
Албена Атанасова, зам.-кмет на София по 
„Социални дейности и интеграция на хора с увреждания”: BG.121357Q/U

През 2020 г. предстоят мащабни ремонти 
на социалната инфраструктура 

Експертите с декларация  
в защита на Източния вариант 
Г10.50 за АМ „Струма“

ИНТЕРВЮ КСБ – ФОРУМ стр. 6-7  стр. 8

Двете страни набелязаха сфери за бъдещо сътрудничество
Мирослав Еленков
Ренета Николова

Ръководството на Камарата на 

строителите в България (КСБ) и 

вицепрезидентът на Европейската 

инвестиционна банка (ЕИБ) Лиляна 

Павлова проведоха работна среща. 

Г-жа Павлова бе посрещната в офи-

са на организацията и приветства-

на от председателя на Управител-

ния съвет (УС) на КСБ инж. Илиян 

Терзиев. В срещата от страна на 

КСБ участваха и инж. Велико Желев, 

зам.-председател на УС, почетни-

те председатели на Камарата 

инж. Симеон Пешов и инж. Свето-

слав Глосов, членовете на ИБ и УС 

Любомир Пейновски и проф. д.ик.н 

инж. Николай Михайлов, Валентин 

Николов, изп. директор, инж. Благой 

Козарев, председател на Контрол-

ния съвет. 

В началото на срещата пред-

седателят на УС на КСБ посочи, че 

Камарата има желание да бъде се-

риозен партньор на ЕИБ при реали-

зирането на важни за страната ни 

и обществено значими инфраструк-

турни проекти. „През годините на 

съвместна работа в качеството 

Ви на министър на регионалното 

развитие и благоустройството и 

впоследствие като министър на 

Българското председателство на 

Съвета на ЕС изградихме доверие 

и ползотворно сътрудничество. 

Надявам се, че и на новата Ви по-

зиция като вицепрезидент на ЕИБ 

ще продължим да намираме инициа-

тивите, които ни обединяват“, каза 

инж. Терзиев.

Лиляна Павлова благодари за 

поканата и за хубавите думи и 

потвърди, че натрупаният опит в 

съвместната работа с КСБ е до-

бра основа за развитие на бъдещо 

сътрудничество.

Брой 10, година XII, 6 март 2020

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
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7 март
Инж. Николай Станков, съветник в политическия кабинет на 

министъра на регионалното развитие и благоустройството, 

бивш председател на УС на КСБ

Георги Сотиров

Университетът по архитектура, 

строителство и геодезия (УАСГ) отчете 

научноизследователската си дейност за 

2019 г. В рамките на два дни в заседател-

ната зала на Строителния факултет на 

висшето училище бяха представени докла-

ди с резултатите от разработените през 

миналата година теми от Университет-

ския научен план, финансиран със средства, 

отпуснати целево от държавния бюджет 

за този вид дейност. 

Научната сесия откри зам.-ректорът 

на УАСГ по научна и приложна дейност доц. 

д-р арх. Гичка Кутова - Каменова. В рабо-

тата на семинара взеха участие и доц. 

д-р инж. Емад Абдулахад, декан на Строи-

телния факултет, проф. д-р инж. Богомил 

Петров, директор на Център за научни 

изследвания и проектиране, доц. д-р инж. 

Лъчезар Хрисчев, председател на НТССБ, и 

др. Хабилитирани лица и докторанти пред-

ставиха свои научни разработки, свързани 

с различните аспекти на строителната 

практика. Темите включиха изследване на 

стационарни покриви на стоманени резер-

воари при сеизмични въздействия, проучва-

не на електронни системи за управление на 

строителни отпадъци, усъвършенстване 

на управлението на инвестиционни стро-

ителни практики по FIDIC, и др.
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здраве, вдъхновение, много нови професионални успехи!
Весел празник!

Честит 8 март на дамите от КСБ – 
инж. Розета Маринова, член на УС и председател на 

Комисията по професионална етика, председателите  
на ОП – инж. Данка Кирилова, инж. Мария Башева и инж. Емилия 

Митова, и инж. Таня Каменова, член на Комисията за ЦПРС. 

Екипът на в. „Строител“ поздравява и всички жени, 
работещи в бранша, в екипите на 

Областните представителства и в централната 
администрация на Камарата на строителите в България, 

както и дамите от фирмите и институциите, с които 
в. „Строител“ ежедневно си партнира! 
Да сте красиви, вдъхновени, обичани 

и много щастливи!

Десислава Бакърджиева 

На 3 март отбелязахме 142 години 

от Освобождението на България. Нацио-

налният празник бе честван в редица 

градове в страната, като традиционно 

най-много хора привлякоха връх Шипка и 

организираните церемонии в столицата. 

Началото на тържествата в София се 

постави с панихида в катедралата „Св. 

Александър Невски“, която отслужи па-

триарх Неофит. Малко по-късно пред па-

метника на Незнайния войн бе издигнат 

националният флаг.

Точно по обяд се извърши почетна 

смяна на гвардейския караул пред Пре-

зидентството. Кулминацията на чест-

ванията в София бе тържествената 

заря-проверка пред паметника на Цар Ос-

вободител на площад „Народно събрание“. 

Ритуалът започна с приемане на почет-

ния караул от държавния глава и върховен 

главнокомандващ на Въоръжените сили 

Румен Радев и завърши с националния 

химн и празнични илюминации.
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По време на срещата 

вицепрезидентът на ЕИБ 

запозна присъстващите с 

дейностите, които банка-

та извършва. Тя отбеляза, 

че финансовата институ-

ция инвестира годишно 

ресурс от 73 млрд. евро. 

По думите й ЕИБ предос-

тавя дългосрочно финан-

сиране за развитието на 

инфраструктурата, като 

в усилията си за зелена 

и конкурентна икономика 

банката подкрепя про-

екти, включващи енер-

гийна ефективност, ин-

телигентна, достъпна 

и устойчива мобилност, 

устойчиво градско разви-

тие, управление на водите 

и отпадните води. „Финан-

сираме проекти за устой-

чив транспорт, които са 

екологични, иновативни и 

ефикасни, сигурни и безо-

пасни и които осигуряват 

достъпност и свърза-

ност“, обясни Лиляна Пав-

лова. На въпрос за приори-

тетите във ВиК сектора 

тя посочи, че от интерес 

за банката са проекти 

за управление на водите 

и отпадните води, кои-

то увеличават сигурния 

достъп до водни ресурси, 

предпазват от наводне-

ния, насърчават ефектив-

ността на ресурсите. 

Банката подкрепя и 

проекти, свързани с енер-

гийната ефективност на 

сгради, изграждане на со-

циални жилища, за интели-

гентни градове. 

Двете страни опре-

делиха срещата като 

изключително конструк-

тивна и полезна и се до-

говориха контактите да 

бъдат регулярни, като 

бяха набелязани и кон-

кретни сфери за бъдещо 

сътрудничество.

 от стр. 1
Снимки в. „Строител“

Мирослав Еленков

За четиринадесети път Българската агенция за 

инвестиции (БАИ) връчи своите „Оскари“. Наградите 

за инвестиции бяха раздадени по време на церемония 

в зала 3 на НДК. Традиционно БАИ отличи най-значи-

мите проекти, реализирани в България през измина-

лата година. Събитието откри изп. директор на БАИ 

Стамен Янев. На него присъстваха вицепремиерът 

Марияна Николова, министрите на икономиката Емил 

Караниколов, на регионалното развитие и благоу-

стройството Петя Аврамова и на правосъдието 

Данаил Кирилов, зам.-министрите на икономиката 

Лъчезар Борисов и на енергетиката Жечо Станков, 

вицепрезидентът на Европейската инвестиционна 

банка Лиляна Павлова, представители на бизнеса, по-

сланици и др.

„България в момента е носител на приза „Екип но-

мер едно за привличане на инвестиции за Централна 

и Източна Европа“. Благодаря на всички Вас за това, 

което правите за българската икономика, че инвес-

тирате в нови технологии, давате възможност за 

развитие на талантите в България, за да могат те 

да оперират на глобалните пазари. Благодаря на всич-

ки за това, че България може да бъде показана като 

сериозна инвестиционна дестинация“. С тези думи 

Стамен Янев приветства гостите.

Сред наградените на церемонията бе „Геотехмин“ 

ООД, което бе отличено за социална инвестиция. Кор-

поративната социална отговорност на компанията 

включва различни обществено значими проекти и бла-

готворителни каузи, които имат дълготраен ефект 

за обществото в различни сфери - от образованието, 

подпомагането на таланти и съхраняването на на-

ционалната идентичност до създаването на мате-

риални ценности - църкви, културни и исторически 

паметници и инфраструктура в страната. Наградата 

получи Доминик Хамерс, изп. директор на „Геотехмин“.

Инвеститор на годината стана „Дънди Прешъс 

Металс Крумовград“ ЕАД.

Георги Сотиров 

В рамките на Архитектурно-

строителната седмица в София се 

проведе конференцията „Дигита-

лизация на строителния сектор в 

България – перспективи и предиз-

викателства“. В дискусията за 

бъдещето на отрасъла, свързано 

с новите възможности от въвеждането на дигитализацията, участваха 

експерти от Камарата на строителите в България и Камарата на архи-

тектите в България, представители на водещи строителни компании и 

научни работници от ВСУ „Любен Каравелов“. На събитието присъства и 

инж. Николай Станков, съветник в политическия кабинет на министъра на 

регионалното развитие и благоустройството.

Основните теми на форума бяха: какво е BIM (Building Information 

Modeling) и как повлиява на инвеститори, проектанти, строители и експер-

ти по поддръжката на сгради; BIM и умните градове; зелените политики; 

нормативната рамка за дигитализацията на сектора и др.
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Българският министър-председател проведе среща и с турския президент Реджеп Ердоган 

Ñòðîèòåë петък, 6 март 2020

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева

На Националния праз-

ник на България премиерът 

Бойко Борисов посрещна 

председателя на Евро-

пейската комисия Урсула 

фон дер Лайен и председа-

теля на Европейския съ-

вет Шарл Мишел на ГКПП 

„Капитан Петко Войвода“, 

откъдето започна огле-

дът им с хеликоптер на 

част от южната граница 

на страната ни. По време 

на полета министър-пред-

седателят е обсъдил с ев-

ропейските лидери необхо-

димите действия, които 

да успокоят ситуацията 

в региона и да допринесат 

за сигурност и стабил-

ност. По-късно на среща в 

София те са дискутирали 

актуалната обстановка 

във връзка с мигрантския 

натиск. 

„Продължаваме с ця-

лата си воля да се борим 

за добросъседство, раз-

бирателство, мирно и 

приятелско решение на 

конфликтите, които има 

в нашия регион. Убедени 

сме, че само с такова раз-

бирателство може да ре-

шим мигрантската криза, 

а и не само нея.“ Това заяви 

Бойко Борисов на брифинг 

след разговорите с Урсу-

ла фон дер Лайен и с Шарл 

Мишел в Министерския 

съвет.

„Проведохме много 

интензивни разговори за 

стратегическия подход, 

който предприемаме по 

отношение на миграцията 

и как да работим с Турция 

в региона“, заяви Урсула 

фон дер Лайен и изтъкна 

огромния опит на преми-

ера Борисов по темата и 

добросъседските отноше-

ния на България с остана-

лите страни.

Шарл Мишел благода-

ри за отличното сътруд-

ничество, което българ-

ското правителство има 

с ЕС. „И днес се убедихме 

колко ангажирани сте в 

опазването на границата 

на България, което е ва-

жно не само за страната 

Ви, но и за бъдещето на 

ЕС. Виждаме всички уси-

лия, които продължавате 

да полагате за опазване-

то на границата. Може да 

разчитате на европейска-

та солидарност“, катего-

ричен беше Мишел.

Предишния ден на сре-

ща в Анкара премиерът 

Бойко Борисов обсъди с 

турския държавен глава 

Реджеп Ердоган възможни-

те двустранни действия 

за намаляването на миг-

рантския натиск както в 

района на съвместната 

ни граница, така и в целия 

регион. Двамата диску-

тираха и мерките, които 

ще допринесат за устано-

вяването на сигурност и 

стабилност.

С над 40% намалява 

цената на природния газ 

за България, обяви минис-

тър-председателят Бойко 

Борисов на брифинг в Ми-

нистерския съвет. Нама-

лението е в резултат на 

преговорите между „Бул-

гаргаз“ ЕАД и ПАО „Газ-

пром“ за промяна на цената 

за доставка на природния 

газ на база на подписа-

но споразумение между 

Европейската комисия и 

руската компания. Така е 

постигната договореност 

за промяна на формиране-

то на цената на природния 

газ на месечна база. 

До момента цената 

се определяше на база на 

петролните деривати. В 

Емил Христов

„Налице е необходи-

мост от приемане на нова 

концепция за наказателна 

политика.“ Това заяви ми-

нистърът на правосъдие-

то Данаил Кирилов в На-

родното събрание, където 

се проведе обществено 

обсъждане на Проекта на 

нова Концепция за нака-

зателна политика 2020 

- 2025 г. В него взеха учас-

тие депутати, предста-

вители на ВСС, магистра-

турата, адвокатурата, 

академичната общност, 

МВР, НПО, дипломатиче-

ския корпус, членове на 

Съвета по прилагане на 

Актуализираната стра-

тегия за продължаване на 

реформата в съдебната 

система и др.

Данаил Кирилов допъл-

ни, че в България липсва 

стратегически документ, 

който да формулира сис-

темата от принципи и 

мерки за противодей-

ствие на престъпността. 

„Анализите в тази област 

открояват като основна 

препоръка необходимост-

та наказателното нор-

мотворчество да отчита 

динамиката на престъп-

ността и да се основава 

на необходимия обем ста-

тистически данни“, споде-

ли още министърът.

Подписан е Акт Обра-

зец 16 за установяване 

годността за ползване 

на строежа за железо-

пътния участък Скута-

ре – Оризово, част от 

проект „Рехабилитация 

на железопътната линия 

Пловдив – Бургас, Фаза 2“, 

финансиран със средства 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура“. Това 

съобщиха от Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ), 

като добавиха, че по време 

на извършеното тестово 

пропътуване на отсечка-

та е развита скорост от 

209 км/ч.

Стойността на из-

пълнените СМР по дого-

вора е 69 504 965 лв. без 

ДДС, който е сключен с 

Обединение „Европейски 

железници“. Оценката на 

съответствието със съ-

ществените изисквания 

към строежите и осъ-

ществяването на строи-

телен надзор по време на 

строителството са из-

вършени от консултанта 

на проекта „Ежис – ЕТП – 

АйСиДжи” ДЗЗД.

Изпълнени са дейности 

по рехабилитация на 26 км 

железен път и контактна 

мрежа, включително глав-

ните коловози в гарите 

Маноле и Белозем, позволя-

ващи скорост до 130 км/ч. 

Модернизиран е секцио-

нен пост Белозем 

и е интегрирано 

управлението на 

разединителите 

по контактната 

мрежа към систе-

мата за телеупра-

вление и телесиг-

нализация SCADA 

в  Ц е н т р а л н и я 

диспечерски цен-

тър за управление 

на влаковото движение в 

Пловдив. Осъществено е 

още внедряване на компю-

търни системи за упра-

вление на железопътния 

трафик в участъка, ре-

хабилитация на мостови 

съоръжения и водостоци. 

Изградени са нова спирка 

Опълченец, дъгов мост в 

междугарието Белозем – 

Оризово, шумозащитни 

стени и предпазни огради 

в гарите Маноле и Бело-

зем, както и пешеходен 

надлез в гара Белозем.

новата формула основна 

част от компонентата 

ще се формира от цената 

на регионалните пазари. 

В резултат от въвежда-

нето на новата формула 

доставната цена на при-

родния газ за България 

намалява с 40,3% спрямо 

сегашната.

„Близо седем месеца 

вървяха преговорите. Про-

ведохме ги професионално 

с помощта на Европейска-

та комисия“, изтъкна пре-

миерът Борисов.
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Десислава Бакърджиева 

На 5 и 6 март президентът 

Румен Радев е на държавно 

посещение в Република Алба-

ния по покана на президента 

Илир Мета. По време на по-

сещението в Албания прези-

дентът Румен Радев ще бъде 

придружаван от съпругата си 

Десислава Радева. Камарата 

на строителите в България 

е представена в официална-

та делегация от инж. Благой 

Козарев, председател на Кон-

тролния съвет на КСБ, и гл. 

ас. д-р инж. Христо Грозданов 

от катедра „Пътища и транс-

портни съоръжения“ към УАСГ 

и управител на Института по 

транспортно строителство и 

инфраструктура. 

По програма българският 

държавен глава ще бъде по-

срещнат с официална цере-

мония от Илир Мета. В прези-

дентския дворец двамата ще 

проведат среща „на четири очи“ 

и ще ръководят пленарните раз-

говори между официалните де-

легации на България и Албания, 

след което ще дадат съвмест-

на пресконференция.

Сред акцентите в разго-

ворите на държавния глава в 

Тирана ще бъдат европейска-

та перспектива за Западните 

Балкани, сътрудничеството 

в областта на отбраната и 

сигурността, миграцията и 

хуманитарната помощ, дву-

странните търговско-иконо-

мически отношения, българ-

ското национално малцинство.

Освен разговорите с албан-

ския президент Илир Мета са 

планирани и срещи с министър-

председателя Еди Рама, както и 

с председателя на парламента 

Грамоз Ручи.

В Тирана президентът ще 

присъства на прием по повод 

Националния празник на Бъл-

гария – 3 март, даван от по-

солството ни в Албания за 

дипломати, изтъкнати пред-

ставители на албанското об-

щество и на българската общ-

ност. Румен Радев ще проведе 

среща и с представители на 

българското национално мал-

цинство в Албания.

В рамките на посещението 

си в Република Албания дър-

жавният глава ще посети град 

Дуръс, който през ноември м.г. 

беше засегнат от тежко земе-

тресение, довело до човешки 

жертви, много пострадали и го-

леми материални щети.

Повече за срещите в Албания 
чете на сайта на в. „Строител“ 
www.vestnikstroitel.bg.

Елица Илчева

На фона на това, че Зелената 

сделка е суперприоритет за ЕС, а 

енергийната ефективност (ЕЕ) на 

сградите е сред основните крите-

рии за успеха й, разработването 

на устойчив модел за финансира-

не на санирането в следващите 

години е изключително важно. 

Препоръки за това какъв да бъде 

този модел и анализ на същест-

вуващото състояние предлагат 

двата доклада за подобряване на 

енергийните характеристики на 

жилищните сгради в страната, из-

готвени от „Българо-австрийска 

консултантска компания“ АД по 

поръчка на МРРБ, които бяха пуб-

ликувани преди по-малко от месец. 

За изготвянето на документите 

са използвани данни на кадастъра, 

Националния статистически ин-

ститут, Националната информа-

ционна система за състоянието 

на ЕЕ и др.

Както в. „Строител“ писа, спо-

ред анализаторите 703 978 обита-

вани здания имат нужда от мерки 

за енергийна ефективност и това 

трябва да бъде направено през 

следващите години, защото само 

7% от фонда в страната към мо-

мента отговарят на актуалните 

нормативни изисквания. В същото 

време Инвестиционният план за 

Зелената сделка предвижда сери-

озни финансови ресурси за целта. 

Новото е, че се предлага съз-

даване на ветрило от програми, 

насочени към решаване на раз-

лични проблеми и нужди. Например 

отделни програми за саниране на 

блокове и на къщи, за подобряване 

на конструктивната устойчивост 

преди въвеждането на мерки за 

енергийна ефективност, за въвеж-

дане на единични мерки там, къде-

то е невъзможно или нецелесъо-

бразно дълбоко обновяване, и други. 

Според авторите на изследването 

това ще даде по-добри резултати 

от една програма, която се опит-

ва да реши всички проблеми.

Анализите дават обективна 

представа и за съществуващите 

пречки за обновяване на жилищния 

фонд в България. На първо място 

97,6% от сградите са частна соб-

ственост, а 60% от населението 

живее в многофамилни здания, в 

които решенията за обновяване-

то им зависят от съгласието на 

всички собственици. Сериозна 

бариера е и различното финансо-

во състояние на живущите. Хора 

в т.нар. енергийна уязвимост има 

навсякъде, което затруднява про-

цеса при необходимост от съфи-

нансиране. 

Препоръката на авторите 

на доклада е за модел, който да 

включва 3 компонента: безвъз-

мездна финансова помощ с раз-

личен размер в зависимост от 

целите на програмата и нивото 

на постигната енергийна ефек-

тивност; улеснен достъп до кре-

дитен ресурс от търговските 

банки, осигурен чрез създаване на 

финансови инструменти за спо-

деляне на риска; предоставяне на 

допълнителна целева помощ чрез 

отделен механизъм като  мярка 

за осигуряване участието на соб-

ствениците с ниски доходи. 

