

скрити работи се съставят дву-

странни протоколи между строи-

теля и инвеститора. За стените 

и подовете протоколите трябва 

да съдържат данни за правилно-

то изпълнение и уплътняване на 

фугите при ограждащите кон-

струкции и на тези около каси-

те на вратите и прозорците; за 

правилното уплътняване и запъл-

ване на всички отвори след мон-

тажа на ВиК, отоплителните, 

електрическите и други инста-

лации; за правилното изпълнение 

на еластичния слой в настилки-

те и за съответствието му по 

вид и дебелина с проекта. При са-

нитарното и инженерното обза-

веждане протоколите трябва да 

съдържат данни за изпълнението 

на фундаментите и виброамор-

тизаторите при помпи, елек-

тромотори и др.; за правилното 

закрепване на тръбопроводите 

към строителните конструкции, 

за наличието на еластични муфи 

и др.

Документацията при приема-

не на сградата в частта „Зву-

коизолация“ трябва да съдържа: 

протоколи между инвеститора 

и строителя за скрити работи 

(препоръчва се доказателствен 

снимков материал); списък на 

измененията на проекта, утвър-

дени от проектанта в процеса 

на строителството; списък на 

дефектите и сроковете за от-

страняването им и др.

Повече от 50 000 изпитвания годишно на мате-
риали и продукти във всички основни направления 
на съвременното строителство се извършват в 
лабораториите на „Научноизследователски стро-
ителен институт“ – НИСИ ЕООД, който в края на 
2019 г. отбеляза 120 г. от създаването си. Качест-
вото им се проверява в Изпитвателен център по 
строителство и Изпитвателна лаборатория за 

строителни материали. През септември м.г. към 
института заработиха две нови лаборатории в 
сектор „Строителна химия и изолация“, които ще 
допринесат за повишаване на качеството на из-
питванията, които дружеството прави, и ще го 
утвърдят като водещ център за компетентност 
в строителния бранш.

Вестник „Строител“ стартира съвместно с 

НИСИ поредица от публикации в рубриката „Нау-
ка и образование“, в които представя експерти от 
института и гости от други научни звена, за да 
споделят своя опит и постижения в съответната 
сфера на науката, както и интересна и полезна за 
бранша информация от своята работа. В насто-
ящия брой Ви представяме гл. ас. инж. Камелия  
Глушкова.

Гл. ас. инж. Камелия Глушкова, НИСИ:

Снимка Румен Добрев
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Георги Сотиров

Проф. Копрев, в Минно-гео-

ложкия университет „Св. Иван 

Рилски” се обучават кадри в 

специалност „Хидрология и 

инженерна геология“, които са 

изключително важни за нацио-

налното стопанство на дър-

жавата. Какви други ключови 

експерти осигурява МГУ?

Определено националното 

стопанство на България се нуж-

дае от различните специалисти, 

които нашият университет 

подготвя. Други важни отрасли, 

освен споменатата „Хидроло-

гия и инженерна геология“, за 

които МГУ обучава кадри, са 

енергетика, промишлено, граж-

данско, пътно, хидротехниче-

ско, открито и подземно минно 

строителство, питейно-бито-

во, промишлено, балнеоложко и 

друго водоснабдяване с подзем-

ни води, хидрогеоложко проучва-

не и проектиране на обекти за 

добив на геотермална енергия и 

суровини по геотехнологичен на-

чин, оценка на въздействието на 

подземните води и инженерно-

геодинамичните процеси върху 

околната среда, хидрогеоложки 

и инженерно-геоложки монито-

ринг и др.

МГУ заема своето изклю-

чително място не само в сис-

темата на българското висше 

образование и наука, но е и в ос-

новата на една от най-важните 

части на икономиката ни – от 

геологията и минното дело през 

енергийно-суровинния отрасъл 

и гражданското и промишлено 

строителство до опазването на 

околната среда. Университетът 

е фактор в създаването на ин-

телектуалния потенциал на Бъл-

гария, който е предназначен да 

осигури суровинната и енергий-

на независимост на страната. 

Суровинната база е решаваща 

за просперитета на държавата. 

Това определя и отговорността 

на специалистите, от които за-

виси развитието и укрепването 

на тази база. 

МГУ „Св. Иван Рилски” е и с 

доказан авторитет на инова-

ционен и технологичен център. 