Още по темата четете в след-
ващия брой.

Емил Христов

„До 2 март в Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) са постъпили 16 за-

явления с искане за осво-

бождаване на пътни учас-

тъци от винетна такса, 

като община Свищов е 

оттеглила искането си.“ 

Това съобщи председате-

лят на АПИ Георги Терзий-

ски на брифинг в Националното тол управление, на който заедно с проф. 

Олег Асенов, член на УС на АПИ, обобщиха пред медиите информацията 

за старта на тол системата. 

Терзийски призова общините до края на март да направят своите 

предложения за освобождаване на пътни участъци от винетна такса 

заедно с ангажимент да се включат финансово в поддържането на тези 

участъци. „Процесът не е толкова къс, напротив, и затова преговорите 

със Столичната община и община Варна отнеха време, докато стигнем 

до изваждането на участъците от списъка с републикански пътища с 

винетна такса“, заяви той. Според Терзийски общинските съвети е добре 

да вземат решения за сключване на споразумения с АПИ за поддържането 

на съответните участъци. 

„Над 20 000 маршрутни карти за камиони и автобуси над 3,5 тона са 

продадени в първия ден от старта на тол системата. 14 500 бордови ус-

тройства вече работят, като още около 6000 устройства са в процедура 

на активиране“, обобщи проф. Олег Асенов. 

Десислава Бакърджиева

Завърши изграждането на обходния път на Камено, съобщиха от Аген-

ция „Пътна инфраструктура“. За обекта има подписан Акт 15 и предстои 

издаването на Акт 16 и разрешението за ползване.

Инвестицията е за над 2 млн. лв., осигурени от републиканския бю-

джет. Изпълнител на обекта е „Трейс Груп Холд“ АД. Строителният надзор 

е осъществен от „План Инвест Пловдив” ЕООД.

От АПИ посочват още, че с построяването на отсечката с дължина 

2,3 км се повишава безопасността на движение, а трафикът с транзит-

ните тежкотоварни и леки автомобили се извежда от улиците на града. 

Снимка Румен Добрев
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Росица Георгиева

Г-жо Атанасова, кои 
ще бъдат основните на-
соки в работата на на-
правление „Социални дей-
ности и интеграция на 
хора с увреждания през 
2020 г.? 

Прогнозният бюджет 

за тази година на направ-

лението възлиза на близо 

50 млн. лв., които са пред-

видени за социални дей-

ности, за капиталови раз-

ходи за основен ремонт и 

дълготрайни материални 

активи (ДМА), за общин-

ското предприятие „Со-

циален патронаж“ и др. 

От тези средства над 9 

млн. лв. ще бъдат насочени 

за асистентските услуги 

по Наредба за предоста-

вяне на социалните услуги 

„Асистенти за независим 

живот“. 

Във връзка с повишава-

не качеството на предос-

тавяните администра-

тивни услуги и улесняване 

на гражданите планираме 

да бъде извършено интег-

риране на специализира-

ната софтуерна система 

на направление „Социални 

дейности и интеграция на 

хора с увреждания“ с данни 

от регистрите, справки-

те и полетата в средата 

за междурегистров обмен 

(RegiX). Предстои да бъ-

дат разработени основни 

функционалности за мо-

билно приложение, което 

ще спомогне за дистан-

ционно участие в рабо-

тата на комисиите за 

разглеждане на заявления 

на кандидатите за предос-

тавяните от нас админи-

стративни услуги и др.

В последните няколко 
месеца бяха представени 
редица проекти за обно-
вяване на социалната 
инфраструктура в Сто-
личната община (СО), 
които се реализират с 
европейско финансиране. 
На какъв етап на изпълне-
ние са? 

Сред големите ни про-

екти по Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“) е „Обновяване и 

изграждане на социални 

заведения на територия-

та на Столична община”- 

етап 1, за обект Кризисен 

център „Вяра, Надежда 

и Любов“. Про дъл жи тел-

ност та му е 24 месеца, а 

бюджетът е 754 066,66 лв. 

От тях 582 505,30 лв. са 

безвъзмездна финансова 

помощ от ЕС, а останали-

те 171 561,36 лв. са собст-

вен принос на общината. 

С открита процедура по 

реда на Закона за общест-

вените поръчки (ЗОП) е 

избран изпълнител - „Ел-

строй“ ДЗЗД, в което вли-

зат „Електра тим“ ООД 

и „Строй 101“ ЕООД. До-

говорът с обединението 

е сключен през декември 

2018 г. Тук дейностите 

са на етап изготвяне на 

окончателна строителна 

документация – съставяне 

на Констативен акт за ус-

тановяване на годността 

за приемане на строежа.

Проектът включва из-

вършване на основен ре-

монт, внедряване на мерки 

за енергийна ефективност 

и обновяване на материал-

но-техническата база в 

Кризисен център за деца 

в риск „Вяра, Надежда и 

Любов“, район „Надежда“. 

Модернизирането на зда-

нието и на обзавеждането 

и оборудването ще допри-

несе за подобряване на ус-

ловията за предоставяне 

на качествени социални 

услуги за деца от уязви-

ми групи. В обекта има 

два вида услуги – времен-

но настаняване за деца в 

риск (пострадали от на-

силие, трафик или друга 

форма на експлоатация) и 

работа с деца от улицата 

и лица от тяхното близко 

обкръжение. С реализира-

нето на проекта ще се 

осигурят необходимите 

предпоставки за трайно 

положително въздействие 

върху целевите групи и за 

подобряване на възмож-

ностите им за социално 

включване. 

Изпълняваме и други 

два проекта по ОП „Реги-

они в растеж 2014 – 2020“, 

които са насочени в под-

крепа на процеса на деин-

ституционализация на ус-

лугите за деца. И по двата 

се предвижда извършване 

на инженеринг, проекти-

ране, основен ремонт/

реконструкция, авторски 

надзор, оценка за съответ-

ствие на инвестиционни-

те проекти и строителен 

надзор на изпълнението на 

СМР, обновяване, осигуря-

ване на нова материално-

техническа база и внедря-

ване на мерки за енергийна 

ефективност. Тоест чрез 

европейско финансиране 

ще се обновят сгради от 

социалната инфраструк-

тура и впоследствие в 

тях ще се разкрият нови 

социални услуги за деца и 

семейства. Те ще са на-

сочени към предоставяне 

на качествена подкрепа за 

социалното включване на 

общо 660 деца – с уврежда-

ния, с тежки множествени 

увреждания, както и деца 

и семейства в риск (от 

изоставяне, отпадане от 

училище, за реинтеграция 

на деца, изведени от се-

мейна среда, обучение в 

умения за самостоятелен 

живот и социална инте-

грация на деца, настанени 

в резидентни услуги и др.). 

Тук ще направя едно важно 

уточнение - създаването 

на самите услуги ще бъде 

осигурено с проектно фи-

нансиране по Оперативна 

програма „Развитие на 

човешките ресурси 2014 

– 2020“. 

Единият проект „Оси-

гуряване на инфраструк-

тура за създаване на 5 

нови социални услуги в 

общността” е с бюджет 

1 766 700,30 лв. и срок за 

изпълнение 24 месеца. 

Чрез него ще се подпомог-

нат 470 деца. Строител-

но-ремонтните дейности 

се извършват по изгот-

вени работни проекти с 

издадени разрешения за 

строеж в три обекта от 

социалната инфраструк-

тура на Столичната об-

щина. Единият от тях е 

в район „Надежда“ и в него 

ще бъде осигурена соци-

ална инфраструктура за 

разкриването на 3 нови 

социални услуги - Дневен 

център за подкрепа на 

деца с увреждания и тех-

ните семейства (капаци-

тет 90 потребители, от 

които 30 места за дневен 

престой и 60 места за 

консултативни услуги), 

Център за обществена 

подкрепа (капацитет 100 

потребители) и Дневен 

център за подкрепа на 

деца с тежки множестве-

ни увреждания и техните 

семейства (капацитет 90 

потребители, от които 30 

места за дневен престой 

и 60 места за консулта-

тивни услуги). 

Вторият обект е в ра-

йон „Подуяне“, където ще 

бъде осигурена социална 

инфраструктура за раз-

криването на една нова 

социална услуга - Център 

за обществена подкрепа 

(капацитет 100 потреби-

тели). И третият е в ра-

йон „Овча купел“. Там също 

ще има една нова соци-

ална услуга - Дневен цен-

тър за подкрепа на деца 

с увреждания и техните 

семейства (капацитет 90 

потребители, от които 30 

места за дневен престой и 

60 места за консултатив-

ни услуги).

О т н ов о  по  „О П Р Р 

2014 - 2020“ реализираме 

и проект „Осигуряване на 

инфраструктура за съз-

даване на 2 нови социални 

услуги в общността на 

територията на Столична 

община”. Той е с бюджет 

732 146,40 лв. и със срок на 

изпълнение 24 месеца. И в 

този случай на инженеринг 

се обновява сградният 

фонд и се осигурява обза-

веждане и оборудване, за 

да може 190 деца и младе-

жи, вкл. с тежки множест-

вени увреждания, както 

и деца в риск и техните 

семейства да ползват 2 

нови социални услуги чрез 

създаването на Център 

за обществена подкрепа 

и Дневен център за под-

крепа на деца с тежки 

множествени увреждания 

и техните семейства. Ра-

боти се в район „Витоша“, 

в сградата на закрит дом 

за деца, лишени от роди-

телска грижа. Строител-

но-ремонтните дейности 

се извършват по изготвен 

работен проект с издаде-

но разрешение за строеж. 

За четирите обекта, 

включени в двата проек-

та за подкрепа на процеса 

на деинституционализа-

ция на услугите за деца, е 

проведена обща открита 

процедура за избор на из-

пълнители по обособени 

позиции по реда на ЗОП 

и с определените фирми 

са сключени договори. 

Дейностите в район „На-

дежда“ се осъществяват 

от „Елегант ЛТ“ ООД за 

сумата от 763 946,56 лв. 

Обектът в р-н „Подуя-

не“ отново е поверен на 

„Елегант ЛТ“ ООД, стой-

ността на този договор е 

272 933,96 лв. Строител-

но-монтажните работи в 

район „Овча купел“ се реа-

лизират от „Електра тим“ 

ООД, като те са на стой-

ност 219 027,71 лв. „Елек-

тра Тим“ ООД е изпълни-

тел и на обекта в район 

„Витоша“, а договорът им 

е за 534 960,21 лв. Оцен-

ката за съответствие-

то на инвестиционните 

проекти и строителният 

надзор на изпълнението на 

СМР за четирите обекта 

по двата проекта се из-

вършва от „Софинвест“ 

ЕООД.

Обявихте, че ще се 
работи и по обекти в 
квартал „Княжево” и в 
с. Подгумер. Каква е ин-
вестицията и предвиде-
ните дейности? 

Строителните рабо-

ти по тези две сгради се 

изпълняват в рамките на 

проект „Изграждане на 

инфраструктура за 9 нови 

социални услуги в Столич-

на община в 2 обекта на 

интервенция”, който също 

се осъществява по ОП 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“. Инвестицията е за 

5 023 159,74 лв., които са 

безвъзмездна финансова 

помощ. По него е предви-

дено изграждане, оборуд-

ване и обзавеждане на 9 

нови сгради за социални 

услуги, които ще бъдат 

разположени в две места 

на интервенция - кв. „Кня-

жево“ в район „Витоша“ и 

с. Подгумер. В кв. „Княже-

во“ плановете са към при-

лежащото пространство 

на зданието на Дом за пъл-

нолетни лица с деменция 

да бъде построена нова 

сграда за осигуряване на 

инфраструктура за една 

нова социална услуга в 

общността - Дневен цен-

тър за подкрепа на лица с 

различни форми на демен-

ция и техните семейства.

Подобно в с. Подгумер 

към Дома за пълнолетни 

лица с умствена изоста-

налост и Защитеното 

жилище за лица с психични 

разстройства ще бъдат 

построени 8 нови сгради. 

В тях с финансиране по ОП 

„Развитие на човешките 

ресурси 2014 – 2020“ след 

това ще се разкрият осем 

Албена Атанасова, зам.-кмет на София по „Социални дейности и интеграция на хора с            

Инвестициите са осигурени по оперативните програми „Региони в растеж“ и „Развитие          
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миран, разработва се доку-

ментацията, необходима за 

функционирането на услуга-

та. По отношение на СМР 

– извършено е проектира-

не и е издадено разреше-

ние за строеж на 2 етапа 

– укрепване на сградата и 

осъществяване на самото 

строителство. Ще бъде 

осигурена достъпност на 

зданието. Подготвяме и 

поръчката за избор на из-

пълнител по реда на ЗОП 

за осигуряване на обучения 

и супервизия на персонала, 

назначен по проект „Цен-

тър за подкрепа на лица с 

увреждания - София”.

Столичната община 
работи и по проект за 
Комплекса за интегри-
рани социални услуги за 
деца и семейства. 

Проектът се финан-

сира по ОП „Развитие на 

човешките ресурси 2014 – 

2020“ и е насочен към пре-

доставяне на интегрирани 

социални услуги за деца до 

7-годишна възраст и тех-

ните семейства. Екипите 

предоставят подкрепа на 

деца в ранна възраст и 

техните семейства, свър-

зана с достъпа до здравна 

грижа, формиране на роди-

телски умения, подобря-

ване на семейната среда, 

повишаване на училищна-

та готовност на децата 

за включване в образова-

телната система и рабо-

тят за предотвратяване 

на настаняването на деца 

в резидентни услуги.

На какъв етап е обно-
вяването на Центъра за 
временно настаняване 
„Света София”? 

Проектът има  съ -

ществено значение за реа-

лизиране на ангажименти-

те на Столичната община 

по отношение на Инвес-

тиционната програма на 

общината и на Интегри-

рания план за градско въз-

становяване и развитие, в 

които обектът е включен 

в Инвестиционен прио-

ритет „Социална инфра-

структура“.

Към момента е  на 

етап кандидатстване. На 

20.12.2019 г. Столичната 

община подаде проектно-

то предложение по Опера-

тивна програма „Региони в 

растеж 2014 – 2020“. Про-

ектобюджетът е на обща 

стойност 3 383 485,87 лв., 

от които 1 253 395,82 лв. 

безвъзмездна финансо-

ва помощ, а останала-

та част от средствата 

- 2 130 090,05 лв., ще е 

собствен принос. 

Предвижда се да бъдат 

извършени основен ре-

монт или реконструкция 

на сградата и внедрява-

не на мерки за енергийна 

ефективност в съответ-

ствие с работен проект 

и разрешение за строеж, 

както и обновяване на ма-

териално-техническата 

база на Центъра за вре-

менно настаняване „Св. 

София“. Самото здание 

се намира в жк „Захарна 

фабрика“ в р-н „Илинден“, 

като в него се помещава 

и администрацията на ра-

йона. Сградата е в режим 

на етажна собственост, 

а собственик с най-голям 

дял е Столичната община. 

С безвъзмездна фи-

нансова помощ ще се 

осъществяват строител-

но-монтажните работи 

(СМР), авторски и стро-

ителен надзор за частта 

от сградата, заемана от 

самия Център за временно 

настаняване „Св. София“, 

както и други допустими 

дейности, като осигуря-

ване на обзавеждане и 

оборудване, информация 

и комуникация, одит, уп-

равление и т.н. За всички 

интервенции по остана-

лата част от сградата 

е предвидено финансира-

не със собствени сред-

ства, защото ремонтът 

на зданието е необходим, 

съгласно техническата до-

кументация. Центърът за 

временно настаняване „Св. 

София“ е съществуваща 

социална услуга, предназ-

начена за бездомни лица, 

която е от резидентен 

тип. Той е с капацитет 

120 места. За времето 

на изпълнение на проекта 

се предвижда кандидат-

ползвателите да бъдат 

насочвани към други функ-

циониращи социални услуги 

от сходен тип в града. Ре-

монтът, модернизирането, 

осигуряването на мерки за 

енергийна ефективност 

в обекта и обновяването 

на материално-техниче-

ската база на ЦВН „Св. 

София“, които ще се реа-

лизират по този проект, 

са материалната основа. 

Тя ще даде възможност за 

повишаване качеството 

на тази социална услуга за 

бездомни лица, за трайно 

положително въздействие 

върху целевите групи и за 

подобряване възможност-

ите им за социално включ-

ване при недопускане на 

дискриминация, основана 

на вяра, пол или етническа 

принадлежност.

Какви други строи-
телни дейности ще се 
реализират през тази 
година в обекти от соци-
алната инфраструктура 
на територията на СО? 
Какви средства ще бъдат 
инвестирани?

За 2020 г. са отделени 

200 хил. лв. от бюджета 

на Дирекция „Интеграция 

на хора с увреждания, про-

грами и проекти“ при Сто-

личната община за теку-

щи ремонти на Бюрата за 

социални услуги. Това са 

17 бюра и филиали, които 

работят директно с полз-

вателите на услугите за 

хора или с кандидатите да 

станат такива.

нови социални услуги от 

резидентен тип – шест 

центъра за грижа за лица 

с умствена изостаналост 

и два за грижа за лица с 

психични разстройства.

Избрахме да осъщест-

вим ново строителство 

поради липсата на под-

ходяща материална база, 

която да може с по-малко 

средства да се ремон-

тира или реконструира 

така, че да е подходяща 

и да отговаря на функ-

ционалните изисквания за 

конкретните услуги. Чрез 

изграждането на нови зда-

ния се осигурява социална 

инфраструктура и базови 

предпоставки за деин-

ституционализацията на 

възрастни и хора с увреж-

дания. Столичната общи-

на се стреми да създава 

подходяща среда и условия 

за качествени, модерни и 

достъпни социални услуги, 

което допринася за форми-

рането на по-пълноценен 

живот и недопускане на 

социално изключване.

Към настоящия момент 

е обявена обществена по-

ръчка за избор на изпъл-

нител за извършване на 

инженеринг (проектиране, 

авторски надзор и изпъл-

нение на СМР) за обекта 

в с. Подгумер. Търгът е с 

прогнозна стойност до 

2 891 763,25 лв. Крайният 

срок за представяне на 

оферти беше до 6 февруари.

Извършили сме анализ 

на потенциалните полз-

ватели на социалните 

услуги, за които ще бъде 

изградена новата социал-

на инфраструктура по про-

екта. В резултат са обо-

собени следните видове 

целеви групи и е определен 

съответният брой лица, а 

именно: 40 с различни фор-

ми на деменция и техните 

семейства, 30 с психични 

разстройства и 90 с ум-

ствена изостаналост.

Започна ли обновява-
нето на Центъра за под-
крепа на лица с уврежда-
ния в „Слатина”? 

Това е друг наш проект, 

който ще се изпълнява с 

европейски средства по 

ОП „Развитие на човеш-

ките ресурси 2014 – 2020“. 

Продължителността му е 

18 месеца, а бюджетът е 

1 млн. лв., които са безвъз-

мездна финансова помощ.

Благодарение на евро-

пейската солидарност ще 

се създаде нова социална 

услуга „Център за подкре-

па за лица с увреждания“. 

За целта ще се извърши 

основен ремонт на сгра-

дата и осигуряване на не-

обходимото обзавеждане 

и оборудване съобразно 

потребностите на целева-

та група. Идеята е да се 

създаде пилотна нова услу-

га за комплексна интегри-

рана подкрепа, в която да 

се предоставя дневна гри-

жа в общността за пълно-

летни хора с увреждания, 

а за онези от тях, които 

са с по-тежки увреждания, 

предвиждаме да се въведе 

нова дейност - кратко-

срочна заместваща грижа, 

която да облекчи временно 

техните близки. Тя ще се 

предоставя пилотно за 6 

месеца, за да може да се 

проследи какви са предим-

ствата и недостатъците 

на този нов формат на 

грижа, както и какво след-

ва да се подобри. 

Избрани са външни из-

пълнители за основни дей-

ности, като информация и 

комуникация и обзавеждане 

и оборудване, обявени са 

поръчките за доставка на 

материали и консумативи 

за центъра, за обучение на 

екипа, който ще бъде сфор-

          увреждания”: 

        на човешките ресурси“

В „Горна баня” ще бъде открит Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства

С европейски средства ще бъде обновен Кризисният център „Вяра, Надежда и Любов”

Снимки в. „Строител“
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Емил Христов
Ренета Николова

Камарата на строите-

лите в България (КСБ) ще 

подкрепи Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) в 

подготовката на новата 

апликационна форма за 

лот 3.2 на АМ „Струма“ 

през Кресненското дефи-

ле. Около това се обеди-

ниха представителите 

на строителния бранш и 

научните среди по време 

на кръгла маса за напре-

дъка на реализацията на 

проекта за лот 3.2 от АМ 

„Струма”. Дискусията се 

състоя в сградата на КСБ. 