Неслучайно бяхме определени за 

водеща институция в разработ-

ването на Националната стра-

тегия за развитие на минерал-

но-суровинната индустрия.

Според данните в Рейтин-

говата система на висшите 

училища средният доход на за-

вършилите в МГУ „Архитекту-

ра, строителство и геодезия“ 

е сред 5-те най-високи в стра-

ната сред всички 52 професио-

нални направления.

Това неслучайно е така. По-

лученото високо призово място 

потвърждава не само добрата 

реализация на възпитаниците 

ни, но и необходимостта от 

подобни висококвалифицирани 

адаптивни и ефективни спе-

циалисти у нас. Обучението 

по професионално направление 

„Архитектура, строителство 

и геодезия“ в МГУ се реализира 

от катедрите „Хидрогеология и 

инженерна геология”, „Маркшай-

дерство и геодезия” и „Подзем-

но строителство”. През 2017 г. 

специалността „Маркшайдер-

ство и геодезия“ е акредитира-

на като част от регулираната 

професия „Инженер в геодезия-

та, картографията и кадастъ-

ра“ – професионално направление 

5.7. „Архитектура, строител-

ство и геодезия“. 

Подкрепата на фирмите 

от бранша при провеждане 

на студентските производ-

ствени практики скъсява пътя 

„учебен процес – реализация 

в производството“, а това е 

световна тенденция в обра-

зованието. Особено тясно е 

сътрудничеството на МГУ с 

„Метрополитен“ ЕАД, за който 

подготвяме голяма част от спе-

циалистите. Завършилите МГУ 

намират работа на 100%, като 

заемат ръководни постове не 

само в „Метрополитен“ ЕАД, но 

и в най-големите предприятия в 

България – „Геотехмин” ООД, „Ге-

острой” АД, „Минстрой Холдинг” 

АД, „Аурубис България” АД, „Бул-

гартрансгаз” ЕАД, „БТ–Инжене-

ринг” ЕООД, „Горубсо Мадан” АД, 

„Горубсо Златоград” АД, „Дънди 

Прешъс Металс Челопеч” ЕАД, 

„Джи Пи Груп” АД, „Елаците Мед” 

АД, „Каолин” АД, „Мини Марица-

изток” ЕАД, „Овергаз Инк.” АД и 

др.

Почти целият Ви професи-

онален път в МГУ е преминал 

в катедра „Открито разрабо-

тване на полезни изкопаеми и 

взривни работи”. Бихте ли ни 

разказали повече за себе си.

Професионалното ми разви-

тие е изцяло свързано с мине-

рално-суровинната индустрия. 

Стартирал съм от най-ниското 

стъпало като пътищар в кари-

ера за добив на скално-облицо-

въчни материали. Преминал съм 

през всички управленски нива в 

структурата на компаниите от 

тази индустрия. Участвал съм в 

разработването на над 82 про-

екта в областта на открития 

добив на полезни изкопаеми. В 

катедрата съм от 2004 г. и за 

тези 16 години съм се стремил 

да придам реален смисъл на из-

раза: наука – бизнес – образова-

ние. 

 

Каква е визията Ви за раз-

витие на университета за 

следващите години?

Мога да определя програма-

та на МГУ за настоящия ман-

дат 2019 – 2023 г. като доста 

динамична. Приоритет ще са 

образователните, учебните, на-

учните и иновационните дейнос-

ти, международното сътрудни-

чество, развитието на кадровия 

потенциал и др. Основните фак-

тори, определящи перспективи-

те пред МГУ, са свързани както 

с редица световни тенденции, 

така и с възникването на нова-

та роля на образованието в съ-

временното общество. 

Качеството на обучението и 

научните изследвания са главно 

конкурентно университетско 

предимство. За да се запазят, 

укрепят и развият позициите на 

МГУ на образователния пазар, не 

е достатъчно да се предостави 

на студентите елитно профе-

сионално образование. Необходи-

ма е ангажираност към научни-

те и иновационните дейности, 

тесни връзки с индустрията и 

регионалното развитие, осно-

вани на пазарни отношения. Ние 

участваме активно в решаване-

то на проблеми в областите на 

нашата компетентност. Пома-

гайки на обществото и бизне-

са, можем да разчитаме на ре-

ципрочна подкрепа. 

Международните контак-

ти на МГУ с университети и 

научни институции от целия 

свят са много активни. С как-

ви учебни заведения си партни-

рате?