В работната среща учас-

тие взеха инж. Илиян Тер-

зиев, председател на Упра-

вителния съвет на КСБ, 

почетните председатели 

на КСБ инж. Симеон Пешов 

и инж. Светослав Глосов, 

инж. Любомир Качамаков, 

председател на ОП на КСБ 

– София, и вицепрезидент 

на Европейската федера-

ция на строителната ин-

дустрия (FIEC), Валентин 

Николов, изп. директор на 

Камарата на строителите 

в България, инж. Стефан 

Чайков, председател на УС 

на Българска браншова ка-

мара „Пътища“, арх. Петър 

Диков, зам.-председател на 

УС на Български форум за 

транспортна инфраструк-

тура (БФТИ), инж. Коста-

дин Таушанов, член на УС 

на Сдружение на пътните 

инженери и консултанти 

(СПИК), проф. д-р инж. Иван 

Марков, ректор на Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия, 

проф. д-р. Николай Добрев, 

зам.-директор на Геологи-

ческия институт при БАН, 

Владимир Тодоров, предсе-

дател на Асоциацията на 

пострадалите при ката-

строфи, Веселин Грозда-

нов, еколог и член на УС на 

Клъстер Зелен Транспорт, 

инж. Валентин Зарев, пред-

седател на секция „Про-

ектиране и строителен 

надзор“ към КСБ, проф. д-р 

инж. Добрин Денев, член на 

Комисията за ЦПРС, доц. 

д-р инж. Кирил Ангелов, ин-

женер-геолог, доц. д-р Илия 

Божков, ДСО „Редки мета-

ли“, и други. Гости на фору-

ма бяха инж. Иван Досев, 

член на УС на АПИ, и инж. 

Златка Петева, директор 

„Изпълнение на проекти 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020”.

По време на срещата 

бе взето решение да се 

изготви декларация, която 

да бъде изпратена до Евро-

пейската комисия и прави-

телството на България, в 

която да се акцентира вър-

ху важността от завърш-

ване на магистралата чрез 

реализирането на избрания 

проект за преминаване на 

отсечката, а именно Изто-

чен вариант Г10.50.

„Благодаря на всички, 

които се отзоваха на пока-

ната на Камарата на стро-

ителите в България. 

Обединени сме от една 
обща кауза, по която рабо-
тим от години 

и постигнахме наис-

тина много впечатляващ 

резултат – това, че един 

абсолютно неизпълним ва-

риант за строителството 

на лот 3.2 на АМ „Струма“ 

– 15 км тунел, беше от-

хвърлен и на негово място 

се избра един икономически 

по-изгоден и екологично по-

добър вариант, какъвто е 

Г10.50“, заяви в началото 

инж. Илиян Терзиев и даде 

думата на инж. Симеон Пе-

шов. 

Почетният председа-

тел на КСБ сподели, че се 

радва да види на едно мяс-

то събрани толкова много 

експерти, които са готови 

да окажат пълна подкрепа 

и да помогнат да се наме-

ри най-доброто решение 

за държавата. „Връщайки 

лентата назад, няма как да 

не отбележа, че ние успях-

ме с редица мероприятия, 

срещи, конференции, де-

кларации, доклади и с екс-

пертно мнение от чужбина 

да докажем, че най-подхо-

дящият вариант е Г10.50“, 

подчерта инж. Пешов, като 

допълни, че за съжаление 

има хора, които се опит-

ват да направят така, че 

лот 3.2 да не се реализира. 

„Те обсипват Европейската 

комисия с писма, в които 

настояват да се разгледа 

възможността за дълъг 

тунел или вариантът Г20“, 

посочи инж. Симеон Пешов. 

Според него всички тези 

предложения биха оскъпили 

драстично магистралния 

участък, както и целят за-

бавяне на проекта. По ду-

мите му заради тези сигна-

ли до ЕК се е наложило АПИ 

да изтегли апликационната 

форма за лот 3.2.

„На всички е ясно какво 

коства пътуването през 

този участък в момента 

и с какво би допринесло 

разделянето на движение-

то. Като строители сме 

възмутени от намесата 

на политици, даже вече в 

Европейския парламент, 

които директно обвиниха 

строителния бранш в лип-

са на капацитет и възмож-

ности“, заяви инж. Свето-

слав Глосов. Той каза още, 

че ако не се вземат бързи 

и адекватни мерки и не се 

реализира вече избраният 

вариант, ще се забави из-

пълнението на строител-

ството, от което ще по-

страда България.

Валентин Николов ко-

ментира, че 

предлаганите от някои 
„еколози“ решения всъщ-
ност много по-тежко биха 
увредили природата 

в района на Кресна. 

Дискусията продължи 

с обсъждане на позитиви-

те от приетия вариант 

на трасето Г10.50. Всички 

присъстващи посочиха, че 

са очевидни предимствата 

на този избор за отсечка-

та. Те решиха, че в кратки 

срокове трябва да старти-

рат конкретните дейнос-

ти, за да може аутобанът 

да бъде готов до 2027 г.

Вл ади м и р  То д оров 

представи информация за 

пострадалите при пътно-

транспортни произшест-

вия за периода 2012 – 2016 г. 

„Отсечката между Крупник 

и Кресна е малко над 13 км. 

В рамките на само 4 го-

дини там са загинали 25 

души, а други 119 са ране-

ни. Същият брой на жерт-

ви има само на пътя Русе 

– Бяла, където обаче са 

55 км“, подчерта Тодоров. 

Той припомни, че последни-

те няколко години е имало 

много дискусии за нуждата 

от построяване на лот 3.2 

като единствена алтерна-

тива за намаляване на броя 

на пострадалите. „Колкото 

по-рано построим отсеч-

ката, толкова по-добре. 

Важно е да запазим биораз-

нообразието в района, но 

още по-важен е човешкият 

живот, затова е нужно да 

помогнем на АПИ да бъде 

подадена нова апликацион-

на форма, която да изчис-

ти недостатъците на 

предишната, и нещата да 

вървят напред“, завърши 

той.

Инж. Стефан Чайков из-

рази своята убеденост, че 

към днешна дата постро-

яването на лот 3.2 на АМ 

„Струма“ е сред големите 

приоритети за ЕК. „Необ-

ходимо е да подкрепим дър-

жавата да реализира този 

проект, за да не се окажем 

в ситуацията да се налага 

България, в лицето на всич-

ки граждани, да връщат 

европейски средства за 

целия лот 3. Ние сме тези, 

които трябва да настоя-

ваме пред собствените 

си институции и Европей-

ската комисия аутобанът 

да се реализира до края на 

следващия програмен пери-

од“, заяви инж. Чайков.

В края на срещата 

проф. д-р инж. Добрин Де-

нев направи обобщение на 

обсъдените въпроси, като 

подчерта, че основните 

аргументи на противни-

ците на Г10.50 са неясни. 

„Те протестират, за да не 

стане самата магистрала 

„Струма“. Те бранят идея-

та в дефилето да няма аб-

солютно нищо построено, 

и то с една такава ожес-

точеност, която е нераз-

бираема“, каза той.

„Ние искаме да защи-

тим българската приро-

да, но искаме да запазим 

и човешкото здраве и жи-

вот. Искаме икономиката 

на България да се развива 

и да има добро бъдеще за 

нашата страна“, каза още 

проф. Добрин Денев, като 

добави, че е много важно 

да бъдат защитени род-

ните интереси пред Ев-

ропа, и изрази позиция, че 

не трябва да се обслужват 

чужди такива. „Сегашният 

проект на магистралата 

е получил своята подкрепа, 

има определен ход на разви-

тие. Във всеки случай ние 

трябва да извървим този 

вече започнат път докрай 

и да действаме колкото 

се може по-единно“, акцен-

тира проф. Денев. Според 

него експертите на кръг-

лата маса имат чуваемост 

от страна на българското 

правителство и сега е мо-

ментът да се покаже еди-

номислие, че 

лот 3.2 трябва да бъде 
построен по одобрения от 
всички вариант Г10.50.

В края на събитието 

присъстващите бяха ин-

формирани за планирано 

посещение на делегация на 

Камарата на строителите 

в България в Брюксел, къде-

то темата за магистрала-

та ще бъде на дневен ред 

и ще бъде дискутирана с 

българските евродепута-

ти и с представители на 

ЕП и ЕК.

Текстът на деклара-
цията ще бъде публику-
ван в следващия брой.

Научната и професионалната общност предлага подкрепа за по-бързото изготвяне на 
новата апликационна форма за лот 3.2

Снимки в. „Строител“
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Венетка Витанова, 
ОП на КСБ – Варна

Отчетното събрание 

на ОП на КСБ – Варна, за 

периода от 1 септември 

2019 г. до 31 декември съ-

щата година се проведе на 

26 февруари в една от за-

лите на Фестивален и кон-

гресен център Варна. Гост 

на събитието беше инж. 

Христо Димитров, зам.-

председател на Камарата 

на строителите и член на 

Областния съвет.

От отчета на предсе-

дателя на ОП инж. Пенко 

Стоянов стана ясно, че 

членовете на представи-

телството са 162 фирми, 

от които 152 вписани в 

ЦПРС и 10 извън Регистъ-

ра. Новоприетите през 

отчетния период са 2, а 

изключени няма. Проведени 

са 4 заседания на Област-

ния съвет. 

Сред по-важните реше-

ния за четирите месеца е 

това всеки от членове-

те на настоящото ръко-

водство на ОП Варна да 

предложи представител за 

проектолистата на деле-

гатите за Общото събра-

ние на КСБ.

Решено е също да се на-

прави частичен ремонт на 

заведението в приземния 

етаж на сградата на ОП 

Варна. Там е необходимо да 

се изгради козирка на вхо-

да, като се избере изпълни-

тел чрез офериране, а също 

и да се изчисти дворната 

градина. Гласувано е и да се 

закупят книги на варненска 

тематика, които да се из-

ползват за награден фонд 

за студентския конкурс 

„Спагети Тауърс“, а инж. 

Пенко Стоянов и инж. Руси 

Русев да участват като 

жури в студентския кон-

курс.

Сред проведените ме-

роприятия бяха споменати 

срещи с кандидатите за 

кмет по време на избор-

ната кампания за мест-

ните избори, „Строител-

на изложба Варна 2019“ и 

конкурса „Златен отвес 

2019 г.“ Той се организира 

за осемнадесети пореден 

път по повод професио-

налния празник на строи-

телите Димитровден и с 

медийното партньорство 

на вестник „Строител”. 

Статуетката тази година 

получи фирма „Било“ ЕООД 

за обект: „Многофамил-

на жилищна сграда“ на ул. 

„Братя Миладинови“ 11”.

Едно от най-сериоз-

ните събития за периода 

беше изнесената открита 

приемна, организирана от 

в. „Строител“ съвместно с 

ОП на КСБ – Варна. 

От доклада стана ясно 

още, че за отчетния пери-

од са проведени 4 заседа-

ния на Областния и Кон-

тролния съвет. Взети са 

общо 19 решения, които са 

напълно целесъобразни. На 

заседанията са присъства-

ли средно по седем членове, 

което ги прави легитимни.

В дебата по горните 

документи силно се ак-

центира върху желанието 

на ръководството на ОП 

Варна да се проведат обу-

чителни и разяснителни 

мероприятия по актуални 

въпроси за строителния 

бизнес съвместно с КАБ, 

КИИП и САБ, а също да се 

настоява за възстановява-

не дейността на Общест-

вения съвет към кмета на 

община Варна.

Павлина Пеева, 
ОП на КСБ – Разград

11 от общо 23 членове при-

състваха на Отчетното събра-

ние в Разград. Председателят на 

Областното представителство 

– инж. Михаил Драганов, предста-

ви План за работата през 2021 г., 

в който приоритет са организи-

рането и провеждането на срещи 

с кметовете на общини в облас-

тта.

При разглеждането на план-сметката 

инж. Изворов предложи да се предвидят 

средства за обучение на служителите 

в офертните отдели на строителните 

фирми по ЗОП - възлагане на обществени 

поръчки чрез Централизираната авто-

матична информационна система "Елек-

тронни обществени поръчки" и това бе 

одобрено единодушно. 

В последната осма точка „Разни” се 

разгледа постъпила молба за подкрепа 

от Инициативен комитет Разград за из-

граждане на „Военен мемориал Гарнизон 

Разград“. Присъстващите се запознаха 

с инвестиционните проекти на стро-

ежа. Обсъдиха начините за подпомага-

не строежа и приеха всяка фирма инди-

видуално да реши как ще се включи - с 

парична сума, материали, механизация, 

труд и т.н. 

След изчерпване на дневния ред съ-

бранието бе закрито и обсъжданията на 

проблемите в строителния бранш про-

дължиха в неформален разговор.

Радослава Пенкова,
ОП на КСБ – Разград

На 28 февруари Областното предста-

вителство на КСБ във Враца проведе ре-

довно годишно Общо събрание. То събра 

представители на 13 фирми членове на ОП 

на КСБ – Враца. На него присъстваха Ва-

лентин Николов, изп. директор на Камара-

та на строителите в България, инж. Тодор 

Топалски, председател на УС на НКСВ, и 

Младен Харалампиев, председател на Ре-

гионалния клуб на строителите ветерани 

във Враца.

Общото събрание прие отчетите за 

дейността на председателя на ОП Враца и 

на Областния съвет (ОблС) на местната 

структура от 1.09.2019 г. до 31.12.2019 г., 

както и за изпълнение на плана за приходи 

и разходи/план-сметка за същия период. 

Гласуван бе и докладът на Контролния съ-

вет на ОП Враца за дейността на пред-

седателя на Областното представител-

ство и за дейността на самия ОблС от 

1.09.2019 г. до 31.12.2019 г. За разглеждания 

период Общото събрание освободи от от-

говорност председателя на ОП Враца Тони 

Петров (ЕТ „СП-90-В. Петров-Т. Петров“), 

членовете на Областния съвет Цветан 

Петков („Ценит Петков“ ООД), Васко Ва-

силев („Строител Криводол“ ЕООД), Иван 

Иванов („Иванов-53“ ЕООД), инж. Росен 

Дудушки („Строителна компания“ ЕООД – 

Враца) и Иван Иванов („Ситистрой-2000“ 

ООД) и членовете на Контролния съвет 

Николай Петров („Светлина-П“ ЕООД), 

Пламен Черонокожев („Алпла Чернокожев“ 

ЕООД) и Илиян Цветков („Инекс Трейд“ 

ЕООД).

В рамките на дневния ред се приеха 

още план-програма за дейността на ОП 

Враца през 2021 г., както и план-сметката 

за следващата година.

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

Областното пред-

ставителство на КСБ в 

Смолян съвместно със 

„Строителна квалифика-

ция“ ЕАД проведе курс по 

здравословни и безопасни 

условия на труд (ЗБУТ). 

Обучението се състоя на 

28 февруари в залата на 

РИОСВ – Смолян. Лектор 

бе доц. д-р инж. Лъчезар 

Хрисчев от Университета 

по архитектура, строи-

телство и геодезия, който 

е и председател на НТССБ. 

Той запозна присъстващи-

те не само със законовата 

рамка, но и с практически-

те аспекти на темата. 

Първият модул бе пред-

назначен за длъжностни 

лица по безопасност и 

здраве при работа и коор-

динатори по безопасност и 

здраве в строителството. 

В него участваха 44 пред-

ставители на строител-

ни фирми от Смолянския 

регион. Един от акценти-

те тази година бе върху 

предварителния анонс, че 

се разработва Наредба за 

проектиране и изпълнение 

на строителни скелета, 

тъй като липсва норма-

тивна уредба по тази 

тема. Изключителен инте-

рес предизвика дискусията 

върху конкретни казуси и 

случаи от съдебната прак-

тика, които компаниите 

поставиха за обсъждане 

от присъстващите.

Вторият модул от кур-

са бе на тема „Контрол 

върху качеството на из-

пълнение на строител-

ството, за съответствие 

на влаганите в строежите 

строителни продукти със 

съществените изисквания 

за безопасност“. Той събра 

38 представители на ком-

пании членове от ОП на 

КСБ – Смолян.

Проведеното обучение 

показа, че интересът към 

традиционно провежда-

щите се курсове по ЗБУТ 

в Областното представи-

телство в Смолян заедно 

със „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД нараства все 

повече. Доказателство 

за това е, че тази година 

участват и представите-

ли на новорегистрирани 

фирми в ЦПРС. Курсовете 

стават все по-търсени за-

ради доказаното качество 

на преподаване, възмож-

ността да се обменят 

мнения с опитни колеги, да 

се обсъдят различни реше-

ния, продиктувани от прак-

тиката, и да се обобщят 

начините за преодоляване 

на проблемите. 

Снимки авторът

Снимка авторът

Снимка авторът
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До края на есента първите два 
етапа от третия лъч на подземната 
железница ще са в експлоатация

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

До края на есента 

изпълняващите се първи 

два етапа от третата 

линия на метрото тряб-

ва да бъдат въведени в 

експлоатация. Това ста-

на ясно при посещението 

на кмета на Столичната 

община Йорданка Фандъ-

кова и на изп. директор 

на „Метрополи-

тен” ЕАД проф. 

д-р инж. Стоян 

Братоев на ме-

тродепо  „Обе -

ля”. Те провериха 

първия от рено-

вираните влако-

ве, обслужващи 

д е й с т в а щ а т а 

подземна желез-

ница. На инспек-

цията присъства 

и зам.-кметът на 

София по направ-

ление „Транспорт 

и градска мобил-

ност” Кристиян 

Кръстев.

В края на май се очак-

ва да заработят първите 

пет станции от третия 

лъч - „Красно село”, бул. 

„България”, „Медицински 

университет”, „НДК” и 

бул .  „Патриарх  Евти-

мий”.  През лятото ще 

бъдат пуснати още три 

нови спирки – при „Ор-

лов мост”, театър „Зад 

канала” и бул. „Владимир 

Вазов”, с което целият 

първи етап от 8 км с 8 

метростанции ще бъде 

открит за гражданите. 

До края на есента се 

предвижда да бъде въве-

ден в експлоатация и вто-

рият 4-километров учас-

тък от третата линия на 

метрото в „Овча купел”. 

„Строително-монтаж-

ните дейности в тази 

отсечка ще приключат 

през пролетта, когато 

ще започнат тестовете 

на системите и влакове-

те“, уточни проф. Стоян 

Братоев. 

„Заедно с разшире-

нието на метрото и из-

граждането на третия 

лъч започнахме и модер-

низирането на стари-

те влакове. Изпълнено е 

цялостно обновяване на 

първите два от общо 12 

метровлака. Извършват 

се изпитания и предстои 

пускането им в експлоа-

тация до края на март“, 

заяви Фандъкова, след 

като разгледа превозни-

те средства, преминали 

процеса на модернизация. 

„През тази година още 

6 от влаковете, които 

се движат по първата и 

втората линия на Софий-

ското метро, ще бъдат 

реновирани. Първите 12 

композиции, които об-

служват метрополитена, 

са вече на 20 години и 

имаха нужда от модерни-

зиране“, добави Йорданка 

Фандъкова. По думите й 

те са закупени през 1990 

- 1991 г. и имат изминат 

пробег около 1,4 млн. км. 

С модернизацията им се 

повишава комфортът за 

пътниците, енергийната 

ефективност и сигур-

ност. За обновяването на 

един от метровлаковете 

са инвестирани 2,7 млн. 

евро. През 2020 г. пред-

стои на 2 етапа по 3 вла-

ка да бъдат изпращани в 

завода производител. 

„ В  с т а н ци и т е  о т 

първия лъч инвестирах-

ме и в изграждането на 

асансьори”, информира 

още кметът Фандъкова 

и добави, че до момента 

Столичната община е 

вложила около 10 млн. лв. 

и в старите спирки, като 

тези дейности продъл-

жават. Предстои да за-

почне и монтирането на 

преградни стени на перо-

ните по лъч 1. „Първите 

две станции, на които 

ще се направят пилотно 

преградните врати, са 

„Опълченска“ и „Стадион 

В. Левски“. Началото на 

монтажа се очак ва да 

започне през май тази 

година“, съобщи още тя. 

Автоматични врати ще 

отделят перона от тра-

сето на влака с цел пови-

шаване на безопасността 

на пътниците. „За мен ме-

трото е най-стратегиче-

ският, ключов и екологи-

чен транспорт“, обобщи 

кметът на София.

„Започва ре-

монт на бул. „Ис-

кърско шосе” в 

участъка от бул. 

„Асен Йорданов” 

до ул. „Илия Беш-

ков”. Дължината 

на трасето, по 

което ще се ра-

боти, е 800 м. 

Ще се подменя 

асфалтовата настилка и ще бъдат обновени тротоари-

те.“ Това каза зам.-кметът на Столичната община по 

направление „Обществено строителство” инж. Цветан 

Божинов, който посети отсечката. 

Той добави, че ще бъде обособена и велоалея и ще 

се рехабилитира уличното осветление, като ще се 

монтират енергоспестяващи лампи. Дейностите ще 

продължат до 8 април. Изпълнител на проекта е ДЗЗД 

„Щрабаг-Трансгео”. 

„В участъка на бул. „Искърско шосе” ще бъде въве-

дена специална организация на движение. Предстои да 

започне работа и по бул. „Шипченски проход“, където 

ще се подменят релсите и контактно-кабелната мре-

жа. Ще се обновят и пътните платна”, каза още инж. 

Божинов.

Зам.-кметът припомни, че текущи ремонтни работи 

стартираха и по основните булеварди в София. Терито-

рията на Столичната община е разделена на 7 зони, кои-

то покриват всичките 24 района. На терен са 13 екипа. 

Те поетапно започват дейности с топла асфалтова смес, 

където атмосферните условия позволяват това.

Столичната община обяви търг за „Изпълнение на 

строително-ремонтни работи за текущо поддържане 

на улици, тротоари, подлези, пасарелки и други пътни 

съоръжения, разположени на територията на СО - ра-

йон „Подуяне“. Стойността на обществената поръчка 

е 833 333,33 лв. без ДДС, а продължителността е 12 

месеца. Оферти могат да се подават до 23 март.

Международната рейтингова агенция S&P Global 

Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на 

София - 'BBB с положителна перспектива. Тя е извър-

шила редовното оценяване на финансовото състояние 

на Столичната община след запознаване с бюджета на 

София за 2020 г., както и с предварителните данни за 

изпълнението на Бюджет 2019. 

Според документа София има финансова стабилност 

и поддържа висока ликвидност. „Очаква се СО да про-

дължи да осигурява високо ниво на собствени приходи, 

както досега“, се казва още в доклада. 

Кредитният рейтинг на столицата беше повишен 

на 4 декември 2019 г. от 'BBB - на 'BBB с положителна 

перспектива, веднага след като беше повишен рейтин-

гът на България. София е с най-висок рейтинг от всички 

столици на Балканския полуостров, а към градовете с 

инвестиционни рейтинги тя се присъедини през декем-

ври 2017 г.

Зам.-кметът по „Дигитализация, иновации и иконо-

мическо развитие” на Столичната община (СО) Влади-

мир Данаилов представи целите и първите стъпки на 

новия ресор, който ще работи под името „Иновативна 

София“. Това стана по време на работна среща с тех-

нологичната и стартъп общност на града.

„Искаме София да бъде един от технологичните 

лидери на Европа с много добра среда за живот и съз-

даване на бизнес. Да бъде припозната като тестова 

площадка, като място, където се раждат интелигентни 

градски решения, създават се продукти и услуги за гра-

да от местните компании”, каза зам.-кметът Данаилов.

По думите му приоритет за СО е намаляването на 

административната тежест за гражданите и бизнеса 

с разширяването на услугите по електронен път до 170 

през следващите две години, както и внедряването на по-

модерни технологии, тъй като настоящата електронна 

система е правена преди 5 - 7 г. Друга задача е отваря-

нето на данните за града и използването им от бизнеса. 

Снимки в. „Строител“
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Тихомир Станев

В настоящата статия 

ще се спрем на 5 изключения, 

които застрахователите са 

предвидили в общите условия 

по издаването на бонд гаран-

циите. Темата за изключе-

нията е важна и регулярно й 

обръщаме внимание заедно с 

другите елементи от бонд 

гаранциите. 

Важно! За разлика от 

други изключения, които 

сме представяли в рубрика-

та „Нашият консултант“, 

това са изключения, които 

застрахователите са пред-

видили в Общите условия 

на бонд гаранциите си, след 

като застраховката е влязла 

в сила. 

В тези 5 изключения има 

казуси както от събития из-

вън действията и бездейст-

вията на трите страни, 

така и събития, които са 

пряко свързани с дейността 

на възложителя и изпълни-

теля. 

Нека да разгледаме всяко 

едно изключение поотделно:

1. Промени в икономиче-
ските условия в страната, 
които могат да се квали-
фицират като стопанска 
непоносимост, съгласно 
чл. 307 от Търговския закон 
(ТЗ).

Според чл. 307 от ТЗ 

 съдът може по искане на 

една от страните да измени 

или прекрати договора изця-

ло или отчасти, когато са 

настъпили такива обстоя-

телства, които страните не 

са могли и не са били длъжни 

да предвидят, а запазването 

на договора противоречи на 

справедливостта и добросъ-

вестността.

Важно! Стопанската 

непоносимост е способ за 

изменение или прекратява-

не на двустранни договори, 

т.е. на такива договори, при 

които всяка от страните е 

длъжник на другата. 

Да противоречи на спра-

ведливостта означава да се 

е стигнало до чувствително 

разминаване в стойностите 

на насрещните престации. В 

този случай претенцията на 

облагодетелстваната стра-

на би била в противоречие с 

добросъвестността. Следо-

вателно стопанската непо-

носимост може да се проти-

вопостави на тази страна, 

която несправедливо се об-

лагодетелства от промяна-

та на стопанските условия, 

настъпили след сключването 

на договора.

Предпоставките за упра-
жняването на правото на из-
менение и прекратяване на 
договора са следните:

✓ изпълнението на задъл-

жението по договора да не е 

завършило;

 ✓ изпълнението на за-

дължението да е възможно.

Първата предпоставка 

за приложението на стопан-

ската непоносимост е нали-

чието на валидно породени 

задължения, които не са още 

изпълнени. Възможно е само 

едно от задълженията да не 

е изпълнено изобщо или да 

не е изпълнено докрай. Това 

трябва да е задължението на 

страната, която се позова-

ва на стопанската непоно-

симост.

Втората предпоставка 

е изпълнението на дължима-

та престация да е принцип-

но възможно. Изпълнението 

обаче би нарушило принципа 

за възмездно-еквивалентния 

характер на престациите. 

Тази страна би понесла нео-

правдана загуба, а насрещна-

та би се обогатила неспра-

ведливо. Затова се говори за 

непоносимост, а не за невъз-

можност на изпълнение. 

Стопанска непоноси-

мост наподобява в някои от-

ношения на непреодолимата 

сила, но има друго предназ-

начение и последици. При 

непреодолимата сила прес-

тацията е станала обектив-

но невъзможна, докато при 

стопанската непоносимост 

изпълнението на задълже-

нието трябва да е възможно.

Институтът на стопан-

ската непоносимост отразя-

ва влиянието на промените 

в икономическите условия 

върху възникнали търговски 

правоотношения.

2. Умишлени или действия 
с груба небрежност на 
възложителя, с които се 
предизвиква застрахова-
телното събитие.

За изпълнителя е много 

важно всичко, което е зало-

жено в договора, да се спаз-

ва и от възложителя, за да 

може проектът да се реа-

лизира качествено и в срок. 

Често при специфични СМР, 

които се осъществяват на 

открито или са свързани с 

климатични условия, възло-

жителят трябва да съгла-

сува своите разпореждания, 

за да може обектът да се из-

пълни. Възложителят трябва 

да подпомага изпълнението 

на договора от страна на из-

пълнителя с оглед условията 

на средата.

Затова застраховате-

лят е предвидил, че всякак-

ви умишлени или действия с 

груба небрежност от възло-

жителя, които могат да до-

ведат до застрахователно 

събитие, няма да се покри-

ват по бонд гаранцията. 

Тази предпоставка е за-

ложена и в ЗЗД в чл. 94, който 

гласи, че са недействителни 

уговорките, с които пред-

варително се изключва или 

ограничава отговорността 

на длъжника за умисъл или за 

груба небрежност.

3. Несъгласувани със за-
страхователя промени в 
задълженията по гаранции 
(включително и промени 
в съответния договор за 
възлагане на обществена 
поръчка). 

Има редки случаи, кога-

то може да се наложи до-

говорът за изпълнение по 

обществената поръчка да 

бъде променен. Получаване-

то на съгласие от страна 

на застрахователя за изме-

нението на полицата поради 

промяна на договора трябва 

да се извърши на основание 

искане от възложителя и из-

пълнителя. 

За да не попадне в изклю-

ченията, това искане за про-

мяна трябва да е изпратено 

в оригинал на застраховате-

ля заедно с документацията 

относно етапа на изпълне-

ние на договора и причините, 

които са довели до негово 

изменение. 

Изменението на дого-

вора респективно води и 

до съответното искане за 

промяна на полицата, което 

трябва да стане, и предвиде-

ния срок от застрахователя. 

Най-често такива срокове са 

между 3 и 5 работни дни от 

датата на общото решение 

на изпълнителя и възложи-

теля за необходимост от 

промяна в договора за изпъл-

нение.

Важно! На застрахо-

вателя няма да бъде про-

тивопоставимо никакво 

изменение на сроковете и 

условията на договора, ако 

изпълнителят има вина за 

неизпълнение на клаузи по 

договора. 

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.

4. Събитието произтича 
от действия на застрахо-
вания и/или възложителя, 
които противоречат на 
императивните правни 
норми.

В правната рамка на 

страната има два вида 

правни норми съобразно със 

задължителността им - им-

перативни и диспозитивни.

✓ Императивните нор-
ми защитават обществе-

ния интерес и затова имат 

повелителен и принудителен 

характер. 

✓  Диспозитивните 
правни норми защитават 

частния интерес на отдел-

ните граждани, така че не-

спазването им не накърнява 

обществения интерес.

Тези норми са свързани 

със свободата за догова-

ряне, с възможностите за 

разгръщане на частната 

инициатива. Диспозитивни-

те норми са с неопределени 
и определени граници. При 

неопределените граници 

страните разполагат с пъл-

на автономия на договаряне. 

При определените граници 

страните имат определена 

автономия, лимитирана от 

правната норма. 

Важно! Вън от граници-

те на договаряне нормата е 

императивна.

Всякакви действия от 

страна на възложителя или 

изпълнителя, които противо-

речат или нарушават която 

и да е императивна правна 

норма и това води до застра-

хователно събитие, застра-

хователят няма да го покрие.

5. С нормативен акт на 
държавен орган е въведен 
мораториум върху плаща-
нията на задълженията.

Мораториум е правен 

термин, означаващ от-

срочване, въздържане от 

действие, което следва (по 

закон или по договор) или се 

очаква да бъде извършено. 

Решението за обявяване на 

мораториум може да бъде 

едностранно, двустранно 

или многостранно. Терминът 

се използва главно в полити-

ческата и финансово-иконо-

мическата област. Примери 

за употребата му:

✓ отсрочване на плаща-

ния по дълг за определен срок 

или до настъпване на съби-

тие – официален и обявен 

мораториум;

✓ прекратяване на пла-

щания по дълг с неопределен 

срок – фактически морато-

риум;

✓ документално заявле-

ние на заемополучателя, че 

не е в състояние да изплаща 

своите задължения.

Важно! Само при мора-

ториума, въведен с акт на 

държавен орган, претенция 

към застрахователя няма да 

има покритие по бонд гаран-

цията за възложителя.

Заключение

Разгледаните 5 изключе-

ния са важни, защото прак-

тиката показва, че винаги 

може да се стигне до казус, в 

който да има някое от посо-

чените изключения. Изключе-

нията очертават една рамка 

от различни условия, като 

някои от тях касаят фазата 

на сключване на бонда, други, 

като разгледаните 5 изклю-

чения, са пряко свързани с 

действията на възложите-

ля или изпълнителя, които 

действия нарушават закони 

и нормативни актове.

По отношение на пред-

ставените изключения ста-

на ясно, че може да има и си-

туации, които не са зависими 

от действията на възложи-

теля или изпълнителя, като 

стопанската непоносимост 

и мораториум върху плаща-

нията.

Трябва да се има предвид, 

че изключенията са доста 

на брой при всеки застрахо-

вател и затова ще им обръ-

щаме периодично внимание в 

следващите статии наред 

с другите важни теми от 

семейството на бонд гаран-

циите.

П.П. Ако имате нужда от 
оферта, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни на 
stroitel.bonds@ttins.eu или се 
обадете на 0882 400 071, за 
да го обсъдим с препоръка и 
становище.
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В Града под тепетата планират 
разходи за 345 млн. лв., инвестират 
86 млн. лв. в строителни проекти

Елица Илчева

След сериозен дебат 

в Пловдив общинските 

съветници утвърдиха бю-

джета за 2020 г., който е 

345 251 000 лв. От тях 186 

млн. са за държавни деле-

гирани дейности, а прихо-

дите от местни данъци 

и такси са 159 млн. лв. По 

време на разискванията 

преди гласуването кме-

тът на Пловдив Здравко 

Димитров изрично зая-

ви, че плановете му за 

управление на града са 

4-годишни, за момента 

администрацията ще се 

концентрира само върху 

заложените приорите-

ти, а за всичко останало, 

когато се осигури необ-

ходимото финансиране. 

Предстои да се разгледа 

как да бъдат отпуснати 

средствата за проекти, 

предвидени от районните 

администрации, в размер 

на близо 3,3 млн. лв. От-

делно за текущи ремон-

ти те ще получат по 300 

хил. лв. допълнително. „Ако 

изпълнението на приходи-

те, които ще заложим в 

тазгодишния план, е по-

високо от очакваното, ако 

открием резерви и има 

по-голяма ефективност, 

ще има и повече пари за 

инвестиране“. Това заяви 

зам.-кметът по „Финанси, 

здравеопазване, стопан-

ски дейности и екология” 

Илия Кирчев по повод ис-

канията на районните 

кметове за повече пари и 

автономност.

„Това, което колегите 

ми по райони правят, го 

правят за града“, посочи 

Здравко Димитров, като 

изрично подчерта, че е 

вярвал и е удовлетворен 

от факта, че бюджетът 

ще бъде приет, защото 

„управлението е едно и то 

е за доброто на Пловдив“. 

Кметът защити и 

намерението на админи-

страцията да изтегли 

кредит от Европейска-

та инвестиционна бан-

ка (ЕИБ). „Всеки бизнес 

разчита на кредити, а не 

на собствени пари, за да 

работи“, каза още Здравко 

Димитров.

В Пловдив приоритет е об-
разованието, а заложените 
средства за инвестиции в 
краткосрочен и дългосро-
чен план са сериозни. 

О т  пр е д ви де н и те 

за издръжка 159 млн. лв. 

15 млн. лв. са собствени 

приходи на общината и 

почти цялата сума е раз-

пределена за строителни 

проекти. 600 хил. лв. са 

за проектиране на две 

съвсем нови училищни 

сгради - на Математиче-

ската гимназия „Акад. К. 

Попов“ и на Хуманитарна-

та гимназия „Св. св. Кирил 

и Методий“, които ще се 

строят в следващите го-

дини. 60 хил. лв. са отде-

лени за идеен проект за 

основен ремонт на сгра-

дата на СУ „Константин 

Величков“. За изграждане 

на нова детска градина в 

кв. „Въстанически - юг“ на 

район „Южен“ са гласувани 

1 млн. лв. В Основно учи-

лище „Стоян Михайловски“ 

ще се прилагат мерки за 

енергийна ефективност, 

ще се ремонтира ограда-

та и ще се строи спортна 

площадка. Към Езиковата 

гимназия „Иван Вазов“ ще 

се прави многофункцио-

нална спортна зала, която 

ще струва 1 251 342 лв. За 

осъществяване на програ-

мите за спортни площадки 

в училищата и на детски в 

кварталите са разпреде-

лени 460 хил. лв. 

Програмата за благо-

устройство, комунални 

услуги и околна среда е на 

стойност 88,6 млн. лв. От 

тях 

за строителство и ремон-
ти на уличната мрежа са 
планирани 26 362 265 лв., 
а за дейности по благо-
устройство 11 909 018 лв.

Озеленяването на гра-

да ще възлезе на 5 млн. лв. 

Средствата за поддържа-

не на гребния канал и на 

плувен басейн „Младост“ 

са 1 010930 лв. Друг по-

голям обект в този сег-

мент е „Проектиране и 

изграждане на център за 

управление на отпадъ-

ци с подобект 1: Компо-

стираща инсталация за 

разделно събрани зелени  

и/или биоразградими отпа-

дъци“. Той е на стойност 

3 825 138 млн. лв. и се осъ-

ществява по Оперативна 

Бюджет без дефицит 

или излишък, но леко по-

стен. Така определи фи-

нансовата рамка, с която 

ще разполага община Асе-

новград през тази година, 

ресорният зам.- кмет д-р 

Теньо Манолов. Тя е в раз-

мер на 49 422 188 лв., от 

които делегираните дър-

жавни дейности са малко 

над 29 млн. лв., а сред-

ствата от местни при-

ходи – 20 млн. лв.

В най-важния финансов 

документ влизат и 18,5 

млн. лв., които общината 

очаква по разплащания за 

реализираните европро-

екти. От тях 17,2 млн. лв. 

са външни, а останалата 

сума от 1,3 млн. лв. е съ-

финансиране. Предстои 

тази година местната 

власт да върне около 11 

млн. лв. дълг към Фонд 

ФЛАГ и банкови заеми. 

По функции разходната 

част е разпределена в 9 

позиции. За „Общи държав-

ни служби” администраци-

ята ще отдели малко над 

5,7 млн. лв. Разчетите за 

„Жилищно строителство, 

БКС и опазване на окол-

ната среда” предвиждат 

за: осветление на ули-

ци и площади - малко над 

720 хил. лв., изграждане, 

ремонт и поддържане на 

уличната мрежа - око-

ло 2,8 млн. лв., за други 

дейности по жилищното 

строителство - близо 

990 хил. лв. Средствата 

за опазване на околната 

среда са 176 хил. лв., за 

озеленяване - 550 хил. лв., 

и за чистота - близо 2,4 

млн. лв. Пречистването на 

отпадни води от населе-

ни места ще струва 830 

Кметът Здравко Димитров е доволен от парите, с които ще разполага през настоящата година

хил. лв. Към последното са 

предвидени разходи и за 

въвеждане в експлоата-

ция на Пречиствателната 

станция за отпадни води 

за 6 месеца. 

„В капиталовата про-

грама не може да зало-

жим всичко, което имаме 

като идея и което бе по-

искано от кметовете на 

населените места, да не 

говорим, че нямаме и про-

ектната готовност да 

потърсим повече външни 

финансирания”, уточни д-р 

Манолов, обобщавайки, че 

именно това има предвид, 

като казва за бюджета, че 

е „леко постен от страна 

на приходи”. По думите му 

резервът в е малко над 2%, 

което е около 1,2 млн. лв.

Реализираният прехо-

ден остатък от 2019 г. е 

в размер приблизително 

на 7 млн. лв. 

Д-р Теньо Манолов ко-

ментира и финансовото 

състояние, в което нова-

та власт е заварила об-

щината. Около 13 млн. лв. 

са задълженията на мест-

ната администрация в 

Асеновград, като близо 

5,4 млн. лв. от тях тряб-

ва да бъдат върнати до 

края на 2020 г. Предходно-

то управление на града е 

оставило по сметките на 

общината 5,5 млн. лв. От 

тях обаче 4,5 млн. лв. са 

били за финансови задъл-

жения по вече подписани 

договори.
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програма „Околна среда 

2014 – 2020“.

17,4 млн. лв. ще бъдат 

заложени за здравеопаз-

ване, а 16,5 млн. лв. са за 

издръжка на социалните 

заведения. И в това перо 

са включени средства за 

строителство - 60 000 лв. 

са за неотложни ремон-

ти на Домашния социален 

патронаж и клубовете за 

пенсионери и 100 000 лв. са 

за осигуряване на достъп-

на архитектурна среда за 

хората с увреждания във 

всички общински обекти. 

За поддръжка на чис-

тотата по улици и квар-

тални градинки са одобре-

ни 33 млн. лв. Културата 

в Града под тепетата и 

тази година е на почит, 

става ясно от заделена-

та сериозна сума - около 

20 млн. лв. Тук са включени 

250 хил. лв. за археологиче-

ски разкопки.

Пловдивските съвет-

ници решиха, че капитало-

вата програма ще се осъ-

ществява с над 86 млн. лв., 

от които над 1/3 - около 

34 млн. лв., са от бюдже-

та на общината, а оста-

налите близо 52 млн. лв. 

са привлечени по евро-

пейски проекти. Отделно 

2 458 800 лв. са парите, 

планирани за получаване 

като целева субсидия от 

централния бюджет за 

същото перо. През 2020 г. 

се очаква размерът на 

разходите, които ще се 

извършат общо по всич-

ки проекти в процес на 

изпълнение, да възлезе на 

46 191 763 лв. 

Ще стартира и работата 
по ремонтите и рекон-
струкцията на ул. „Даме 
Груев“ и дългоочаквания 
пробив „Модър - Царевец“.

За всеки един от тях 

са отделени по 1 млн. лв. 

Има два варианта за бъ-

дещата връзка между ра-

йоните „Южен“ и „Западен“ 

– проектът „Модър - Царе-

вец“ да се актуализира на 

инженеринг или с предва-

рително изготвен проект. 