Да, работим с водещи уни-

верситети, научни институти 

и компании от различни страни. 

МГУ е сред инициаторите на по-

дписания Меморандум за разби-

рателство за международно съ-

трудничество в минната наука 

и технологии между 58 универ-

ситета от 39 страни с посто-

янна международна платформа, 

наречена „Световен форум на 

университети за устойчиво 

развитие“.

 МГУ има и двустранни дого-

вори за сътрудничество с много 

университети от Европа и други 

континенти. Именно те са осно-

вата за създаване на мрежа от 

сродни европейски университе-

ти. Най-активни са контакти-

те ни със Санктпетербургския 

държавен минен университет, 

Московския държавен институт 

за стомана и сплави, универси-

тета в Петрошани (Румъния), 

Нишкия университет (Сърбия), 

Фрайбургската минна акаде-

мия (Германия), университета в 

Льобен (Австрия), Техническия 

университет в Лисабон (Порту-

галия), Солунския университет 

„Аристотел“ (Гърция), Техниче-

ския университет „Кастиля ла 

Манча“ (Испания), Техническия 

университет в Мадрид (Испа-

ния), Университета „Гоце Дел-

чев“ (Македония), Загребския 

университет (Хърватия), МГУ 

– Ханой (Виетнам), универси-

тета в Сайтама (Япония), Мин-

но-технологичния университет 

Ксуджоу (Китай) и много други.

 

Интересно е, че разполага-

те с няколко музея.

МГУ има четири забележи-

телни музейни сбирки. Систе-

матизираните богати колекции 

са плод на упорита работа по 

събиране и класифициране на ми-

нерали, рудни, нерудни и скални 

образци, а даренията на препо-

даватели и частни лица ги пре-

връщат в безценни съкровища 

за бъдещите поколения.

Нашите музеи са уникални 

по своето богатство и са с 

международно признание. Освен 

за представителни те служат 

още и за образователни и науч-

ноизследователски цели, като 

се провеждат учебни занятия по 

кристалография, минералогия, 

гемология, фундаментални гео-

ложки дисциплини и др., а също 

така се организират разноо-

бразни научни срещи и форуми. 

Музейните колекции, чий-

то облик е изграждан десети-

летия наред, е богатство не 

само за МГУ. Ние традиционно 

организираме „Дни на отворе-

ните врати“, по време на кои-

то в музеите се реализират 

демонстрации и експерименти, 

например „пипнете таралеж на 

200 млн. години“ или „разберете 

защо редките кристали и скъ-

поценни камъни струват по 200 

млн. долара“. 

През 2007 г. в МГУ бе открит 

Музей на уникалните кристали 

„Илия Делев“. Експонатите в 

него са дарение от известния 

колекционер на гигантски крис-

тали от български произход 

Илия Делев. Най-новият музей 

на университета е организиран 

и създаден от катедра „Физика“ 

- Музей по физика, с изложени об-

разци на апаратури от близкото 

и по-далечно минало.

Проф. д-р инж. Ивайло Копрев, ректор на Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски”:

Музеите на МГУ са уникални по своето богатство и са с международно признание
Снимки авторът
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С проекта си Германия вдига летвата за устойчиво градско развитие, вдъхновение търси от Дания

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Датското архите-

ктурно студио ADEPT 

е избрано да разработи 

проект за обновяване на 

1100 хектара жилищни 

постройки и обществени 

пространства в крайния 

квартал на Мюнхен „Ной-

перлах“. Известен със 

своите социални и инфра-

структурни проблеми и 

типичен пример за след-

военно градско развитие 

от 60-те и 70-те години, 

„Нойперлах“ е най-големи-

ят по рода си в Германия. 

Първоначално проектиран 

с над 80 000 жилищни еди-

ници, както и сгради с кул-

турни и социални функции, 

общият устройствен план 

никога не е бил напълно 

завършен, засилвайки впе-

чатлението за неглижира-

не на района. 

Преобразуването на 

обширна зона в покрайни-

ните на Мюнхен сега се 

приема за едно от най-

големите строителни 

събития в Германия. Раз-

работката включва пла-

ниране на всички нива: от 

общия устройствен план 

до подробен проект за 

обновяване на значител-

на част от жилищните 

комплекси. Инициативата 

ще стартира с реновира-

нето на 500 хектара след 

специално предварително 

проучване. „Създаването 

на нов проект е идеален 

момент да се преразгледа 

културната и социалната 

инфраструктура, бъдеща-

та мобилност, зелената 

структура като градски 

актив, използването на 

ресурси и адаптирането 

към промените в клима-

та“, твърдят местните 

власти.

„Уникалното в този 

конкретен проект е не 

само огромният обхват. 

Това е цялостният подход 

към нещата. Процесът, 

който ни очаква, е тол-

кова всеобхватен, насо-

чен към консолидиране на 

развитието във всички 

аспекти, улесняване на 

участието на гражда-

ните в генерирането на 

препоръки за бъдещото 

физическо разрастване на 

региона. Като датски ар-

хитекти ние определено 

можем да допринесем със 

специфичен скандинавски 

идеализъм, който се харак-

теризира с по-практичен 

подход от обичайно при-

етото в Германия“, споде-

ля Мартин Крог, партньор 

в ADEPT.

Базираното в Лондон 

архитектурно студио 

White Red Architects раз-

кри детайли от проект за 

нови кули в Мумбай с кино 

екрани в средата на фаса-

дата на една от тях. Ком-

плексът, наречен Satyam 

Tower, ще се състои от 

две сгради – едната с тър-

говско предназначение, а 

другата – жилищна. White 

Red Architects вече има раз-

решение за проектиране и 

се очаква строителните 

работи да започнат през 

лятото.

Новите постройки 

ще бъдат ситуирани на 

Western Express Way в Му-

мбай. Първата ще приюти 

водещ магазин за търго-

вия на дребно, 4 кино сало-

на, офисно пространство 

и ресторант. Втората ще 

бъде непосредствено зад 

първата, скрита от шума 

на шосето. „Поради слож-

ния микс от функции вни-

мателно обмислихме как да 

организираме разположе-

нието и вътрешното раз-

пределение на зданията. 

Поставянето на магазина, 

кино салоните, офисите и 

ресторанта отпред с от-

личен визуален контакт с 

улицата осигурява дина-

мика на посетителите й и 

спокойствие за обитате-

лите на жилищата“, споде-

лят архитектите.

Концепцията за кулата 

с търговско предназначе-

ние се основава на линейна 

сърцевина в задната част 

на сградата и закрепени 

към нея кутии, разполо-

жени отпред. На първия, 

втория и третия етаж ще 

се намира магазинът, над 

който ще бъдат кината, 

всяко с огромен екран на 

фасадата. Етажите над 

тях ще бъдат офис площи, 

а на върха ще има ресто-

рант с тераса.
На север от Стокхолм, 

на брега на езерото Ме-

ларен във Вестерос, C.F. 

Møller Architects току-що 

завършиха строител-

ството на Kajstaden – най-

високата дървена сграда 

в Швеция. Тя е пример за 

устойчив подход – от зе-

ления покрив на върха през 

дървената конструкция до 

споделената електриче-

ска лодка в езерото. Дори 

има специална хладилна 

стая във фоайето за съх-

ранение на хранителните 

продукти. Изследванията 

показват, че зданията от 

дърво подобряват качест-

вото на въздуха и акус-

тичните характеристики 

и като цяло имат положи-

телен принос за здравето 

и благополучието на чо-

века. Основното предим-

ство на дървесината е, че 

производствената верига 

на материала отделя огра-

ничено количество емисии 

на въглероден диоксид. 

Вместо това е част от 

затворен цикъл, в който 

въглеродът е лимитиран 

до дървената конструк-

ция. Общите икономии са 

оценени на 550 тона CO
2
.

Все пак зданието не е 

правено с обикновени гре-

ди и летви. Материалът е 

произведен по технология, 

позволяваща строител-

ството на херметични и 

енергийно ефективни жили-

ща без други ненужни про-

дукти в стените. Ниското 

тегло означава по-малко 

доставки до строителна-

та площадка и по-ефектив-

на, по-безопасна и по-тиха 

работна среда по време на 

изграждането. Средно три 

дни са били необходими за 

вдигането на един етаж 

от трима работници. За 

свързване са използвани 

механични сглобки с вин-

тове, което означава, че 

сградата може да бъде де-

монтирана и материалите 

рециклирани.

Петролният гигант Royal 

Dutch Shell и газовата Gasunie 

планират да построят огромна 

централа за производство на 

зелен водород в Северна Ни-

дерландия през следващото 

десетилетие, съобщиха компа-

ниите. Заводът ще се захранва 

с електроенергия от вятър и 

ще може да произвежда 800 000 

тона водород до 2040 г.