10 млн. лв. са заде-

лени за разплащане на 

инфраструктурни обек-

ти, изпълнени миналата 

година, а 17 млн. лв. – за 

такива по различни евро-

пейски програми. С други 

2,4 млн. лв. ще се извърши 

доплащането за дейност-

ите на площад „Центра-

лен“. 3,4 млн. лв. са пред-

видени за многоетажния 

паркинг в „Западен“,  а 

6 млн. лв. - за бул. „Севе-

рен”. Бул. „Кукленско шосе“ 

ще струва 1 млн. лв., пре-

образяването на спортна 

зала „Дунав” – 1,4 млн. лв., 

за Одеона има 300 хил. лв., 

за зоопарка - 700 хил. лв. 

В капиталовата програма 

са заложени и 1 млн. лв. за 

настилките в Тютюневия 

град. 

Съветниците решиха 

също да подкрепят напра-

вените в зала предложения 

от „Кауза Пловдив“ на стой-

ност над 272 млн. лв. Увели-

чени са и парите за спорт 

по предложение на общин-

ския съветник Атанас Узу-

нов от 1,3 на 1,6 млн. лв. 

Допълнително са одобрени 

средства за нуждите на 

три културни института - 

Драматичния театър, Пло-

вдивската опера и Кукления 

театър, в размер на 120 

хил. лв. Ще бъдат предос-

тавени и по 300 хил. лв. за 

парковете „Ружа“ и „Рибни-

ца“, както и за Дондуковата 

градина. В бюджет 2020 г. 

на община Пловдив са вклю-

чени и 24 млн. лв. преходен 

остатък от 2019 г.

Бюджет 2020 бе при-

ет с пълно единодушие 

в Пазарджик и по мнение 

на местната власт той 

е най-добрият досега 

- 91 091 142 лв. Това е 5 

пъти повече от бюдже-

та преди 20 години. Су-

мата за делегирани от 

държавата дейности е 

61 355 699 лв. Местни 

и дофинансирани дей-

ности са 29 735 443 лв., 

а преходният остатък 

от 2019-а е 1 312 906 лв.  

Очаква се в края на годи-

ната бюджетът да е над 

100 000 000 лв.

Общинските съветни-

ци одобриха разпределе-

нието на целевата субси-

дия за капиталови разходи 

от местни приходи в раз-

мер на 1 690 600 лв. Те 

са главно за ремонти 

и обновяване на улици 

и  тротоари .  Общата 

сума в поименния спи-

сък на инвестициите е 

3 293 928 лв. За улични и 

тротоарни настилки по 

пазарджишката ул. „Кон-

стантин Величков“  (в 

участъка от бул. „Цар Ос-

вободител“ до бул. „Хрис-

то Ботев“), ул. „Градинар-

ска“ и ул. „Ал. Батенберг“ 

са предвидени 540 600 лв.

Още 400 000 лв. ще 

отидат за техническа ин-

фраструктура в квартал 

„2а“ - Зоната на здравето. 

476 480 лв. са заложени за 

доплащане изграждането 

на пешеходния мост над 

река Марица, свързващ 

парк остров „Свобода“ със 

Зоната на здравето.

Ремонти и благоус-

трояване предстоят и по 

още улици, както и за об-

новяване на тротоари. В 

поименния списък с инвес-

тиции са вписани и сред-

ства за котелно помеще-

ние в училището в село 

Юнаците за 97 490 лв. 

и 71 180 лв. за ограда на 

Основно училище „Проф. 

Иван Батаклиев“.

1,4 млн. лв. отиват в 

спортна инфраструкту-

ра. Новата зала в двора на 

СУ „Георги Бенковски“ ще 

възлезе на 600 000 лв., ос-

таналите 800 000 лв. ще 

бъдат вложени в ремонт 

на стадиона. Сред по-го-

лемите обекти е и „Ре-

монт и реконструкция по 

водопровод и канализация 

в гр. Пазарджик - улици „Ге-

орги Кендеров“, „Иван Чун-

чев“ и „Люлин“, на стой-

ност 90 000 лв. С други 

60 000 лв. ще се изпълнят 

дейности по инфраструк-

тура в населените места 

- ел. проводи, осветление 

и други; нова кабелиза-

ция и възстановяване на 

аварирали подземни кабе-

ли за УОУ, монтиране на 

стълбове и осветителни 

тела по улици, в т.ч. и по 

тези, по които ЕВН пре-

махва въздушната мрежа; 

изграждане на ел. захран-

ване за обществени меро-

приятия.

40 717 448 лв. е бюджетът, приет на общинската се-

сия в Карлово. Кметът д-р Емил Кабаиванов го определи 

като балансиран, напълно реален и изпълним без излишно 

надути балони.

Общият размер по приходната част е 40 717 448 лв., 

от които 26 150 411 лв. са за делегирани от държавата 

дейности и 14 567 037 лв. - приходи от местни дейности. 

Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер 

на 1 277 400 лв., с 10% по-висока от предходната година. 

В бюджета са планирани 20,9% от целевата субсидия 

за капиталови разходи да бъдат изразходвани за град 

Карлово и 73,82% за Баня и четирите села.

Приоритетите са образование и социални дейности, 

в това число култура и спорт. Освен бюджета, съвет-

ниците приеха и предложението на кмета Кабаиванов 

за основен ремонт на централния площад „20 юли“ в 

Карлово.

Съветниците в Карлово одобриха предложеното за ремонт 
на площад „20 юли“
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Кметът Даниела Райчева: 

Георги Сотиров

Г-жо Райчева, тре-
ти мандат сте кмет на 
втория по територия ра-
йон на столицата, който 
е с население към 30 000 
души, с прилежащи 12 
села… Към какво е насо-
чена новата Ви управлен-
ска програма?

Тя е продължение на 

предишните две. Казвам 

това с известна гордост, 

защото е явно, че хората 

харесват моя и на екипа 

ми подход за развитие на 

населените места. Ще 

откроя грижите за обра-

зователната инфраструк-

тура, защото тя е от 

особено значение за нас. 

През всички години досе-

га полагаме непрекъснати 

усилия за реновирането на 

сградния фонд на училища 

и детски градини, за да 

могат нашите деца да се 

чувстват добре, уютно 

и да живеят с нагласата 

да останат при нас те и 

следващите поколения. 

Важно е. 

И се случва, видно е от 

неспирното строител-

ство на фамилни сгради. 

Хората добре разбират, 

че развитието на столич-

ния град няма как да про-

дължава до безкрай под 

Витошката яка, а ще се 

търси просторът, чиста-

та и приветлива природа 

на север от центъра, т.е. 

в населените места на 

район Нови Искър. Което 

впрочем е видима практи-

ка и към момента.

Казано с няколко думи 

– нашият стремеж е да 

осигурим места в детски-

те градини и в основните 

училища, за да бъдат спо-

койни родителите, докато 

са на работа. Към това 

допълваме поддръжката и 

изграждането на спортни 

площадки, фитнеси на от-

крито и др. 

Нови Искър е разделен 
на пет квартала и приле-
жащите към района села. 
Какво ги прави атрак-
тивни за инвеститори и 
туристи?

Някои от населените 

места в района са особе-

но популярни. Кв. „Гниляне“ 

например е известно от 

султански ферман, носещ 

датата 23 април 1500 г., а 

село Доброславци – с бив-

ше то военно летище… 

Имаме и минерални извори. 

Всяко от нашите населени 

места е различно, специ-

фично и посвоему харес-

вано от хората. Ние като 

управленци - моят екип в 

района и кметовете на 

селата, имаме разбиране-

то и отговорността за 

балансираното развитие. 

Искам първо да комен-

тирам възможностите, 

които могат да се отво-

рят по отношение на на-

шите топли извори. Съв-

сем близо до сградата в 

кв. „Кумарица”, където се 

намира кметската адми-

нистрация, е старата ми-

нерална баня. Тя от години 

не работи по ред причини. 

Съвсем наскоро проведох-

ме срещи с ръководство-

то на тукашното здравно 

заведение и обсъдихме 

реалните възможности 

за трансформиране на ба-

нята в рехабилитационен 

център. 

Минерален извор има 

и в с. Чепинци. Там обаче 

преди няколко месеца Об-

щинският съвет осигури 

средства за превръща-

нето на старата баня 

в читалище. В момента 

извършваме строително-

възстановителни дейнос-

ти. Аз съм възложила на 

колегите, докато текат 

ремонтните работи, те 

да проучат доколко чита-

лищната дейност, от една 

страна, и използването на 

минералната вода, от дру-

га, могат да се съчетаят 

в една сграда в интерес 

на населението не само 

от Чепинци. Самата идея 

си заслужава усилията.

А що се отнася до во-

енното летище в Добро-

славци, то се управлява 

от Министерство на от-

браната (МО). Кубрато-

во също е от знаковите 

селища в район Нови Ис-

кър. То се развива много 

динамично по отношение 

на новото жилищно строи-

телство, но все пак има за 

съсед Пречиствателната 

станция за отпадни води 

на мегаполиса. За ренови-

ране на това скъпо, но не-

обходимо съоръжение има 

разработен прединвести-

ционен проект на Столич-

ната община (СО). С него 

ще се кандидатства по 

ОП „Околна среда“ и ако се 

преборим за европейско 

финансиране, ще влезем 

в необходимите норми за 

чистота на средата. В 

момента е факт неприят-

ната миризма, която чес-

то се носи във въздуха.

Каква е инвестицион-
ната Ви програма, с коя-
то убедихте хората да 
гласуват за Вас?

В  последните  два 

мандата построихме две 

детски градини,  като 

тази година ще заработи 

най-новата и най-модерна-

та база за нашите деца. 

Санирахме 170 СОУ „Васил 

Левски”, което продължава 

дълголетната просветна 

традиция от средата на 

ХIХ в., когато килийното 

образование се заражда 

в с. Курило. Подменихме 

отоплителната инстала-

ция и сега тя е на еколо-

гично гориво от пелети. 

Икономисаните средства 

използваме за подобрява-

не на базата, направихме 

и нова спортна площадка, 

която може да се използва 

и след училище. Наскоро 

кметът на София Йор-

данка Фандъкова посети 

нашата нова и модерна 

спортна зала, която изгра-

дихме към 176 ОУ в с. Него-

ван. Като кмет наистина 

се гордея, че СО насочва 

сериозни средства към 

северните територии на 

столицата, и за това, че 

във всяко от нашите сели-

ща се изграждат или вече 

са факт важни за ежедне-

вието обекти от социал-

ната инфраструктура. 

Може би да ни кажете 
няколко думи и за това 
на какъв етап е реализа-
цията на перспективна-
та идея за газифициране 
на жилищата на хората 
тук?

Това е мащабен про-

ект, който нашите съ-

граждани искат да бъде 

осъществен в най-скоро 

време. И впрочем също е 

част от управленската 

ми програма. Газопренос-

ното трасе е на не повече 

от километър от нашите 

къщи. Влязохме в контак-

ти с „Овъргаз“ - единстве-

ната лицензирана фирма, 

която може да изгражда 

мрежа на територията 

на СО. В момента съби-

раме заявления за жела-

ние за включване на до-

макинствата и това ще 

послужи на компанията 

да направи своите инвес-

тиционни предложения на 

базата на реална икономи-

Даниела Райчева e родена в София. Магистър по 
публична администрация от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“. Професионалното 
й развитие преминава през работа като общински 
съветник в град Нови Искър, експерт европейски 
проекти в частния бизнес и трети мандат кмет на 
района.

Снимки авторът
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ческа обосновка.

Как върви кампанията 
за безплатна подмяна на 
отоплителните уреди и 
проектът за подобрява-
не качеството на атмос-
ферния въздух?

Това е различно от 

монтирането на филтри 

на комините… Става дума 

за нови отоплителни тела, 

които са пригодени да из-

гарят пелети, а нашият 

район беше единствен в 

столицата, където пи-

лотно бяха отпуснати 30 

такива печки на домакин-

ствата. В момента се 

провежда втора кампания, 

в която участват четири 

села – Чепинци, Негован, 

Световрачене и Кубрато-

во. Сега правим инфор-

мационна кампания, за да 

могат хората да имат 

представа за предимства-

та и да се подготвят до-

кументално. Преминаване-

то към алтернативните 

форми ще се изпълнява в 

рамките на Интегриран 

проект „Българските об-

щини работят заедно за 

подобряване на качество-

то на атмосферния въз-

дух” LIFE17 IPE/BG/000012 - 

LIFE IP CLEAN по Програма 

LIFE на Европейския съюз.

Река Искър е главната 
отводнителна артерия. 
Да отворим темата за 
водата…

Нейното доставяне 

и пречистване е един от 

жизненоважните въпроси 

за всяко населено място. 

Голяма част от населе-

нието е включено към под-

земната инфраструктура 

на главната улица. Имаме 

проект за доизграждане на 

канализационната систе-

ма на Нови Искър, както 

и за някои от селата, но 

това, съгласете се, е про-

цес и няма как да стане 

изведнъж. На някои места 

мрежата трябва да мине 

през частни имоти и да се 

проведат отчуждителни 

мероприятия. Процедура-

та е бавна и скъпа, поня-

кога се налага съдът да 

решава и изграждането 

естествено се забавя.

В последно време има-

ме успешно строителство 

на водопроводи и канали-

зация в Курило, а и в някои 

от другите населени мес-

та. Но трябват и много 

средства. Сега налична-

та канализационна мрежа 

отвежда отпадната вода 

чрез препомпване в ПСОВ 

в Кубратово. Преди повече 

от 10 години е изградено 

необходимото за целта 

съоръжение и то се справя 

с обема отпадни води. Към 

него ще бъдат насочени 

и новоизграждащите се 

канализации. А по отно-

шение на питейната вода 

ние сме свързани с големия 

столичен водопровод и ня-

маме проблеми.

 

Поддържате делови 
партньорски отношения 
с ВСУ „Любен Каравелов“. 

Разкажете за тях.
През миналата годи-

на с академичното ръко-

водство на училището и 

с неговия ректор проф. 

д.а.н. арх. Борислав Бори-

сов подписахме Меморан-

дум за сътрудничество, 

с което предоставяме 

възможности на студен-

ти от ВСУ да дойдат на 

практика в технически-

те служби в общината. 

Става въпрос за бъде-

щи строителни инжене-

ри и архитекти, които в 

практиката да докажат 

своите професионални 

качества, а и желания в 

едно близко време да се 

занимават с ангажимен-

ти, които налагат еже-

дневно боравене с доку-

ментите на хората при 

решаването на определен 

казус. Тази година такъв 

стаж ще се проведе за 

втори път и ние очакваме 

положителна реакция и на 

студентите, и на адми-

нистративното ръковод-

ство на ВСУ. Още повече, 

че нашият гл. архитект и 

един от моите заместни-

ци, инж. Людмил Игнатов, 

лично са се ангажирали 

и ще бъдат ментори на 

младите колеги. Инж. Иг-

натов е и възпитаник на 

висшето училище.

Какво е състоянието 
на пътната инфраструк-
тура при Вас?

Като един от най-голе-

мите райони на мегаполи-

са Нови Искър трябва да 

има достатъчно средства 

за поддръжка и изграждане 

на нови улици. Аз съм на-

ясно, че имаме трудности 

с вътрешнокварталните 

улици, но с инвестиции, 

които директно да бъдат 

насочени в това направ-

ление, те могат да бъдат 

преодолени. Изпълняваме 

заложената програма не 

без сериозната помощ на 

СО. 

Що се отнася до се-

лата, там пътищата се 

поддържат. Движението 

на масовия градски транс-

порт, на училищните ав-

тобуси, на линейките и 

другите специализирани 

автомобили не спира и 

експлоатационното със-

тояние  на  шосетата 

позволява това да става 

безпроблемно. Увеличени-

те бюджети на районните 

администрации за тази 

година ще спомогнат и 

в това направление да 

изпълним още много от 

инвестиционните си про-

грами.

Няколко думи за евро-
пейското финансиране на 
проекти чрез СО? 

Активни сме и в това 

отношение, но както зна-

ете, експертите на голя-

мата Столична община са 

водещи.

Вашият район е бо-
гат с паметници на кул-
турата. Пет от тях са 
с категория „национално 
значение“. В Требич на-
предва строежът на го-
лям православен храм.

Това е нашата осо-

бена гордост. А за мен 

лично от съществено 

значение е какъв човек уп-

равлява, стопанисва, под-

държа тези общочовешки 

съкровища. За пример бих 

дала Курилския манастир 

и неговия отец Нектарий. 

На мястото на днешната 

света обител е имало ма-

настир още през Първата 

българска държава, но в 

началото на османското 

робство той е разрушен. 

През 1593 г. сградата е 

възстановена със сред-

ствата на жителите от 

околните села – Кумари-

ца, Доброславци и Требич. 

Тогава е построена и се-

гашната църква, изписана 

през 1596 г. от известния 

живописец Пимен Зограф-

ски. В манастира са се 

съхранявали и някои ценни 

реликви, като едно еван-

гелие, писано от отец Ма-

тей и печатано във Влаш-

ко през XVI в., и каменен 

свещник със старобългар-

ски надписи от 1497 г. (и 

двете сега са в Църковния 

историко-археологически 

музей в София). Казвам 

това неслучайно. При-

общаването на хората 

към българщината, към 

светостта на вярата 

има своето проявление в 

днешния ден и в бъдеще-

то на страната. Затова 

си заслужава човек да 

отдава сили и желание за 

благородни каузи.Едно от новопостроените индустриални халета в района

Грижата за уюта на най-малките е първостепенна задача на администрацията

Духовните институти също са обект на внимание от страна на общинското ръководство
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БУРГАС

Тракийският универ-

ситет в Стара Загора ще 

бъде обновен с 3 млн. лв., 

осигурени чрез Оперативна 

програма „Региони в растеж 

2014 - 2020 г., съобщиха от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ). 

Управляващият орган на 

програмата обяви за пуб-

лично обсъждане изменение 

на процедурата „Подкрепа 

за висшите училища в Ре-

публика България”. Мярката 

финансира условия за мо-

дерни услуги в сферата на 

висшето образование чрез 

обновяване на материал-

ната база, осигуряване на 

съвременно оборудване и 

обзавеждане на университе-

тите. До момента са склю-

чени 13 договора, по които 

безвъзмездната финансова 

помощ е на обща стойност 

40,7 млн. лв.

С предложените изме-

нения се цели и допълване 

на условията за съвмести-

мост с приложимия режим 

на държавна помощ. По 

този начин ще може да се 

финансират обекти в уни-

верситетите, в които се 

осъществява основната 

образователна дейност, 

както и допълнителна сто-

панска дейност - учебни 

зали, които в отделни слу-

чаи се ползват под наем за 

провеждането на различни 

събития, басейни, спортни 

зали, в които се допускат 

и външни лица срещу за-

плащане, и т.н. Условието 

е стопанската дейност да 

не надвишава 20% от общия 

годишен капацитет на ин-

фраструктурата. Другата 

допустима възможност е 

за помещения, които пред-

ставляват обичайни съоръ-

жения и в тях се изпълнява 

стопанска дейност - напри-

мер книжарници, студент-

ски столове и т.н.

Насоки за кандидат-

стване и приложения към 

тях по процедурата са пуб-

ликувани на интернет сай-

та на програмата, както и 

дни се установи, че е активирано свличане 

на земни маси при съществуваща камен-

на подпорна стена, разположена над край-

брежната алея в Приморски парк, недалеч 

от Летния театър. Тя е с височина 2,70 м и 

дължина 16 м. Още през 2013 г. бе констати-

рана появата на хоризонтална пукнатина с 

вертикално отместване. Тогава общината 

сигнализира областния управител и входира 

преписка по действащия Закон за защита 

при бедствия за осигуряване на средства. 

Спешно бе възложен и изготвен проект за 

укрепване. Изпълнени бяха и аварийни мер-

ки за временно подпиране и обезопасяване 

на опасния участък“, припомня ситуацията 

кметът.

Към настоящия момент цялостният про-

ект не е реализиран, защото средства по 

Закона за защита при бедствия не са оси-

гурени. Включването на обекта в капита-

ловата програма на община Бургас ще даде 

възможност за стартиране на обществена 

поръчка за избор на изпълнител и реализира-

не на спасителните ремонти.

Комисия на Министерство-

то на културата, назначена със 

заповед на министър Боил Банов 

със задача да извърши подробно 

обследване на всички сгради в ра-

йона на площад „Тройката” в Бур-

гас, започна работа. Експертите 

от Националния институт за 

недвижимо културно наследство 

(НИНКН) и от Главна дирекция „Ин-

спекторат за опазване на култур-

ното наследство” (ГДИОКН) са из-

вършили предварителен оглед на 

място и са направили проверка по 

документи на съществуващите 

постройки в района. Те са провели 

и първа работна среща с пред-

ставители на община Бургас.

Задачата им е да проведат 

процедури по идентифициране, 

деклариране и предоставяне на 

статут, включително по акту-

ализиране на временни режими за 

опазване съгласно Закона за кул-

турното наследство. Целта на 

експертната комисия е да бъде 

завършена процедурата по пре-

доставяне на окончателен ста-

тут на сградите - недвижими 

културни ценности. 

Подробно обследвани ще бъ-

дат бившите Маринкови хамбари, 

жилищно-търговска сграда и чи-

талище „Пробуда”, които прите-

жават статут на декларирана 

единична архитектурно-строи-

телна недвижима културна цен-

ност с предварителна категория 

„за сведение”. Проверка започва и 

на останалите постройки, нами-

ращи се в имота. Установява се и 

дали са извършвани нарушения до 

момента по отношение на здани-

ята там.

Общинските съветници едино-

душно са подкрепили предложението 

на кмета на Бургас за изграждането 

на Университетска детска болница. 

С решението вече е определен те-

рен - в непосредствена близост до 

УМБАЛ Бургас. 

„В момента в петте детски от-

деления в бургаските болници има 

около 100 легла, които са крайно не-

достатъчни при грипни епидемии или 

през лятото, когато населението в 

областта се увеличава неколкократ-

но. Само през миналата година през 

специализирания спешен кабинет в 

УМБАЛ са преминали 1851 деца”, обо-

снова се кметът.

„Новата детска болница ще 

осигури така необходимата леглова 

база, специализирана педиатрична 

помощ на едно място, високотехно-

логична апаратура, както и възмож-

ност за специализация по детски бо-

лести. Всички имаме забележки към 

здравеопазването, но единственият 

начин да се опитаме да го подобрим 

е да предприемем реални стъпки. 

Проектът за регионална детска 

болница няма да е лесен и ще е съ-

проводен с много трудности. Полу-

чавам доста критики, че това не е 

общинска, а държавна отговорност, 

но няма как да отлагаме този изклю-

чително важен за целия Югоизточен 

регион проект”, коментира още Ни-

колов.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

„Интегрираният воден 

проект е един от най-ва-

жните за Пловдив“, заяви 

зам.-кметът по „Строи-

телство и инвестиции“ 

Пламен Райчев по време 

на пресконференция пре-

ди първата копка на обек-

та. Общата му стойност 

е 115 334 116 лв., като 

80 млн. лв. са безвъзмездна 

финансова помощ от ЕС. 

Райчев припомни, че мина-

лата седмица общината 

е сключила договор с Опе-

ративна програма „Окол-

на среда 2014 – 2020“ за 

70 млн. лв. за реконструк-

ция на пречиствателната 

станция за отпадни води 

(ПСОВ). Избраният из-

пълнител за този обект е 

ДЗЗД „ПСОВ Пловдив 2018“ 

с членове „ГБС – Пловдив“ 

АД, „Главболгарстрой“ АД 

и „ЕКО Проект 2000“ ЕООД. 

Освен по модерниза-

цията и доизграждане на 

ПСОВ ще се работи и по 

реконструкция на 12,276 км 

водопровод и 13,5 км кана-

лизационна мрежа в район 

„Северен“, както и по реха-

билитация на главен колек-

тор VII. Включени са и око-

ло 700 сградни отклонения. 

„Път инженеринг“ АД е из-

пълнител на реконструкци-

Кметът Димитър Нико-

лов внесе извънредно пред-

ложение за разглеждане на 

заседание на ОбС. То е за 

включване на нов обект 

в капиталовите разходи 

през 2020 г. – „Укрепване 

на подпорна стена в УПИ I, 

кв. 1 по плана на Приморски 

парк”, съобщиха от прес-

центъра на общината.

„През последните 10 

на интернет страницата на 

МРРБ.

В началото на годината 

МРРБ отпусна още 8 млн. лв. 

от ОПРР за ремонт на седем 

общински и държавни профе-

сионални гимназии в направ-

ленията ветеринарна меди-

цина, горско стопанство и 

растениевъдство и живот-

новъдство в Берковица, Две 

могили, Елхово, Нови пазар, 

Лозница, Професионална гим-

назия по облекло „Ана Май” в 

Пловдив и Професионална 

гимназия по електроника и 

енергетика - Банско.

Тракийският универси-

тет ще има срок до 29 май 

т.г. да кандидатства с про-

ектно предложение. 

Дейностите ще се изпълняват на три етапа, 
общата инвестиция е 115 334 116 млн. лв.

ята на канализационната и 

водопроводната мрежа на 

улиците по лот 1 в кв. „Кър-

шияка“, а стойността на 

обектите там е почти 

8 млн. лв. „Европейски пъти-

ща“ АД и „Грома Холд“ ЕООД 

са фирмите, които са из-

брани за лот 2 – на север 

от бул. „Марица“, на изток 

от бул. „Васил Априлов“ и на 

запад от ул. „Победа“ и в кв. 

„Захарна фабрика“. Стой-

ността е близо 8,5 млн. лв.

Вторият подетап е 

рехабилитацията на ко-

лектора по бул. „Дунав“, 

ул. „Брезовско шосе“ и из-

граждането на 2,7 км нов 

колектор. В момента об-

щина Пловдив подготвя ак-

туализация на третия под-

етап, преди да бъде обявена 

обществената поръчка. 

„Трите стадии са незави-

сими един от друг. До края 

на седмицата проектът за 

последния ще бъде входи-

ран в Управляващия орган в 

ОПОС за съгласуване“, обяс-

ни Пламен Райчев и уточни, 

че до края на годината ще 

започне и той. Цената е 

18 млн. лв. 

На събитието стана 

ясно, че улиците в засегна-

тите участъци ще бъдат 

преасфалтирани, павета-

та ще бъдат премахнати, 

а тротоарите ще бъдат с 

подменена настилка.

„Малкият капацитет 

на канализацията в район 

„Северен“ възпрепятства 

нормалното отвеждане 

на дъждовните води. След 

подмяна на ВиК мрежата и 

полагането на новата на-

стилка ще бъдат монти-

рани и новите дъждопри-

емни шахти, с което този 

проблем ще бъде решен“, 

сподели ръководителят 

на  проекта  Борислав 

Кръстев.

„Ще се работи в пълен 

синхрон с ВиК, за да няма 

спиране на крановете за 

повече от 3 часа. Направен 

е линеен график за ремон-

тиране на улиците, като 

ще се започне с две от 

тях“, допълни Пламен Рай-

чев. Срокът за изпълнение 

е 18 месеца. 
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Министърът на окол-

ната среда и водите Емил 

Димитров заедно с кмето-

вете на Враца и Мездра 

Калин Каменов и Иван Аспа-

рухов, както и с представи-

теля на изпълнителя „Ком-

понаре” ДЗЗД Стоян Кисьов 

участва в първата копка за 

изграждане на инсталация 

за компостиране на раздел-

но събрани зелени отпадъ-

ци на двете общини.

„С проекти като този 

имаме възможност директ-

но да инвестираме в здра-

вето на хората и в една 

по-чиста среда. С изпъл-

нението му ще се намали 

количеството депонирани 

биоразградими отпадъци, 

генерирани на терито-

рията на двете общини, 

и това ще помогне да се 

изпълнят европейските и 

национални цели“, каза ми-

нистър Димитров.

Общата инвестиция е 

над 5,8 млн. лв. Безвъзмезд-

ната финансова помощ, 

осигурена от Оператив-

на програма „Околна сре-

да 2014-2020“ (ОПОС), е в 

размер на 4,4 млн. лв., а съ-

финансирането от двете 

общини - 1,4 млн. лв. Пред-

вижда се съоръжението 

да е с капацитет 8000 т 

годишно. Срокът за изпъл-

нение е 24 месеца. Инста-

лацията ще обслужва близо 

81 хил. души.

Кметът Калин Каменов 

заяви, че Враца ще е пример 

за това как изхвърленото 

може да бъде превърнато 

в екологичен продукт. „Ус-

поредно с изграждането на 

инсталацията започваме 

и поетапното монтиране 

на подземни контейнери, 

които са с по-голяма вмес-

тимост. Сред мерките за 

ефективно управление на 

отпадъците планираме и 

инициативи за насърчаване 

на разделното събиране. С 

общи усилия можем да на-

правим Враца чист и зелен 

град”, добави Каменов. 

Представителят на 

дружеството изпълнител 

„Компонаре” ДЗЗД Стоян 

Кисьов каза, че ще се из-

гради иновативно съоръ-

жение, което ще превръща 

боклука в суровина за дей-

ности в озеленяването и 

земеделието.

Министър Димитров 

съобщи още, че в общи-

на Враца се изпълняват и 

други ключови проекти по 

ОПОС. Въведена в експло-

атация е пречиствателна 

станция за отпадни води. 

Успешно е приключил и пър-

вият етап от реконструк-

цията на водопроводната и 

канализационна мрежа.

По покана на кмета Ка-

менов той инспектира и 

работата по изграждане-

то на нов довеждащ водо-

провод за Враца. На обекта 

в момента се полагат сфе-

рографитни чугунени тръ-

би от язовир „Среченска 

бара“ към града. Подобна 

реконструкция се извърш-

ва за пръв път от 70-те 

години насам. Използва се 

иновативна технология, 

съобразена с всички еколо-

гични норми. Дейностите 

са част от последната 

фаза на проекта за во-

дния цикъл, финансиран по 

ОПОС, инвестициите от 

него възлизат на над 115 

млн. лв. (от които безвъз-

мездната помощ е над 78 

млн. лв.), а срокът на изпъл-

нение е до края на 2021 г.

Община Разлог ще из-

гради модерен детски ски 

център в местността 

Кулиното в Пирин в зона-

та, която влиза в Общия 

устройствен план на об-

щината, съобщи кметът 

Красимир Герчев. „Тук ид-

ват масово деца от ця-

лата страна, затова в 

долната част на пистите 

ще се направят по-широки 

плацове за начинаещите. 

Планира се и изгражда-

нето на система за про-

изводство на изкуствен 

сняг. Ще се просече и още 

една писта - 1630 метра, 

която ще е за хора с по-до-

бри умения. Ще има и мал-

ка просека за нов лифт. 

Сегашният е морално 

остарял. Проектът е на 

стойност около 3 млн. лв.“, 

каза кметът.

И уточни, че първата 

стъпка ще са отчужди-

телните мероприятия 

за панорамния път в под-

ножието на планината, 

който ще свързва прохода 

Предел с „Пирин Голф” и 

нататък към началната 

станция на лифта в Бан-

ско. „Колегите от Банско 

имат възможност, ако 

помислят в тази посока, 

също да подкрепят проек-

та”, заяви Герчев. Той каза 

още, че в Общия устрой-

ствен план на общината 

не се предвижда никакво 

застрояване на Кулиното. 

„Няма да има хотели, мо-

тели, нищо няма да има. За 

застрояване е предвидена 

местността Бойков рид, 

отделно и Бетоловото. В 

планината ще има само 

обслужващи постройки и 

съоръжения, като мислим и 

за лятото. Ще има и лет-

ни съоръжения за децата. 

Защото тук идват пре-

димно семейства с деца”, 

каза още Герчев.

Община Плевен ще депозира няколко 

проекта за ремонт на спортни зали за 

финансиране от Министерството на 

младежта и спорта, съобщиха от мест-

ната администрация.

Наложителен е ремонтът на зала 

„Спартак”. За обекта общината разпо-

лага с готова документация на стой-

ност 350 500 лева. Предвижда се и нова 

инсталация с вентилаторни конвектори 

за отопление на зали за волейбол и ак-

робатика, разработване на климатична 

система и санитарни възли. Включено 

е строителство на абонатна станция, 

осигуряваща енергия за топла вода.

Вторият проект е за ремонт на за-

лата за борба, за която също има готов-

ност. Нужните пари там са 202 500 лв., 

като е предвидена цялостна подмяна на 

подовото покритие с ударопоглъщаща 

гумирана настилка, нова ламперия, час-

тично изкърпване на стени, боядисване, 

ремонт на покрив.

Залата по волейбол е третият обект, 

за чийто ремонт ще са необходими 

280 111 лв. Срокът за кандидатстване 

за финансово подпомагане пред Минис-

терството на младежта и спорта е 31 

март, уточняват от общината.

Изграждат инсталация за компостиране 
на разделно събрани зелени отпадъци на двете общини

www.roland-terex.com

ISO 9001:2015 certified by

www roland terex com

ИНОВАТИВНИ
СТРОИТЕЛНИ 
МАШИНИ

Започва ремонтът на 4,6 км от трето-

класния път, преминаващ край Северната 

индустриална зона на Разград, съобщиха 

от пресцентъра на Агенция „Пътна инфра-

структура”.

Ще се обновява участъкът от кръс-

товището на пътя Търговище - Разград 

до пресичането с общинското шосе Раз-

град - Дянково. Инвестицията е за близо 

3 млн. лв. Отсечката е с важно значение 

за транзитните потоци и е основна връз-

ка за Северната индустриална зона на об-

ластния център.

Ремонтните дейности включват нова 

асфалтова настилка, светлоотразителна 

хоризонтална маркировка, подобряване на 

отводняването, подмяна на бордюрите, 

монтаж на пътни знаци и мантинели.

По време на строителните работи 

движението ще се осъществява двупо-

сочно в една лента, в която не се извърш-

ват строителни дейности. Изпълнител е 

„Строймонтаж” ЕАД - Разград, а срокът за 

реализация е десет месеца.
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Георги Сотиров

Д - р  А н г е л о в ,  о т 
1999 г. насетне Вие вър-
вите по строго начер-
тан път, как го избра-
хте?

Мисля, че животът ми 

е предопределен, защото 

родителите ми, дядо ми, 

прадядо ми – всички са 

инженери и строители. 

Те са градили някогашна 

България. Ще спомена, че 

всички в моята фамилия 

са работили на обекти 

в страната и чужбина. 

Прадядо ми е работил в 

Сирия, Монголия, участ-

вал е и при изграждане-

то на Мавзолея на Георги 

Димитров. Дядо ми е бил 

на спортния комплекс и 

стадион на ПФК „Славия”, 

Националния дворец на 

културата (НДК), както 

и е монтирал първите 

панелни блокове в „Мла-

дост“ и „Люлин“. В „Сту-

дентски град” е строил 

Машинно-електротехни-

ческия институт (сега 

Технически университет), 

стадионите и сградите 

на Националната спортна 

академия (НСА), както и 

Корейското и Украинско-

то посолство в София. В 

чужбина е работил в Ук-

райна и Русия, където е 

участвал в изграждането 

на сгради, амонякопровод 

(от Толиати до Одеса) 

и газопроводи. В Ирак е 

строил напоителни кана-

ли. Родителите ми са про-

ектирали и реализирали 

много сгради и съоръже-

ния към Министерството 

на земеделието и горите, 

както и обекти в Либия. 

Опитвам се да продължа-

вам традицията в друго 

направление - обучението 

и формирането на умове-

те на младите хора в уни-

верситетска среда. Те са 

бъдещето на нацията.

А какви са възмож-

ностите за научно из-
растване на младите в 
науката?

Българите са едни от 

най-интелигентните хора 

в света, което се доказ-

ва от редица световни 

изобретения и научни по-

стижения. Ако се върнем 

доста далеч назад във 

времето, можем да споме-

нем строежите на Уста 

Кольо Фичето, възрож-

денската архитектура. В 

родината ни има сравни-

телно добри възможнос-

ти за израстване, но то 

е затруднено от ограни-

ченото финансиране на 

научните изследвания. 

Преподавателската 
и научноизследовател-
ската Ви дейност е в об-
ластта на механиката 
и строителното дело, 
както и в областта на 
горските пътища. Защо 
това е интересно за 
Вас?

В горските стопан-

ства  освен  дърводо -

бивната се развива и 

значителна по обем стро-

ителна дейност – пъти-

ща, сгради и съоръжения, 

необходими за нормално-

то им функциониране. От 

осбено значение е изграж-

дането и поддръжката на 

горските пътища.

Освен това препода-

вам по дисциплините „Тех-

нология на строителните 

процеси” и „Технология на 

довършителните работи” 

във ВСУ „Л. Каравелов”, 

които изискват непрекъс-

нато проучване на ино-

вационните технологии. 

Забелязвам, че подценява-

нето на обучението води 

до много ниски резултати 

на изпитите, а впослед-

ствие и до грешни реше-

ния на обектите.

Студентите в ЛТУ 
по принцип идват от 
професионалните гим-
назии. Каква е нагласа-
та им към обучението и 
професионалната квали-
фикация в практиката? 

По-голямата част от 

възпитаниците на ЛТУ 

наистина идват от про-

фесионалните гимназии. 

Много от тях за съжаление 

нямат изявено желание за 

учене, а по-скоро търсят 

емоцията на студентски-

те години и лесния път в 

живота. Той обаче е къс 

и безплоден. Разбира се, 

има и такива, които зна-

ят защо учат и са с визия 

за бъдещото си развитие. 

Най-важното според мен 

е младият човек да има 

ясно изразена цел, която 

да следва, а не да блуждае 

като лодка без кормчия. 

Съществуват изслед-

вания, които показват, 

че основно мъже проявя-

ват интерес към инже-

нерните специалности. 

Те безспорно са едни от 

най-трудните и изискват 

мотивирани хора. Въпро-

сът тук е защо не са же-

лани? Може би защото 

не е нормално един общ 

работник, кофражист или 

готвач да взима по-висо-

ка заплата от висшиста. 

Докато не обърнем пира-

мидата - да започнем да 

оценяваме умствените 

качества у човека, вклю-

чително и с финансово 

измерение, няма как да 

очакваме развитие на 

необходимите специал-

ности в техническите 

университети. Нека да Ви 

дам само един пример за 

разликите на заплащане-

то в САЩ. Строителният 

работник там получава 

годишна заплата около 

$35 000, техникът взима 

около $60 000, а инжене-

рът над $80 000, когато 

притежава и докторска 

степен, заплатата нара-

ства на $100 000. Подоб-

но е съотношението и в 

Западна Европа. Разби-

рам, че тези пари все още 

са химера за България, но 

пропорцията трябва да се 

пази, за да има желание за 

развитие у хората. Кога-

то не виждаш награда, 

как ще желаеш да пола-

гаш усилия?

Стои ли проблемът 
с демографската криза 
в инженерните специал-
ности?

Демографската криза 

е сериозна като цяло за 

България не само в инже-

нерните специалности. 

Освен това има голям 

проблем и с обезверява-

нето на хората, че неща-

та могат да се променят. 

Само когато се трудим 

съвестно и получаваме 

заслужено възнагражде-

ние, тогава и демограф-

ската криза ще изчезне.

Имате три години 
подготовка в един от 
колежите в щата Мичи-
ган, САЩ. Какви са пол-
зите от това обучение 
лично за Вас? 

Интересно време. Там 

изучавах основно англий-

ски, но редът, на който се 

научих в Америка, сега в 

значителна степен при-

лагам в преподавателска-

та си дейност.

Иначе в САЩ обуче-

нието е лична отговор-

ност, но и привилегия. 

Не се допуска никакво 

преписване и плагиат-

ство например. Препо-

давателите изискват 

постоянно присъствие в 

часовете, в противен слу-

чай следва намаляване на 

крайната оценка и дори 

отстраняване от учебно-

то заведение. Получавах 

и стипендия, която беше 

абсолютно достатъчна 

за таксите за обучение-

то и закупуването на 

всички необходими учеб-

ници и пособия. В този 

смисъл  подходът към 

образованието в САЩ и 

у нас е диаметрално про-

тивоположен. 

Имате сериозни учас-
тия в наши и междуна-
родни научни конферен-
ции. Логичният въпрос 
е над какво сега работи 
д-р Ангелов извън пря-
ката преподавателска 
дейност?

Да, конференциите и 

научните семинари са се-

риозно място за трупане 

на опит, там е става об-

мен на научни идеи.

Дисертацията ми е 

в сферата на дървените 

конструкции, а в момен-

та изследванията ми са 

насочени към дървени-

те сгради. Освен това 

с колеги разглеждаме и 

засегнатата от корояд-

но насекомо иглолистна 

дървесина, както и въз-

можностите за нейната 

употреба в строител-

ството и мебелното про-

изводство. Проучваме 

и как да се увеличи дъл-

готрайността при екс-

плоатация на горските 

пътища.

Опитвам се да под-

готвям научни доклади 

и в списания с импакт 

фактор. В повечето от 

тях се изисква такса за 

публикуване в размер над 

€1000, което е непосилно 

за учени от България. 

Д-р инж. Георги Ангелов, преподавател в Лесотехническия университет и ВСУ „Любен Каравелов“: 

Д-р инж. Георги Ангелов е роден през 1985 г. в 
София. Започва висшето си образование във ВСУ 
„Л. Каравелов”, но в 2010 г. заминава за САЩ, къ-
дето учи три години. През 2013 г. става редовен 
докторант във ВСУ. Първият му научен ръково-
дител – доц. д-р инж. Офелия Лазова-Велинова, 
го препоръчва за  асистент в Лесотехническия 
университет. През 2018 г. защитава докторска 
степен в научната специалност „Технология и ме-
ханизация на строителното производство”. От 
2019 г. е преподавател и във ВСУ „Л. Каравелов”.

Снимки авторът
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Някогашният легендарен строител Георги Карауланов: 

Да усещам радост всеки ден и да знам, че 
след мен са дъщеря и син и внуци, това е 
формулата ми за рая

Измислихте ли форму-
ла за рая, г-н Карауланов? 
И чувствате ли се досто-
ен някой ден да се наста-
ните там. 

Още в началото на 

книжката ми на две мес-

та подсказвам моето раз-

биране за тази дума. Тя е 

загадъчна за мен, защото 

се ползва много, много 

отдавна почти от всич-

ки народи на планетата 

и играе интересна роля в 

оформянето на човешкото 

съзнание. Някъде внушава 

безсмъртие, другаде охо-

лен живот и мъгляви удо-

волствия. Аз твърдя, че къ-

дето има възпроизводство 

на видовете, е възможен 

Рай, но само при условие, че 

съществува любов между 

Хората, Животните и Рас-

тенията. Раят на нашата 

планета го усещат тези, 

които се трудят усърдно 

на своето поприще тук и 

сега. Ето защо мързели-

вите „кандидатстват“ за 

това удоволствие по други 

пътища.

Колкото до мен - всеки 

ден усещам радост. След 

мен са дъщеря ми, скъпият 

ми син, след тях са внуци-

те ми. Ето това е Форму-

лата за Рая.

Малко знам за строи-
телната Ви кариера, но 
от няколкото прочетени 
набързо страници вече се 
чудя дали не е трябвало 
да станете писател по-
рано?

Никога не съм и съну-

вал да ставам писател. 

Удоволствието, което 

изпитвах на строежите, 

беше омайващо. Аз напус-

нах бащината си къща, за 

да облекча мизерния „бю-

джет” по изхранването на 

голямата ни челяд, но по-

късно тогавашните медии 

ми втълпиха чудна надеж-

да, че съм роден да строя 

нова България. Най-напред 

обаче трябваше да намеря 

къде се строи заводът на 

плодородието - така пре-

сата наричаше азотно-то-

ровата фабрика „Сталин“ в 

с. Раковски. Дотам пъту-

вах гратис в спирачната 

кабинка на товарните 

вагони. Когато пристиг-

нах, огромният строеж ме 

смая. Не мина много време 

и вестниците писаха за 

мен. Защото бях повярвал, 

че с моя труд в бедните ни 

селца ще светнат елек-

трическите крушки и в на-

шата къща ще усетят, че 

това съм аз. Пращах вест-

ници на татко, а на брат 

ми Митко, който беше вой-

ник, по малко парички. Това 

бе моят Рай и за друго не 

мислех. 

Как и кога всъщност 
се отключи желанието 
Ви да пишете? И какво 
Ви носят книгите, които 
създавате? Колко са на 
брой?

Това бе много отдавна. 

Имахме парични проблеми. 

Учех задочно. След лекции 

пътувах дълго с автобус и 

веднъж, както седях на се-

далката, извадих тетрад-

ка и ето какво написах: 

„Вчера внука беше тука, 

днеска няма кой да гука и 

е страшна скука”. Като се 

прибрах, дадох го на жена-

та, тя се разплака и аз го 

скъсах. 

Тая залъгалка с писане-

то не ми даваше мира. На-

драсках наскоро след това 

половин страница за една 

манифестация. Мой прия-

тел я прочете и ме благо-

слови. Развихрих се обаче 

чак след пенсията и най-

вече след смъртта на съ-

пругата ми. И двата вида 

дейност (и строителната, 

и съчинителската) ми се 

услаждат - зависи как ще 

ги сготвя. Страдам, кога-

то не ми се отдава въз-

можност да изразя това, 

което чувствам, защото 

има и такива моменти, но 

все пак, щом имам отпеча-

тани шест книжки, значи 

се справям.

А кое е  по-трудно 
всъщност – да се работи 
на обект или да се пише 
книга?

На този въпрос е въз-

можен само един сериозен 

отговор. Човек се ражда 

с определена мисия. Тя се 

осъществява от обстоя-

телствата при жизнената 

му дейност.

Как извървяхте пътя 
от училището за трудо-
ви резерви до строител-
ството на доста от най-
сериозните промишлени 
обекти в страната? 

На новата власт й 

трябваха кадри за завод-

ско производство на ма-

териални блага. Към много 

фабрики се откриха учили-

ща. Бях в едно такова от 

1947 до 1949 г. заедно с 

артиста Хиндо Касимов, 

с поета Христо Фотев и 

др. Там влязохме и излязо-

хме неграмотни. Когато 

закъса предприятието, 

затвориха и училището, и 

безплатния пансион, а аз 

трябваше да ям и взех да 

си търся работа. Разбрах, 

че се отваря такава в 

строителството на нова 

мощна промишлена база 

на химическия завод в Ра-

ковски. 

По-късно отидох и в 

Димитровград. Там изпекох 

най-трудния и красив за-

наят. Между 1950 и 1953 г. 

бях бригадир на национал-

на младежка бригада в Ди-

митровград. Нататък е 

моята лична строителна 

епопея. Тя не може да бъде 

възпята в чалга песен, но 

е подходяща за просяк с 

гъдулка, който седнал на 

тротоара, може да Ви я 

разкаже. 

Кой от обектите, на 
които сте работили, Ви е 
най-скъп? А най-труден?

Четирите електроцен-

трали в комплекса „Марица 

Изток“ и железният мост, 

който свързва чрез жп 

линия България и Турция. 

Последният е край Сви-

ленград и го е нападнала 

ръжда. Най-противен и 

труден ми беше обектът 

„Междуцехови комуникации“ 

в Кремиковци. Това са хиля-

ди километри тръбопрово-

ди, с които се захранваха 

отделните производства 

с вода, течни химикали, 

въздух. 

Те кръстосваха неу-

молимо улиците на огро-

мния комбинат, а авто-

транспортът ни пречеше 

да работим. Мразех този 

обект. 

Съжалявате ли, че не 
сте се родил по-късно, за 
да упражнявате профе-
сията си в сегашните ус-
ловия, когато има повече 
финансови възможности, 
а материалите, предпола-
гам ще се съгласите, са 
по-добри?

Не искам да се возя 

на кадилак. Някога свалях 

шапка на даскала, на попа 

и целувах ръка на старите 

хора. Не ме примамвайте!

На едно място казва-
те, че трябва да се по-
търси връзката между 
материалния свят и чове-
ка. Какво имате предвид?

Веднъж събрах няколко 

болта, гайки и електро-

ди, изтървани от моите 

монтажници, които сгло-

бяваха висока сграда. На 

следващия работен ден им 

показах находките, но им 

казах: „Бедната ни стра-

на все още може да поне-

се тези загуби, но ние не 

бива да се гаврим с труда 

на хората, изкопали желяз-

ната руда, на тези, които 

са стопили чугуна и сто-

маната, на тези, които са 

я превърнали в болтове, 

гайки и електроди. Те са 

били като нас, работели 

са за хляба на децата си. 

Нека бъдем милостиви към 

създателите на Рая за чо-

вечеството“. Ето я връз-

ката. Човекът създава, а 

уродът руши. Сравнявай-

те, ако можете.

Разкажете ни някой 
скъп спомен, споделен в 
книгите Ви?

Баща ми беше пенсио-

нер, но работеше като ко-

вач във военно поделение. 

Минавайки оттам, отидох 

да се видим. Той се зарад-

ва, но взе една арматура, 

загря я на огнището, след 

това я накълца, после съ-

бра парченцата и отно-

во ги завари, за да стане 

пръчката цяла.  „Е, сине, 

сега си големец. Видя как-

во направих с желязото. Ти 

ще работиш с хора, тях не 

можеш да ги режеш като 

метал, човекът е сложна 

материя, засегнеш ли го 

веднъж, загубил си го за-

винаги.” Поука за милиони, 

той друго нямаше, с което 

да ми помогне.

За какво мечтаеше 
младият Карауланов и ос-
танаха ли доста несбъд-
нати мечти?

Да нямам толкова кръп-

ки по дрехите. Срамувах 

се, когато учителката ме 

изправяше пред черната 

дъска. Мечтаех за нови 

дрешки.

Една от книгите Ви 
е със заглавие „Чаша 
носталгия“. Към какво 
изпитвате носталгия 
днес?

Жаля за изчезващата 

човещина между хората. 

В нашия свят настъпват 

роботите, на които не им 

е нужен Рай.

Човекът ли ще оста-
не голямата неразгадана 
тайна за Вас? Или нещо 
друго?

За мен ЧОВЕКЪТ е по-

голяма загадка и от Бога.

Елица Илчева

Издадената наскоро от в. „Строител“ 
6-а книжка на легендарния в недалечното 
минало строител Георги Карауланов „Фор-
мула за рая“ беше повод да го потърсим 
за интервю. Авторът й е име, познато на 
много от ветераните в бранша, които 
са били част от големите градежи при 
социализма - Димитровград, „Марица Из-
ток“, Кремиковци. Богатата му биография 
започва като четвъртото дете на бедно 
семейство в Средец, Бургаско, минава 
през училището за трудови резерви и се 
разгръща на големите обекти, за които 
получава най-високите отличия на време-
то. Днес обаче той „разказва нещата от 
живота“ като истински учител и разсъж-
дава върху големите общочовешки теми 
със силата на проникновен писател.
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Елица Илчева

Между 26 август и 3 

септември 1961 г. София е 

домакин на огромно между-

народно събитие – Студент-

ските спортни игри – Уни-

версиада. За провеждането 

им държавата впряга сили в 

изграждането на много нови 

съоръжения, между които и 

покрита зала за 3500 души. 

Строителството продъл-

жава по-малко от година до 

1 август 1961 г. Най-труд-

ната дейност се извършва 

в зимни условия, а при проек-

тирането архитектите са 

длъжни да се съобразяват с 

това, че зданието трябва да 

се построи бързо, а матери-

алите да не са скъпи. 

Разработването е възло-

жено на ИПП „Главпроект“, а 

екипът архитекти включва 

Александър Баров, Дончо Вла-

дишки, Иван Татаров и Иван 

Иванчев. Тяхна е заслугата 

за създаването на сграда 

с крупен и изчистен обем, 

иновативен за времето си, 

който се превръща в един 

от емблематичните приме-

ри за въвеждането на мо-

дерната архитектура у нас. 

Тя навлиза в страната след 

1956 г., като приема модели 

от международните стилове 

функционализъм и брутали-

зъм като разновидности на 

модернизма. „Универсиада“ 

определено следва функцио-

налната употреба и изпъква 

с новаторската си визия и 

практична форма.

Всъщност за външния 

вид голямо значение има и 

определеният й терен - в из-

точния край на града, където 

вече е съсредоточено ново-

то жилищно строителство 

на София. Мястото е свърза-

но комуникационно с всички 

части на столицата, а са-

мото парче площ предопре-

деля някои от спецификите 

на ситуационната и обемна 

композиция. 

„При избора на функцио-

нална схема и определянето 

на архитектурно-планиро-

въчното решение екипът 

ни се ръководи от това, че 

трябваше да осигурим най-

благоприятни условия за 

ползването на сградата от 

спортистите, удобства за 

публиката и най-къси пъ-

тища на движение вътре 

и към аварийните изходи“, 

описват работата си два-

ма от архитектите – Иван 

Татаров и Дончо Владишки, 

в бр. 10 на сп. „Архитектура“ 

от 1961 г. 

Те разказват, че планът 

на сградата е разположен 

върху удължен правоъгълник 

с размери 35 на 56 м. Разбира 

се, централно място в компо-

зицията заема зрителната 

зала, чиято спортна площ е 

30 на 36 м. Трибуната е с ка-

пацитет 2300 души, покрай 

късите страни на полето 

има още две монтажни три-

буни с 290 места. Освен нея 

има още две зали – „Изток” за 

500 човека, а „Юг” е специал-

но оборудвана за провеждане 

на обучения и пресконфе-

ренции за 25 души. Помощ-

ните помещения са десет 

кабинета, една радио-, една 

осветителна, три комента-

торски кабини и четири съ-

блекални.

За изграждането на архи-

тектурния образ първично-

то значение имат спортно-

техническите изисквания, 

но пространството е проек-

тирано така, че да дава въз-

можност и за конференции, 

концерти и други. Осигурена 

е и опция за трансформация, 

която се обуславя на първо 

място от едностранното 

разположение на постоянна-

та трибуна и от наличието 

на монтажни такива. 

„Трябва да се отбележи, 

че както по комбинативни-

те си възможности, по леко-

тата и времетраенето на 

монтажните работи, така 

и по опростената и евтина 

механизация системата, коя-

то беше възприета тук, пре-

възхожда редица аналогични 

примери в чуждестранната 

практика. Твърде показа-

телно е, че целият процес 

на разглобяване на подиума 

и монтиране на трибуните 

отнема два и половина часа 

на 10 души“, пишат архите-

ктите. 

Следвайки желанието за 

постигане на по-голяма уни-

версалност, те имат пред-

вид възможностите, които 

би предоставила една дълбо-

ка сцена. Основната функ-

ция на съоръжението обаче 

налага нейното разполагане 

в дъното на зрителната зала 

и пространствено свързва-

не с нея чрез портал. Важен 

фактор за задоволяване на 

спортно-техническите из-

исквания с роля при компо-

зирането на вътрешното 

пространство са естест-

веното и изкуствено освет-

ление. Особено внимание е 

отделено и на акустиката.

Фоайетата образуват 

втората по значение голяма 

група помещения, които оп-

ределят функционалния и ху-

дожествен образ на „Универ-

сиада“. Те са връзката между 

външното пространство и 

това на залата. Изградени 

са две групи – западна и се-

верна. За първата е използ-

вано подтрибунното прос-

транство, с което напълно 

се оползотворява наличната 

кубатура, без да се прибягва 

към създаването на нови 

площи и обеми. По своята 

простота и икономичност 

то има качествата на ти-

пово решение, но предоставя 

възможности за оформяне на 

едно характерно и запомня-

що се място. Долното, което 

приема публиката, е развито 

на нивото на плочника.

Вторият етаж обслуж-

ва публиката на горните 

два сектора, подът там 

продължава отвъд остък-

ляването с тераса балкон, 

от която се открива изглед 

към София. Северната група 

към бул. „Шипченски проход“ 

е предназначена да поеме 

посетителите за монтаж-

ната трибуна и за партера 

на залата. Тук решението е 

за три нива. 

Авторите съобщават, 

че за някои композиционни 

въпроси те са се придържали 

към естетически принципи, 

от които най-важен е този 

за обобщаването на прос-

транствата. Вътрешните 

и тези, които обграждат 

залата отвън, се третират 

като едно цяло. Те са във вза-

имна връзка и композиционна 

подчиненост. Всички фоайе-

та имат тесен контакт 

с въздуха и зеленината на 

площада. Вътрешното прос-

транство преминава във 

външно, срещайки по пътя си 

минимум прегради. Стъкло-

то замества масивна сте-

на, като обхваща цялата 

височина от пода до тавана. 

Подът прелива в плочника 

на площада. Материалите 

– камък, теранова мазилка и 

бучарда, използвани за външ-

ните прегради, се пренасят 

и в интериора. Горното за-

падно фоайе се разгръща 

в споменатата открита 

тераса балкон, който пре-

сича стъклените витрини 

и продължава навън, като 

подчинява част от външно-

то пространство. Бягащи-

ят наклон на тавана, както 

и цялостното остъкляване 

позволяват безпрепятстве-

но навлизане на външния 

простор вътре.

Принципът за обобща-

ване на пространствата 

е последователно следван 

при решаването на залата в 

нейната органична връзка с 

фоайетата. Всъщност в ця-

лостния обем, ограничен от 

надлъжните носещи стени, 

е поставена трибуна за зри-

телите, подобно на предмет, 

който не разделя общото 

пространство под покрива, 

а само го подразделя на от-

делни части, свързани в едно 

цяло. 

Върху конструкцията, 

която носи трибуната, е 

надяната плоча, която още 

веднъж подразделя единното 

подтрибунно пространство. 

Решението на стълбите, 

широките връзки, които те 

създават между отделните 

нива, непрекъснатият низ 

от фоайета говорят, че там, 

където позволява функцията 

и строителната техника, са 

били избягвани границите и 

е търсено свързването им в 

единна пластична компози-

ция. По южната и източната 

периферия се развива една 

друга голяма група помеще-

ния за спортистите, адми-

нистрацията и техническия 

персонал. 

При избора на матери-

алите за довършителните 

работи архитектите са се 

водили от желанието да по-

стигнат с тях максимално 

въздействие. Било е обаче 

наложително те да не са скъ-

пи и вносни заради сроковете 

и цената. Така проектанти-

те се ориентират към мест-

ни евтини продукти, като 

разчитат, че със съзнател-

ното, активно и творческо 

отношение на майсторите 

строители може да се по-

стигне желаният декоратив-

но-художествен ефект. 

Кратките срокове и 

тежките зимни условия не 

са позволили навреме да се 

завърши площадът с асфалт, 

нямало пари за естествен 

камък и се решава да се по-

ставят базалтови плочи, 

разнообразени с ивици от 

червени церовски плочи. По-

следните се поставят и за 

облицовка на някои характер-

ни стени и цокли по фасади-

те и интериора. 

Външните плоскости са 

изпълнени с бяла теранова 

мазилка и бяла бучарда. Ед-

наквият светъл тон обхва-

ща и обединява различните 

тела и успокоява обемната 

композиция, която заедно с 

церовския камък и зеленина-

та спомага за колоритното 

изграждане на композицията. 

Мозайките в цялата 

сграда, с изключение на се-

верното долно фоайе, са 

обикновени. Стените на зри-

телната зала са облицовани 

с пресовани дървесни плоско-

сти, масовото производство 

на които е усвоено наскоро 

в заводите във Велинград 

и Тетевен. Столовете са 

изпълнени с пресован буков 

шперплат, а подът на иг-

ралното поле е от сух чамов 

материал. 

С всичко това, преодоля-

вайки големите трудности, 

сгъстените срокове и зим-

ния сезон, с малък опит от 

страна на изпълнителите 

и ограничен бюджет, стро-

ителите от „Стройрайон 

Васил Левски“ под ръковод-

ството на техническия ръ-

ководител Георги Богданов 

успяват да се справят ка-

чествено и в срок. През годи-

ните в залата са проведени 

над 4500 спортни и културни 

прояви.

БЯЛА КНИГА НА БЪЛГАРСКИЯ АРХИТЕКТУРЕН МОДЕРНИЗЪМ
СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА КСБ, САБ И В. „СТРОИТЕЛ“ 

Майсторите строители постигнали желания 
декоративно-художествен ефект в кратки срокове, 
с нисък бюджет и въпреки липсата на опит

През август миналата година в. „Строител“ прие 
идеята да популяризира в своя рубрика инициативата 
на Съюза на архитектите в България (САБ) – „Бяла 
книга на българския архитектурен модернизъм“. Кам-
панията на архитектите е стартирана през 2017 г. с 
желанието за проучване, документиране и защита на 
архитектурните постижения от последните 50 - 60 

години и изготвяне на техен регистър - т.нар. Бяла 
книга, а сега КСБ и в. „Строител“ развиват идеята с 
разработването на авторски материали на най-зна-
чимите обекти. 

По мнението на председателя на САБ проф. Тодор 
Булев това е още един начин да се съживи самоуважение-
то на архитектите и строителите, да се възстанови 

диалогът, в резултат на който в миналото са създадени 
големите строителни постижения. След като вече Ви 
разказахме за създаването на курортен комплекс „Албе-
на“, който през 2019 г. отбеляза 50 години от посреща-
нето на първите си гости, сега на фокус е зала „Универ-
сиада“, защото наскоро бе обявена за поредна смяна на 
собствеността.
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Пътища и пристанища в Европа трябва да се направят адекватни на измененията на климата

Новият магазин на 

ИКЕА във Виена отговаря 

на призивите за опазване 

на околната среда по нес-

тандартен начин, като 

лиши сградата от пар-

кинг. „Vienna Westbahnhof 

ще бъде първият магазин 

с нула места за паркира-

не. Местоположението 

му в близост до центъра 

на града го прави лесно 

достъпен с обществен 

транспорт, велосипед, 

скутер или пеша. Покуп-

ките се доставят на 

същия ден, така че не е 

нужно клиентите да но-

сят разглобените мебели 

с метрото“, съобщават 

от компанията. 

Проектът е на мест-

ната фирма Querkraft Ar-

chitekten, която е пред-

ложила шестетажната 

сграда, създавайки от-

ворена външна решет-

ка с приблизително 160 

дървета, както и други 

растения и мъх. Озелене-

ните фасади и градината 

на покрива ще помогнат 

за по-ниски температури 

вътре през лятото. Мага-

зинът ще заема първите 

четири етажа на струк-

турата, а горните нива 

ще разполагат с хостел, 

ресторанти и покривна 

градина с 345 шезлонга. 

До градината на покрива 

може да се влиза от купу-

вачи, гости на хостела и 

широката общественост 

през централен коридор, 

който свързва всички 

нива.

Впечатляващият ди-

зайн е вдъхновен от рафт 

за книги и е гъвкав по от-

ношение на оформление-

то. Остъклените кутии 

на всяко ниво разширяват 

пространството и пред-

лагат рамкова гледка към 

интериора. Ще има три 

входа за различни видове 

пазаруване – от бързи по-

купки до дълги обиколки. 

Отвореността и про-

зрачността на интериора 

създава приветлива сре-

да, а компанията се надя-

ва, че местоположението 

ще се превърне в място 

за срещи във Виена.

Очаква се магазинът 

да отвори врати през 

есента на 2021 г. ИКЕА 

има за цел да постигне 

BREEAM сертифициране 

за сградата. Компания-

та е предприела редица 

стъпки, за да стане по-

устойчива след 2012 г., 

включително обещание 

да стане климатично по-

ложителна – или да намали 

парниковите газове, кои-

то изпуска, до 2030 г.

Шведската  фирма 

Street Monkey Architects 

представи нови модулни 

домове в Йоребро, Шве-

ция. Проектът е базиран 

на подобна конструкция 

край Стокхолм, която 

е изградена въз основа 

принципите на пасивната 

къща, но и така, че да се 

вписва добре в градската 

обстановка. Еднофамилни-

те здания са проектирани 

за максимална енергийна 

ефективност и насърча-

ване на начин на живот с 

по-малък въглероден отпе-

чатък.

Всеки дом е направен с 

помощта на шест фабрич-

но произведени сглобяеми 

панела. Те пристигат на 

строителната площад-

ка вече комплектовани с 

бани, кухни и довършител-

ни материали. На място 

биват сглобени, а шево-

вете между модулите се 

оформят, за да се придаде 

завършен вид на конструк-

цията.

Дизайнерите са пов-

дигнали покривите, за да 

може по-добре да се усеща 

обликът на зданията и да 

позволят на домовете да 

се „изправят” срещу някои 

от по-високите сгради 

на квартала.  Външни-

те стени са изработени 

от комбинация от дърво, 

стомана и мазилка. Мате-

риалите, използвани за фа-

садите, зависят от ориен-

тацията. Тези, обърнати 

на изток или на запад, са 

с бяла мазилка. Онези, кои-

то гледат на север или на 

юг, са от тъмносребрис-

та стомана или с дървена 

решетка. В резултат се 

получават три различни 

версии на един и същи дом 

от 150 квадратни метра, 

което дава усещане за 

индивидуалност, без да 

се губи общата визуална 

единност.

Акцент е използването 

на слънчеви панели. Тяхно-

то поставяне също зависи 

от ориентацията на кон-

кретната къща, но за да 

гледат на юг, архитекти-

те са вградили в домовете 

уникален тип покрив, съче-

таващ добър външен вид с 

практичност.

Страницата
подготви
Елица Илчева

Европейските държа-

ви трябва да инвестират 

сериозно, за да подготвят 

транспортната си инфра-

структура за въздейст-

вието на изменението на 

климата. Ако не го сто-

рят, навярно ще се окажат 

принудени по-късно да на-

правят стотици милиони 

долари разходи за ремон-

ти. Това е изводът от нов 

анализ, проведен от група 

експерти в рамките на 

Икономическата комисия 

за Европа при ООН (ИКЕ на 

ООН) и публикуван в края 

на февруари. Проучването 

е правено в продължение на 

четири години. При него са 

„наложени“ едни върху други 

карта на транспортните 

съоръжения и на прогнози-

раните климатични изме-

нения.

Проучването е фокуси-

рано предимно върху Конти-

нентална Европа. В него се 

изследва как екстремното 

време – бури и наводнения, 

засушавания и др. – може 

да съсипе части от пъти-

щата, да скъса мостове и 

отнесе шосета например. 

Изследвани са и други, по-

бавни промени, като изкри-

вяването на железопът-

ните релси в резултат 

на линейното разширение 

поради повишаването на 

температурата.

„До този момент е 

обръщано твърде малко 

внимание върху темата и 

точно това целим да про-

меним ние с проучването“, 

заявява говорителят на ор-

ганизацията Жан Родригес. 

Докладът, разгърнат в 199 

страници, е озаглавен „Въз-

действия и адаптиране към 

изменението на климата 

при международни транс-

портни мрежи”.

Две от областите, 

считани за най-уязвими 

към въздействието на из-

менението на климата, са 

пристанищата в Северно 

море и пътната и железо-

пътната инфраструктура 

по Средиземноморието.

С п о р е д  д а н н и  о т 

2018 г., цитирани в доку-

мента, 60% от морските 

пристанища в ЕС могат 

да бъдат изложени на висок 

риск от потъване до 2100 г. 

Една от тенденциите, 

за които докладът загат-

ва, е екстремното покач-

ване на нивата на реките. 

При някои бедствия част 

от товарния трафик по 

реки и магистрали би мо-

гъл да бъде пренасочен към 

железопътния транспорт, 

но пък той няма достатъч-

но капацитет, за да поеме 

внезапни големи натовар-

вания, сочи проучването. 

В подобна ситуация допъл-

нителните разходи ще бъ-

дат около 2,5 милиона евро 

всеки ден. Препоръката 

гласи да се преразглеждат 

техническите изисквания 

за изграждане на инфра-

структура.

Италианското 

архитектурно сту-

дио Mario Cucinella 

Arch i t ec t s  (MCA) 

представи проект 

за терасовидна мно-

гофункционална кула 

в Тирана. Ekspozita 

Building е 93-метров 

небостъргач на 24 

етажа с търговски, 

жилищни и общест-

вени пространства 

и ще бъде построен 

в сърцето на албан-

ската столица. Уни-

калното обаче е, че 

ще предлага зелен 

оазис на обитате-

лите си. 

Необичайната 

форма на сградата 

частично обгръща 

щедра растителна 

зона, която е осо-

бено ценна там. 

Подобно на близкия 

планински връх Дай-

ти, кулата стъпа-

ловидно достига 

своя пик в задната 

си част. С издига-

нето във височина 

тя постепенно се 

отдръпва в себе 

си,  осигурявайки 

пропускливост на 

естествена свет-

лина към зелената 

градина.

Проектът е съ-

образен с климата, 

който е определен 

като горещ и вла-

жен през лятото 

с върхова темпе-

ратура от 30°C и 

у мер е н о  с туде н 

през зимата. Освен 

естествената изо-

лация от зелената 

градина Ekspozita 

Building има и висока 

степен на изолация 

на фасадата и про-

зорците. Големите 

тераси на апарта-

ментите действат 

като пасивна сис-

тема за защита на 

щедро остъклената 

фасада от слънце-

то. Архитектите 

са изчислили,  че 

всички тези мер-

ки ще доведат до 

30% по-малък разход 

на енергия спрямо 

сравними проекти. 

Срокът за стро-

ителството е до 

2023 г.
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Превод Радостина Иванова

Management of BCC and the EIB Vice President 
Lilyana Pavlova held a working meeting
The two parties outlined the spheres for future cooperation

The management of Bul-

garian Construction Chamber 

(BCC) and the Vice President 

of the European Investment 

Bank (EIB) Lilyana Pavlova 

had held a working meeting. 

Mrs. Pavlova was welcomed 

in the offices of organiza-

tion and was greeted by the 

Chairman of the BCC’s Man-

agement Board (MB) Eng. 

Iliyan Terziev. On the behalf 

of BCC in the meeting took 

part as well Eng. Veliko Zhel-

ev, Deputy Chairman of MB, 

the honorary chairmen of 

the Chamber – Eng. Simeon 

Peshov and Eng. Svetoslav 

Glosov, the members of the 

EB and MB Lyubomir Pei-

novski and Prof. Dr. Eng. 

Nikolai Mihaylov (Doctor of 

Economic Sciences), Valen-

tin Nikolov – Executive Di-

rector, Eng. Blagoy Kozarev 

– Chairman of the Control 

Council. 

At the beginning of the 

meeting the Chairman of 

BCC’s MB pointed out that 

the Chamber expresses a will 

to become a sound partner 

of EIB in realization of im-

portant for our country, and 

also significant for the soci-

ety, infrastructure projects. 

„Through our common activi-

ties over the years, we have 

established confidence and a 

fruitful cooperation with you, 

in your capacity Minister of 

the Regional Development 

and Public Works, as well as 

afterwards, while you were 

Minister of Bulgarian Presi-

dency of the EU Council. 

I hope that now, when you 

have taken the position of a 

Vice president of the EIB, we 

will continue finding the initia-

tives, that will unite us“, said 

Eng. Terziev.

Lilyana Pavlova thanked 

for the invitation and for the 

kind words and confirmed 

that the accumulated expe-

rience in common work with 

the BCC is a sound founda-

tion for development of future 

cooperation.

During the meeting the 

EIB Vice President informed 

the attendees about the ac-

tivities, which the bank is be-

ing implemented. She pointed 

out that yearly ЕURO 73 Bil-

lion are the investments of 

this financial institution. Ac-

cording to her words, EIB pro-

vides a long-term funding for 

infrastructure development, 

and as part of its efforts to-

wards green and competitive 

economy the bank supports 

projects, involving energy 

efficiency, intelligent, ac-

cessible and stable mobility, 

sustainable urban develop-

ment, water and wastewater 

management. „The bank pro-

vides funding for projects for 

sustainable transport, which 

are environmentally friendly, 

innovative and efficient, as 

well as which are reliable and 

safe, and ensure accessibility 

and connectivity“, explained 

Lilyana Pavlova. In respond to 

a question related to the pri-

ority of the Water supply and 

Sewage sector, she pointed 

out that the bank is interest-

ed in water and wastewater 

management projects, which 

improve the safe access to 

water resources, prevent 

from flooding, encourage the 

resource effectiveness. 

Bank supports also pro-

jects, related to the energy-

efficiency of buildings, to the 

construction of social dwell-

ings and intended for smart 

cities. 

The both parties declared 

that the meeting had been 

extremely constructive and 

useful and agreed to main-

tain regular communication, 

outlining specific spheres for 

future cooperation.

Large scale repair works of social 
infrastructure are forthcoming in 2020

The experts come out with a declaration 
to defend the Eastern alternative G10.50 
for the Struma Motorway

Albena Atanasova, Deputy Mayor of Sofia for Social 
Activities and integration of people with disabilities: 

Mrs. Atanasova, which 
are going to be the main 
trends in respect to social 
Activities and integration of 
people with disabilities? 

This year the estimated 

budget for our scope of ac-

tivities amounts to nearly 

BGN 50 Million, which are 

designated for social activi-

ties, capital investments for 

overhauls and fixed tangible 

assets (FTA), for the Munici-

pal enterprise „Social patron-

age“ – Sofia, etc. From these 

funds, over BGN 9 Million 

will be allocated for the as-

sistance services under the 

Ordinance on provision of 

„Assistants for Independent 

living“ social services. 

In respect to enhance-

ment of the quality of provi-

sion of administrative servic-

es and citizens facilitation we 

plan to undertake integration 

of the „Social services and 

integration of people with dis-

abilities” specialized software 

system with the data from the 

registries, information and 

fields within environment of 

the Registry Information Ex-

change System (RegiX). The 

main functionalities for mo-

bile application are to be de-

veloped soon and this would 

contribute to remote partici-

pation in work of committees 

examining the applications 

of candidates for granting of 

administrative services, etc.

O ve r  th e  p a s t  fe w 
months numerous projects 
for rehabilitations of social 
infrastructure in the Sofia 
Municipality (SM) have 
been presented, which are 
being implemented with Eu-

ropean funding. What stage 
of implementation have they 
reached so far? 

Among our large pro-

jects under the „Regions in 

Growth 2014 – 2020“ Op-

erational Programme (OPRG 

2014 – 2020) is the project 

„Renovation and construction 

of social facilities on the ter-

ritory of Sofia Municipality" 

– stage 1, for the site of the 

social infrastructure – Cri-

sis center „Faith, Hope and 

Love“. Duration of this pro-

ject is 24 months, its budget 

is BGN 754 066,66. Of this 

amount BGN 582 505,30 is 

non-repayable grant from 

the EU, and the rest BGN 

171 561,36 is municipal-

ity’s own co-financing. Open 

procedure under the Public 

Procurement Act (PPA) was 

held and the consortium „El-

stroy“ DZZD was selected as 

contractor. Members of con-

sortium are „Electra team“ 

OOD and „Stroy 101“ EOOD. 

The contract with the consor-

tium was signed in December 

2018. For this project the ac-

tivities are at the stage of 

preparation of final construc-

tion documentation – execu-

tion of a protocol, evidencing 

the delivery and acceptance 

of the completed construc-

tion works.

We are implementing an-

other two projects under the 

OP „Regions in Growth 2014 

– 2020“, which are intended 

to support the process of de-

institutionalisation of services 

for children. Under the both 

projects are foreseen to re-

alise engineering, designing, 

overhaul / reconstruction, 

designers’ supervision, as-

sessment of compliance of 

the investment project and 

construction supervision dur-

ing implementation of con-

struction and repair works, 

renewal, provision of a new 

material and technical foun-

dation and introduction of 

energy efficiency measures. 

That means that with Euro-

pean funding will be renewed 

buildings belonging to the so-

cial infrastructure and subse-

quently new social services 

for children and families will 

be introduced in there.

Bulgarian Construction 

Chamber (BCC) will sup-

port the Road Infrastructure 

Agency (RIA) in preparation 

of the new application form 

for Lot 3.2 of Struma Mo-

torway across the Kresna 

Gorge. Representatives of 

both – the construction sec-

tor and the scientific com-

munities, came together on 

this concept at a roundtable 

devoted to the progress in 

realisation of Lot 3.2 of the 

Struma Motorway. Discus-

sion had been held at the 

offices of BCC. Participants 

in the working meeting were 

Eng. Iliyan Terziev, Chairman 

of the Management Board of 

BCC, the Honorary chairmen 

of BCC Eng. Simeon Peshov 

and Eng. Svetoslav Glosov, 

Eng. Lyubomir Kachamakov, 

Chairman of the RO of BCC 

– Sofia and Vice President 

of the European Construc-

t ion Industry Federat ion 

(FIEC), Valentin Nikolov, Ex-

ecutive Director of Bulgarian 

Construction Chamber, Eng. 

Stefan Chaikov, Chairman 

of the MB of the Bulgarian 

Branch Chamber „Roads“, 

Arch. Petar Dikov, Deputy 

Chairman of the MB of Bul-

garian Transport Infrastruc-

ture Forum, Eng. Kostadin 

Taushanov, member of the 

MB of Association of Road 

Engineers and Consult -

ants (AREC), Prof. Dr. Eng. 

Ivan Markov – Rector of the 

University of Architecture, 

Civil Engineering and Geod-

esy, Prof. Dr. Nikolay Dobrev, 

Deputy Director of the Geo-

logical Institute at the BAS, 

Vladimir Todorov, Chairman 

of the Association of the vic-

tims in car accidents, Vese-

lin Grozdanov, ecologist and 

member of the MB of Green 

Transport Cluster, Eng. Val-

entin Zarev, Chairman of the 

„Consultancy Activity, Design 

and Construction Supervi-

sion“ Section within the 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“, and others. Guests 

at the forum were Eng. Ivan 

Dosev, member of the MB 

of the RIA and Eng. Zlatka 

Peteva, Director of „Imple-

mentation of Projects under 

OP „Transport and Transport 

Infrastructure 2014 – 2020“.

During the meeting it has 

been decided to prepare a 

declaration and send it to 

the European Commission 

and to Bulgarian Govern-

ment. The purpose of this 

declaration is to emphasize 

the importance of complet-

ing the motorway by realisa-

tion of the selected design 

for crossing the section, 

namely the Eastern alterna-

tive G10.50.
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В следващия брой очаквайте

ОБЩИНИ ТЕМА

„Витоша“ – 
зеленият район 
на София

Ветрило от програми  
за енергийно обновяване е в 
основата на устойчив модел 
за финансиране в следващите 
години

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 

Карнавалът в Ница и фестивалът в Ментон и тази година демонстрираха великолепие 
Елица Илчева

Най-популярното зимно 

събитие на Френската Ри-

виера - Карнавалът в Ница, 

тази година мина под мо-

тото „Кралят на модата“, 

за да окаже чест на леген-

дарния Карл Лагерфелд, а 

също и на дизайнери като 

Жан-Пол Готие и Соня Ри-

кел. 136-ото издание при-

ключи два дни по-рано от 

планираното като пред-

пазна мярка срещу раз-

пространяващия се вече 

в Европа коронавирус, но 

събра в 300-хилядния град 

поне още толкова турис-

ти и запази цялото вели-

колепие на своята пъстра 

и шумна форма. 

За първи път карнава-

лът се организира в сто-

лицата на Лазурния бряг 

през 1873 г. и днес се на-

режда сред най-мащабни-

те наред с тези в Рио и 

Венеция. Впечатляващото 

веселие, което се случва 

всяка година в продълже-

ние на две седмици през 

февруари, е разпределено 

в две ключови събития – 

дефилета върху платфор-
ми с маскарадни костюми и 
паради на цветята, 

известни сред местни-

те като „битката с цве-

тя“. Началото й е поста-

вено от 1876-а по идея на 

френския писател от нем-

ски произход Алфонс Кар. 

Страстен любител на 

ухайните растения, той 

предложил панаирът да 

добави шоу, при което хо-

рата да хвърлят ароматни 

букети върху лицата си. 

Днес местните фло-

ристи строят впечатля-

ващи композиции, всяка 

със собствена тема, и 

докато ги демонстрират, 

движейки се по крайбреж-

ната алея, красиви моми-

чета в уникални маскарад-

ни костюми ги разграждат 

стрък по стрък до основи, 

замеряйки захласнатата 

публика. Така 

всеки, докоснал се до красо-
тата, си тръгва с букет и 
зареден с енергия. 

Въпрос на чест за про-

изводителите от региона 

е да отгледат специално 

за целта хиляди карамфи-

ли, рози, гладиоли, гербери, 

мимози, далии, лилии и др. и 

да ги превърнат в изящни 

творби. 

Дефилетата, които 

се провеждат и денем, и 

нощем на централния пло-

щад „Масена“, включват 

платформи с огромни але-

горични или хумористични 

фигури, улични танцьори, 

музиканти от цял свят и 

специално светлинно шоу. 

Тази година сред куклите 

на модните легенди, кои-

то се извисяваха над ог-

ромното множество от 

хора и над светещите 

лампи манекени на пло-

щада, бяха и любопитни-

те образи на президента 

Еманюел Макрон и съпру-

гата му Бриджит, а също 

и на английската кралица 

Елизабет. Самите кукли 

и костюмите се шият в 

специално създадени ра-

ботилници седмици наред 

от френски артисти, а 

цената на това да бъдете 

част от шоуто е между 10 

и 26 евро.

По време на карнавала 

се организираха и тради-

ционните съпътстващи 

събития и състезания. 

И докато Ница демон-

стрира красотата на цве-

тята, 

в близкия град Ментон 
вървеше фестивалът на 
лимоните.

Според местна ле-

генда, когато Адам и Ева 

били изгонени от Рая, Ева 

скрила в пазвата си един 

лимон и го засадила в това 

райско кътче на Лазурния 

бряг. През 1928 г. местен 

хотелиер решил да орга-

низира изложба на цитру-

сови плодове в градините 

си. След огромния му успех 

на следващата година хо-

рата излезли на улиците 

с колички, украсени с пор-

токалови и лимонови дър-

вета, а местната управа 

решила, че ако ги стимули-

ра да направят ежегоден 

фестивал, ще помогне за 

увеличаване на туризма в 

региона през зимата. През 

1935 г. го обявила офици-

ално. 

Днес с него францу-

зите показват на света, 

че цитрусите са не само 

богат източник на вита-

мини, но и отличен стро-

ителен материал.  От 

тонове лимони, портока-

ли, мандарини се правят 

впечатляващи скулптури, 

пресъздаващи какво ли не 

– от анимационни герои 

до известни забележител-

ности като Айфеловата 

кула, „Мулен руж“, Колизе-

ума и Тадж Махал.
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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

  
%

 ПРЕДПЕЧАТ И 

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 

ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА 

КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, 

РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И 

ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U

www.vestnikstroitel.bg

С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  
НА НОВИНА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