Двете фирми очакват да за-

почнат проучване за осъщест-

вимост през тази година. „За 

да реализираме този проект, 

ще ни трябват няколко нови 

партньора, да обединим всички 

налични знания и умения, за да 

създадем иновации“, казва ди-

ректорът на Shell Нидерландия 

– Марян ван Луун. 

Централата ще използва 

водна електролиза за преобра-

зуване на устойчиво електри-

чество във водород, който след 

това може да се съхранява за 

преобразуване в енергия или за 

директно промишлено потреб-

ление. Капацитетът на завода 

ще бъде приблизително равен 

на производството на водород 

от природен газ, който водород 

сега се използва от индустри-

алните фабрики в Нидерландия и 

помага на страната да постиг-

не целта си – намаляване на 

емисиите на CO
2
 до 49% от ни-

вото им през 1990 г. до 2030 г.

Плановете на Shell и Gasunie 

все още са в ранен етап и зави-

сят наред с други неща от раз-

решенията на правителството 

за изграждане на нови вятърни 

паркове в Северно море, както 

и от наличието на местни и 

европейски субсидии за зелена 

енергия.

Първите вятърни турбини 

могат да бъдат готови през 

2027 г., казват от Shell. Водо-

родът пък ще бъде транспор-

тиран чрез съществуващите 

газопроводи на Gasunie до ин-

дустриални клиенти в Нидер-

ландия и Северозападна Европа.
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В следващия брой очаквайте

КОД СТРОИТЕЛ ОБЩИНИ ТЕМА

Инж. Йордан Николов, 
изп. директор на  

Българската асоциация за изолации 

в строителството и председател 

на секция „Изолации“ към КСБ

Община Марица – с 
изпреварващи темпове 
и в земеделието, и в 
промишлеността

Запазването на фискална 
стабилност в основата на бюджета 
на община Стара Загора

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

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

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

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

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

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

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

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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Eng. Panov, let me 

first congratulate you, 

on behalf of the team 

of „Stroitel“ Newspaper, 

on your election as head 

of the National Associa-

tion of Municipalities of 

the Republic of Bulgaria 

(NAMRB) for a second 

term of service. I would 

suggest that we start the 

conversation from this 

point – what were the 

problems within the lo-

cal authorities’ scope of 

activities, for which you, 

as Chair of NAMRB in the 

period 2015 – 2019, did 

not have enough time 

to cope with? And how 

would you evaluate the 

activities of the Associa-

tion during this period?

The most important 

fact,  not only for the 

NAMRB as an organiza-

tion, but also for all mu-

nicipalities in Bulgaria, is 

that we are involved both 

in the implementation, 

and in the elaboration of 

all the relevant key docu-

ments for our country. 

Our association is the 

official representative of 

local authorities in 261 

interdepartmental agen-

cies - advisory councils, 

monitoring committees, 

commissions, working 

groups and more. More 

than 550 representatives 

from nearly 200 munici-

palities participate in the 

operational work of these 

agencies. Within the past 

year only, we have submit-

ted motivated opinions on 

over 30 bills, me and my 

colleagues take part in 

committee meetings and 

working groups of the Na-

tional Assembly. The con-

ditions for a constructive 

dialogue are established 

and guaranteed by the 

prestige of the NAMRB, 

but we – the municipali-

ties – should find the right 

approach and solid argu-

ments in making our posi-

tion even more weighty.

Within the framework 

of our regional delegates’ 

meetings this year, in 

each planning region, 

the NAMRB organises a 

working discussion with 

the Deputy Minister of 

Regional Development 

Denitsa Nikolova and with 

members of her team, 

that work on updating the 

National Spatial Devel-

opment Concept. Such 

form of public discussion, 

specifically addressed 

to mayors, chairmen of 

municipal councils and 

councillors had not yet 

been organized. The As-

sociation has established 

conditions for a direct 

dialogue with the compe-

tent institutions and has 

involved some of the best 

specialists in the field of 

regional development. In 

each one of the regions 

presentations were made 

about the outcome from 

the analyses of the status, 

of the potential and of ar-

eas of priority, and discus-

sions were held about the 

development opportunities 

and the specific mecha-

nisms of work in the new 

programming period.

H o w  w o u l d  y o u 

evaluate the dialogue 

between the NAMRB 

and the BCC? What is 

the approach towards 

advantageous collabora-

tion between the two or-

ganizations? How do you 

see development of our 

cooperation in future?

I  be l ieve we both 

made progress over the 

years. We have learned to 

plan with greater scope, 

to invest in promising 

projects, to think in the 

framework not only of a 

few years, but of one or 

two decades ahead. BCC 

members al ready got 

used to the projects time 

limits, became acquaint-

ed with the requirements 

not only of the investor 

but also of the Managing 

Authority, started thinking 

in a new way about the 

technologies, materials 

and solutions offered by 

them. We still lack a com-

mon mechanism of moni-

toring which to guarantee 

the level of quality that 

both mayors and builders 

would be proud of. 

The opinion of the 

specialists in the restora-

tion, rehabilitation and re-

turning back to life of the 

old buildings will be es-

pecially important for me, 

being the mayor of the old 

Bulgarian capital. In our 

capacity of mayors, the 

way we could contribute 

is by lobbing for the nec-

essary changes in legis-

lation, but they would be 

groundless if we are not 

sure their impact would be 

positive. Together with the 

mayors of Burgas, Varna, 

Plovdiv, Elena, Karlovo 

and many other munici-

palities, which still make 

efforts to preserve the 

historical and the archi-

tectural values, we are es-

pecially concerned about 

the process of slow dying 

of what had been built 

in Bulgaria over the past 

times. Like an old photo 

that is gradually fading. I 

think this is our most im-

portant mission - together 

with specialists from other 

sectors, to create a clear 

and working mechanism 

for the preservation and 

revitalization of ancient 

buildings.

Eng. Daniel Panov, Mayor of Veliko Tarnovo and 
Chairman of the Board of Directors of the NAMRB:

The NAMRB is actively taking part 
in the preparation for the 2021 – 
2027 programming period

The European Commission made report 

MEPs disagree on the EC budget

Euro 25 Billion in respond to Coronavirus 

К ДС
т

рои т

ел

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

The President of the European 

Commission Ursula von der Leyen 

rendered an account of the first 100 

days since it took office. She point-

ed out in her report that the main 

efforts of the EC had been focused 

on the protection of environment. 

„The first presented proposal of the 

European Commission was the so-

called Green Deal – an investment 

plan, which is expected to attract 

about Euro 1 Trillion for „cleaning-

up“ the economy. Another proposal 

made at the same time by the EC, 

was the creation of a fund for a fair 

energy transition, which to support 

the most vulnerable citizens and 

companies“, stated Von der Leyen. 

The President of the EC has 

also said, that the Member States 

want a stronger Europe. „Their wish 

is the problem with migration to be 

solved, as well as the problems re-

lated to the Coronavirus threat“, she 

pointed out and added that without 

a new European budged it would 

not be possible to undertake spe-

cific measures.

The European Parliament mem-

bers expressed their regret that the 

Member States still are not ready to 

give to the EC the finances needed to 

cope with current challenges, that be-

comes clear in the EP press-release.  

„No agreement is better than bad 

agreement“, the members of the EC 

pointed out, having in mind the last 

high level meeting of the EC held 20 

- 21 February, which ended with the 

conclusion that the Member States 

still cannot reach an agreement on a 

common position regarding the next 

multiannual financial framework (2021 

- 2027). They have appealed to the EC 

to present an action plan in cases of 

state of emergency, having in mind the 

delay which the next long term budget 

will face, and in order to protect the 

beneficiaries – such as farmers, 

towns, regions, students, research-

ers, business and non-governmental 

organisations all over the Europe. 

After the video-conference held 

between the EC leaders, the President 

of the EC Ursula von der Leyen has 

announced further measures in rela-

tion to the spread of the Coronavirus 

and the relevant economical subse-

quence. Commission will assemble a 

team of epidemiologist and virologists 

from different countries – Member 

States, in order guidelines to be given 

on European level.

Von der Leyen added that she was 

going to suggest a „Corona Response 

Investment Initiative“, which will be 

directed at the health care systems, 

the small and medium enterprises, the 

labour markets and other vulnerable 

parts of economies. „Investments will 

be sizable and will reach nearly Euro 

25 Billion. A Task Force to work with 

Member States will be set up, to work 

with Member States to ensure that the 

money starts flowing in the coming 

weeks“, further commented Ursula 

von der Leyen.

Превод Радостина Иванова
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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
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 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ
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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:


