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Трябва да се гордеем с българските строители, които правят невероятни съоръжения

Емил Христов 

„Останах много доволен 

от напредъка на строител-

ството по всички лотове на 

АМ „Хемус“. Огромно количе-

ство работа се върши. Трябва 

да се гордеем с българските 

строители, които правят не-

вероятни съоръжения“, заяви 

премиерът Бойко Борисов по 

време на инспекция на из-

граждането на АМ „Хемус“ 

от Боаза до пътен възел „Пле-

вен”, която извърши на рож-

дения си ден. На огледа той 

беше придружен от министъ-

ра на финансите Владислав 

Горанов и зам.-министъра 

на регионалното развитие и 

благоустройството Николай 

Нанков. 

„Това е най-хубавият пода-

рък за рождения ми ден. Ис-

кам всички българи да видят 

как върви строителството 

на „Хемус“, как се разбиват 

скалите и как се прави ма-

гистралата. Хората, които 

работят на тази височина, 

са герои, благодаря им!“, зая-

ви Борисов. 

Министър-председателят 

потвърди за пореден път, че 

довършването на магистра-

лата остава основен прио-

ритет на правителството. 

Очаква се АМ „Хемус“ да е на-

пълно готова до 2024 г. „Сигу-

рен съм, че тя ще даде стра-

хотен тласък в развитието 

на цяла Северна България“, 

добави той.

Премиерът Бойко Борисов:
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Инж. Любомир Качамаков получи поздравления за рождения 
си ден от председателя на УС на КСБ и колегите си

Емил Христов
Ренета Николова

В дневния ред на засе-

данието бе представена 

информация за предприе-

тите мерки и действия от 

страна на КСБ по време 

на въведеното извънред-

но положение в страната. 

Презентиран бе доклад за 

икономическото състоя-

ние на сектор „Строител-

ство“ за периода януари-

април 2020 г.

Бяха обсъдени решения 

във връзка с учредяване на 

Фондация на Камарата, 

които ще бъдат внесени в 

Управителния съвет. Раз-

гледани бяха доклад на КС 

и предложение за обновя-

ване на информационната 

структура на Камарата. 

Обсъдено беше и предложе-

ние във връзка с трансфор-

мацията на икономиката 

на Европейския съюз с цел 

устойчиво бъдеще, съглас-

но европейския Зелен пакт, 

Action plan на КСБ по тема-

та и поставяне на цели за 

периода 2020 – 2021 г. На 

заседанието беше презен-

тирана и информация от 

работната група по „Ди-

гитализация в строител-

ството“. Приети и изклю-

чени бяха членове на КСБ.

В началото на заседа-

нието председателят на 

Управителния съвет на 

Камарата инж. Илиян Тер-

зиев връчи поздравителен 

адрес на инж. Любомир 

Качамаков, председател 

на ОП на КСБ – София, и 

зам.-председател на FIEC, 

по случай рождения му ден. 

Инж. Качамаков получи по-

здравителен адрес и от 

Съвета на директорите 

и екипа на в. „Строител“, 

който му бе връчен от 

председателя на Контрол-

ния съвет на КСБ и член на 

СД на „Вестник Строител“ 

ЕАД инж. Благой Козарев. 

Решенията на Изпълни-

телното бюро ще бъдат 

предложени за обсъждане и 

приемане от Управителния 

съвет на КСБ.

Снимки Емил Христов

Анелия Кулинова, ОП
на КСБ – Пазарджик

ОП на КСБ – Пазар-

джик, проведе годишно 

Отчетно събрание. То се 

състоя в заседателната 

зала на Грандхотел „Хе-

бър”. Представителите 

на фирми членове на ОП 

разгледаха и приеха от-

четните документи за ра-

ботата на председателя 

на ОП и на Областния съ-

вет (ОблС) за времето от 

1.09.2019 до 31.12.2019 г. 

Събранието протече по 

предварително обявения 

дневен ред. 

В отчета за дейност-

та си председателят на 

ОП Пазарджик инж. Иван 

Делчев представи важни-

те решения, взети от 

ОблС, сред които органи-

зацията на тържествата 

за Димитровден и връчва-

нето на годишните награ-

ди на ОП. Той посочи, че е 

учредено ново специално 

отличие за Деня на стро-

ителя - „За цялостен при-

нос в строителния бранш“. 

Инж. Делчев добави, че към 

голямата награда „Злат-

ната либела“ с решение на 

ОблС от 2019 г. се дават 

отличия и в нови катего-

рии - „Най-динамично раз-

виваща се фирма“, „Фирма 

с най-дългогодишна исто-

рия, опит и устойчиво раз-

витие“, „Най-добър млад 

строител“ и „За цялостен 

принос в развитието на 

строителния бранш“.

От отчета стана ясно 

още, че на 29 ноември м.г. 

Областното предста-

вителство на КСБ съв-

местно с в. „Строител“ е 

провело изнесена приемна 

в Пазарджик. Сред по-ва-

жните теми, засегнати на 

срещата, са били депони-

рането на строителните 

отпадъци от фирмите, 

контролът върху изпълне-

нието на проектите, как-

то и липсата на интерес 

у младите хора към строи-

телната професията.

Инж. Иван Делчев спо-

дели, че има уверение от 

зам.-кмета на община 

Пазарджик, че до края на 

септември ще се прове-

де среща, на която да се 

намерят решения за упра-

вление на строителните 

отпадъци на територия-

та на общината. Предсе-

дателят на ОП заяви още, 

че трябва да се търсят 

начини за стимулиране на 

младите хора, за да избе-

рат строителната профе-

сия. „Това ще е приоритет 

както през настоящата, 

така и през 2021 г.“, бе 

категоричен инж. Делчев.
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На трасето от Боаза до п.в. 

„Плевен” на „Хемус“ работи екип 

от над 50 археолози, с които Бо-

рисов разговаря. Специалисти-

те го информираха, че са раз-

крили ценни артефакти, като 

изтъкнаха значимостта на се-

лище, в което са намерили раз-

лични видове преработвателни 

пещи – на 1100 и на 1700 г. „Бла-

годаря, че действате толкова 

активно. После всичко това ще 

го покажем в музеите“, обърна 

се премиерът към археолозите. 

Изграждането на АМ „Хемус“ 

от Боаза до връзката с пътя 

Русе – Велико Търново е разде-

лено на 6 участъка. Бойко Бори-

сов провери и изпълнението на 

втория, който е най-тежкият и 

най-дълъг – 19,2 км. Отсечката 

е от края на п.в. „Дерманци“ – 

при пресичане с пътя Луковит 

– Угърчин до връзката с Радюве-

не – Катунец. В нея ще има два 

пътни възела, 10 големи моста, 

като най-дългият ще е 1193 м. 

Ще бъдат изградени и седем 

големи съоръжения – надлези, 

подлези и площадка за отдих, 

коментира министър-предсе-

дателят. От думите му стана 

ясно още, че трасето на АМ „Хе-

мус“ от Боаза до пресичането 

на пътя с Луковит – Угърчин ще 

бъде готово през следващата 

есен.

Борисов провери и ремон-

тите на виадуктите на АМ 

„Хемус“. „Мостовете не бяха 

обновявани от изграждането 

им през 80-те години на ми-

налия век. Дейностите са на-

ложителни, за да може хората 

да пътуват безопасно и удобно 

по магистралата“, коментира 

той. СМР включват нови хидро-

изолация, отводняване, асфал-

това настилка, ограничителни 

системи и маркировка. Очаква 

се ремонтите да приключат до 

средата на септември. 

По думите на Борисов дого-

дина гражданите ще могат да 

пътуват и по новите отсечки 

на „Хемус“, което е важно и за 

бизнеса, и за туризма. Премиер-

ът посочи още, че активно про-

дължава и строителството по 

другите важни за страната ни 

инфраструктурни обекти – АМ 

„Струма“ и АМ „Европа“, пътя 

Бо тевград – Мездра, газопро-

водите. „Нищо не може повече 

да ме зарадва, защото това е за 

100 години – и газопроводите, и 

„Балкански поток”. Чест им пра-

ви на строителите“, отбеляза 

Борисов. 

Зам.-министърът на реги-

оналното развитие и благоу-

стройството Николай Нанков 

уточни, че над 4000 души ра-

ботят на трасетата на АМ 

„Хемус“. „Не мога да не изразя 

огромната си благодарност и 

признателност към български-

те строители, проектанти, 

архитекти, геодезисти и всич-

ки останали, които се трудят 

денонощно, за да може цялата 

АМ „Хемус“ да бъде готова до 

2024 г. Адмирации за напредъ-

ка“, изтъкна Нанков.

Премиерът Бойко Борисов:

 от стр. 1

две нови платна, за да ста-

не скоростен път с по две 

платна за движение в посо-

ка, със средна разделител-

на ивица от 2 м. От думите 

й стана ясно, че в участъка 

вече са започнали подгот-

вителните дейности и 

трасирането. Изградени са 

временните пътища. 

„Обещали сме на хора-

та да разширим пътя Бо-

тевград – Видин и вече го 

правим на пълни обороти. 

Модернизирането му е от 

изключително значение за 

Северозападна България. 

Само за няколко дни е свър-

шена много работа. Из-

граждането на целия път 

ще струва половин милиард 

лева, но това ще промени и 

ще помогне много за разви-

тието на района. До 2 - 3 

месеца ще се работи по 

всички лотове“, заяви пре-

миерът. 

Бойко Борисов прове-

ри напредъка и на модер-

низирането на „Витиня“ 

- най-дългия пътен тунел 

в България с дължина 1195 

метра. „Ремонтът на съо-

ръжението е изключително 

сложен, но строителите 

ще са готови до края на 

годината. Прави се нова 

облицовка, хидроизолация, 

отводнителна и дренаж-

на система, асфалтова 

настилка, пожароизвестя-

ване, вентилация, видео 

наблюдение, светофарна 

уредба, осветление и сис-

тема за светлинно водене, 

с които се осигурява безо-

пасност на пътуването“, 

коментира той.

Десислава 
Бакърджиева

Министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова и зам.-минис-

тър Деница Николова са 

провели работна среща 

с посланика на Румъния в 

България Н.Пр. Йон Гъля. На 

нея е обсъдена подготов-

ката на новата програма 

за трансгранично сътруд-

ничество (ПТС) между Бъл-

гария и Румъния за периода 

2021 - 2027 г., съобщиха от 

МРРБ.

„Основните цели, които 

искаме да бъдат заложени 

в програмата, са свързани 

с икономическото разви-

тие на пограничния ре-

гион“, е казала министър 

Аврамова. Тя е добавила, че 

предложението на стра-

ната ни е да бъде следван 

стратегически подход и 

част от ресурса на ПТС да 

бъде вложен в стратегиче-

ски проекти, които да се 

изпълняват на територия-

та на България и Румъния. 

Залагат се също мерки 

за икономически растеж 

и подпомагане на малки и 

средни предприятия.

Зам.-министър Николо-

ва е обяснила, че според 

правилата на ЕС за но-

вия програмен период към 

стратегически проекти 

могат да бъдат насоче-

ни до 30% от бюджета на 

ПТС. По думите й вече е 

стартирала подготовка 

по два такива проекта. 

Единият е за изготвяне на 

прединвестиционно про-

учване за нови мостове и 

пристанищни съоръжения 

по поречието на р. Дунав 

с цел възстановяване на 

транспортния коридор, 

подобряване на плавае-

мостта и навигацията. 

Другият е за развитие 

на маршрута „Евро-Вело 

6“, инициативата за кое-

то идва от общините по 

поречието на реката. Той 

ще допринесе за пости-

гане на приоритетите на 

Дунавската стратегия. 

Освен това и двата про-

екта целят стимулиране 

на икономическата актив-

ност чрез подобряване на 

транспортната достъп-

ност и условията за биз-

нес в пограничния регион, 

както и развитие на ту-

ризма.

На  срещата  Петя 

Аврамова и Н.Пр. Йон Гъля 

са отчели и добрите взаи-

моотношения между МРРБ 

и Министерството на 

регионалното развитие и 

публичната администра-

ция на Румъния, както и 

двустранното сътруд-

ничество в областта на 

регионалното развитие, 

транспорта и други сфери 

от взаимен интерес.

Емил Христов

Министър-председа-

телят Бойко Борисов ин-

спектира строителните 

дейности по пътната от-

сечка Мездра – Ботевград, 

които са част от модерни-

зацията на направлението 

Видин – Ботевград. Той бе 

придружен от министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството Петя 

Аврамова, която обясни, че 

трасето Мездра – Ботев-

град ще бъде разширено с 
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Мирослав Еленков

Правителството, ра-

ботодателите и синдика-

тите сключиха Национално 

тристранно споразумение, 

съдържащо мерки в пет 

ключови сектора за ико-

номическото развитие на 

страната. Това са: бизнес 

среда и икономика; енерге-

тика; европейска Зелена 

сделка; демография, обра-

зование, пазар на труда и 

трудова миграция; поли-

тики за социална защита. 

Подписването се състоя 

преди редовното заседание 

на Министерския съвет.

„С този акт на добра 

воля на работодателите, 

синдикатите и правител-

ството проявяваме разум. 

Много е сложно и никой 

сам не може да се справи. 

С общи усилия, ако можем 

да се измъкнем от кризата, 

предизвикана от COVID-19, 

ще е добре“. Това е заявил 

министър-председателят 

Бойко Борисов, след като е 

парафирал документа. Той 

е изразил и благодарност 

към всички участници в 

процеса по подготовката 

и финализирането на спо-

разумението.

Резултатите от по-

стигнатия  консенсус 

между трите страни бяха 

представени на прескон-

ференция. На събитието в 

Министерския съвет при-

състваха вицепремиерът 

по икономическата и демо-

графската политика Мари-

яна Николова, министрите 

на енергетиката Теме-

нужка Петкова, на иконо-

миката Емил Караниколов 

и на труда и социалната 

политика Деница Сачева. 

Работодателите и синди-

катите бяха представени 

от председателите на УС 

на Конфедерацията на ра-

ботодателите и индустри-

алците в България Кирил 

Домусчиев, на Асоциацията 

на индустриалния капитал 

в България Васил Велев и на 

Българска търговско-про-

мишлена палата Цветан 

Симеонов и президентите 

на КТ „Подкрепа“ инж. Ди-

митър Манолов и на КНСБ 

Пламен Димитров.

Кирил Домусчиев при-

помни, че идеята за този 

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ
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 „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

документ се е зародила 

преди около година. „Успях-

ме да постигнем консенсус 

по много теми, направихме 

компромиси за много неща - 

нещо, което поне аз нямам 

спомен да е правено в Бъл-

гария“, каза той и добави, че 

всички мерки, за които са 

се разбрали участниците 

в тристранното социално 

партньорство, ще бъдат 

изпълнявани през следва-

щите 6 - 8 месеца. Те 

ще се реализират като зако-

нодателни промени, както и 

като реформи. 

„Тук са приоритетите 

за абсолютно всичко, кое-

то трябва да се случи в 

рамките на следващите 

шест месеца, за да създа-

дем добра среда за правене 

на бизнес“, коментира още 

Домусчиев. 

Деница Сачева заяви, 

че една от най-важните 

точки в разговорите е спо-

разумението за минимална-

та работна заплата. „Това, 

което беше направено като 

компромис от работодате-

лите, беше, че първите три 

дни болнични ще продължа-

ват да се плащат от тях. 

Синдикатите пък се съгла-

сиха да не се връща дохо-

дът на най-бедните семей-

ства”, поясни Сачева.

Теменужка Петкова 

благодари на социалните 

партньори за конструк-

тивния диалог и допълни, 

че от това, как ще се раз-

вива енергетиката, зависи 

доколко конкурентоспосо-

бен ще бъде българският 

бизнес. Министърът каза 

още, че партньорите са се 

договорили за разработва-

нето на Маришкия басейн, 

тъй като функционирането 

му е важно не само за енер-

гийната, а и за национална-

та ни сигурност. „Другата 

важна тема беше пълната 

либерализация на пазара на 

електроенергия. България 

е една от последните дър-

жави членки на ЕС, която не 

е направила това напълно. 

Сега се договорихме това 

да стане факт и да се из-

върши на няколко фази – 

първо на пазара на едро, а 

след това - и на пазара на 

дребно”, обясни Петкова.

18 юни 

Румен Радев, президент на България

24 юни 

Петко Балабанов, ОП на КСБ – Стара Загора

25 юни 

Данаил Кирилов, министър на правосъдието

Снимка Румен Добрев

„Това споразумение е 

със статут на национален 

приоритет“, посочи Емил 

Караниколов и подчерта, че 

то засяга един голям ком-

плекс от мерки. „Съвмест-

но трябва да ги изпълним, 

до 10 дни ще свикаме нацио-

нален икономически съвет, 

за да подготвим работни 

групи в сферата на иконо-

миката и бизнеса“, съобщи 

министър Караниколов и 

допълни, че синдикатите и 

работодателите имат 54 

предложения.

„В България има прека-

лено много общини и обла-

сти и тази администра-

тивна структура създава 

много проблеми във функ-

ционирането на държава-

та. Това е посока, в която 

трябва да се работи“, каза 

инж. Димитър Манолов. 

По отношение на обра-

зованието той посочи, че 

има раздел, който предлага 

да бъдат приемани повече 

студенти в приложните 

професии за сметка на 

други, които очевидно ня-

мат широко приложение. 

„Нужен е и механизъм, съо-

бразно който завършилите 

образование в България по 

държавна поръчка да тряб-

ва да поработят в държа-

вата, която им е платила 

образоването“, допълни 

Манолов.

Според него едно от 

най-важните предложения 

е за реформа в социалното 

подпомагане.
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Общият размер на инвестицията е 459,3 млн. лв.
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Подписан е договорът 

за най-мащабния воден 

проект по Оперативна про-

грама „Околна среда 2014 - 

2020“ („ОПОС 2014 - 2020“) 

за област Бургас. Докумен-

та са парафирали минис-

търът на околната среда 

и водите Емил Димитров 

и инж. Ганчо Тенев, изп. ди-

ректор на „Водоснабдява-

не и канализация - Бургас” 

ЕАД, съобщиха от МОСВ. 

Общият размер на инвес-

тицията за интегрирания 

воден проект е 459,3 млн. 

лв., като „ОПОС 2014 - 2020“ 

осигурява безвъзмездна 

финансова помощ от 323,7 

млн. лв. На подписването 

са присъствали зам.-ми-

нистърът на околната 

среда и водите Атанаска 

Николова, председателят 

на парламентарната Ко-

мисия по околната среда и 

водите Ивелина Василева, 

кметът на община Бургас 

Димитър Николов, област-

ният управител и предсе-

дател на Асоциация по ВИК 

Вълчо Чолаков, кметове от 

На редовното правителствено заседание бяха одобрени допълнител-

ни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2020 г. в размер на 

1,62 млн. лв. за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за от-

падни води за нуждите на Рилската света обител. Финансирането се от-

пуска, за да бъде завършено строителството на обект „Институционална 

и търговска структура в „Самоковския двор“ източно от манастира.

От пресцентъра на МС съобщиха още, че са одобрени и допълнител-

ни средства в размер на 15 млн. лв. по бюджета на Столичната община. 

Те са за доставка, реновиране и модернизация на метровлакове, както и 

за проектиране, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ав-

томатични преградни врати с вертикално отваряне на голям отвор за 

метростанциите от първи и втори лъч на подземната железница. „Оси-

гуряването на финансовия ресурс ще позволи спазването на заложения 

график за изпълнение на дейностите по най-големия транспортен проект 

на територията на София, който е със съществен екологичен и социален 

ефект“, посочват от правителствената информационна служба.

Руската държавна корпорация 

„Росатом“ е постигнала споразуме-

ние за сътрудничество с Framatome 

SAS (Франция) и GE Steam Power в 

рамките на процедурата за избор 

на стратегически инвеститор за 

проекта АЕЦ „Белене“. Това съобщи 

премиерът Бойко Борисов. Мемо-

рандумите са подписани от Кирил 

Комаров, първи заместник генера-

лен директор и директор на Блока 

за развитие и международен бизнес 

на „Росатом“, Фредерик Лельовр, 

старши изпълнителен вицепрези-

дент по регионалните продажби 

на Framatome SAS, и Микаел Керуле, 

президент на General Electric Steam 

Power.

Чрез споразуменията компани-

ите декларират, че ще обединят 

усилията си за участие в процеду-

рата за избор на стратегически 

инвеститор за изграждането на 

АЕЦ „Белене“. При условие че руска-

та държавна корпорация „Росатом“ 

бъде избрана за стратегически ин-

веститор в проекта въз основа на 

резултатите от конкурса, General 

Electric ще се счита за партньор с 

турбогенераторната инсталация, 

базирана на технологията Arabelle, 

и оборудването на машинна зала, 

а Framatome SAS – за партньор с 

оборудването за Автоматизира-

ните системи за управление на 

технологичните процеси (АСУ ТП) 

за българската атомна електро-

централа.

По-рано „Росатом“, Framatome 

SAS и General Electric влязоха в 

краткия списък от пет кандидата 

за осъществяването на проекта 

АЕЦ „Белене“, заедно с Китайска-

та национална ядрена корпорация 

(China National Nuclear Corporation - 

CNNC) и Корейската хидро-ядрена 

корпорация (Korea Hydro & Nuclear 

Power Corporation - KHNP).

областта, народни пред-

ставители, ръководители 

на държавни ведомства.

„Бургас ме изненада с 

безкрайната си амбиция. 

Ганчо Тенев е единствени-

ят директор на ВиК, който 

направи предложение за 

дълготрайно решение за 

водоснабдяване на цялото 

Черноморие за десет го-

дини напред. Благодаря на 

ВиК, че дойдоха с такъв ве-

ликолепен продукт. Радвам 

се, че имам възможност да 

им съдействам“, е заявил 

министър Димитров на 

церемонията. Той е под-

чертал сериозния принос 

на Ивелина Василева, тъй 

като подготовката на го-

лемите водни проекти по 

„ОПОС 2014 - 2020“ е започ-

нала по времето, когато е 

била министър на околната 

среда и водите. 

Проектът предвижда 

реконструкция и рехаби-

литация на съществува-

щата ВиК инфраструкту-

ра и изграждане на нови 

системи и съоръжения в 

тринадесет агломерации – 

Бургас, Несебър, Поморие, 

Созопол, Приморско, Обзор, 

Айтос, Карнобат, Царево, 

Китен, Черноморец, Са-

рафово и Лозенец. Ще се 

реконструират над 158 км 

водопроводна и 22 км кана-

лизационна мрежа и ще се 

построят над 80 км нова 

ВиК инфраструктура. Пред-

видено е и изграждането на 

пречиствателна станция 

за отпадни води (ПСОВ) в 

Карнобат и реконструира-

не на ПСОВ Бургас, ПСОВ 

Меден рудник и ПСОВ Об-

зор. Ще бъдат реконструи-

рани и две пречиствателни 

станции за питейни води – 

Камчия и Ясна Поляна.

В обхвата на проекта е 

включено и надграждане на 

SCADA система и изграж-

дане на GIS система за 

обособената територия на 

„ВиК“ ЕАД - Бургас. Те ще 

са част от интелигентна 

измервателна инфраструк-

тура за мониторинг на по-

треблението на вода с цел 

оптимизиране на мрежо-

вите операции и ефектив-

ността в реално време.

Срокът за изпълнение 

на всички дейности е 43 

месеца. Cлед реализаци-

ята 324 566 жители ще 

имат достъп до подобрено 

пречистване на отпадните 

води, а 279 011 ще се полз-

ват от подобрени услуги 

във водоснабдяването.
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Договорили сме 80% от средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове 
за настоящия период, реално разплатени са 40%

Томислав Дончев, вицепремиер:

Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-н Дончев, председа-

телят на Европейската 

комисия Урсула фон дер 

Лайен представи пред-

ложението на ЕК за Мно-

гогодишната финансова 

рамка (МФР) и План за 

възстановяване на ЕС. 

Какъв е Вашият комен-

тар относно предложе-

нията?

Предлага се бюдже-

тът на Европейския съюз 

за периода 2021 - 2027 г. 

да бъде в размер от 1,1 

трилиона евро, което е съ-

поставимо с предходните 

два бюджета на ЕС. Раз-

личното този път е Пла-

нът за възстановяване на 

ЕС в размер на 750 млрд. 

евро, който е извън много-

годишния бюджет на Съ-

юза и следва да се изпъл-

ни до края на 2024 г. Две 

трети от тези средства 

ще бъдат предоставяни 

под формата на грантове 

(безвъзмездна помощ), а 

една трета – като кре-

дит. Парите ще бъдат 

осигурени чрез поемане-

то на заем от световни-

те финансови пазари от 

страна на ЕС със срок за 

изплащане до 2058 г.

Към момента гово-

рим само за предложение, 

но моето мнение е, че 

то няма да се разминава 

драстично от финалното 

решение. Прогнозите са 

България да получи около 

17 млрд. евро по МФР и 

близо 13 млрд. евро допъл-

нително финансиране, от 

които 9 млрд. ще бъдат 

безвъзмездно предоста-

вени.

Допълнителното фи-

нансиране от ЕС дава ог-

ромен шанс на страната 

не само да се възстанови 

по-бързо от кризата, но и 

да премине към ускорено 

икономическо развитие.

Средствата ще се 

отпускат на страните 

членки срещу планове за 

реформи и проекти, кои-

то да бъдат финансира-

ни. Каква е визията за 

реализация на българския 

план? Ще бъдат ли при-

влечени представители 

на бизнеса и браншови-

те организации? Какъв 

е времевият хоризонт, в 

който смятате, че ще се 

справим?

Когато говорим за ви-

зията и плана на България, 

може да се чуят доста 

разнопосочни комента-

ри. От твърдението, че 

нямаме план, до това, че 

сме похарчили вече всички 

пари. Отново бих искал да 

напомня, че към момента 

това финансиране е само 

предложение, а не факт. В 

този смисъл всички мне-

ния, че сме закъснели с 

изготвянето на план за 

нещо, което още не е при-

ето, са несъстоятелни.

Ако трябва да изведа 

ключов елемент, то това 

е Инструментът за въз-

становяване и устойчи-

вост, който на практика 

заменя Програмата за под-

крепа на структурните 

реформи, като помощта 

се насочва за изпълнение 

на реформи и публични ин-

вестиции за икономиче-

ско възстановяване, вкл. 

в светлината на зеления 

преход и дигитализаци-

ята. Инструментът се 

обвързва с препоръките в 

рамките на Европейския 

семестър и изисква разра-

ботването и одобрението 

от ЕК на национален план 

за възстановяване като 

част от Националната 

програма за реформи и в 

съответствие с нацио-

налните планове за кли-

мат, преход, споразумение 

за партньорство.

Предложението на Ко-

мисията за Инструмен-

та за възстановяване 

на ЕС е добра основа за 

преговорите през следва-

щите седмици, тъй като 

е амбициозно и отразя-

ва основните принципи 

за временен и фокусиран 

инструмент.  Все  пак 

методологията за раз-

пределение може да бъде 

допълнително обсъдена и 

оптимизирана, за да отра-

зява по-добре национални-

те особености. Изходни-

те позиции на отделните 

държави, както и устой-

чивостта на различните 

икономики към шокове, 

евентуално измерена с 

фактор на икономиче-

ска нестабилност, също 

могат да бъдат взети 

предвид в методологията 

за изчисляване на макси-

малния финансов принос. 

В допълнение мерките за 

възстановяване, финан-

сирани по този инстру-

мент, следва да отчитат 

специфичните нужди на 

държавите членки, като 

позволяват да се търсят 

индивидуални решения.

Вече работим, за да 

може, когато това финан-

сиране е налично, веднага 

да бъде доставено на па-

зара - до фирми, публични 

институции, здравеопаз-

ване, болнични заведения. 

В най-добрия случай то 

трябва да бъде факт есен-

та на тази година. Очак-

ванията на колегите от 

ЕК са тези мерки за въз-

становяване да бъдат съ-

четани с мерки за растеж. 

Има предвидени пари за 

декарбонизация, зелени по-

литики, най-вероятно ще 

бъде подновена и програ-

мата за енергийна ефек-

тивност на жилищните 

сгради. С огромна сила се 

връщат и темите – наука, 

иновации, цифровизация. 

Време е да инвестираме 

средства в икономика от 

друго ниво, което връща 

и темата икономическа 

трансформация.

Обмислят ли се сек-

торите, за които ще 

бъдат проектите, кои-

то ще се предложат на 

вниманието на ЕК? Как-

во място се отделя на 

строителството, което 

е доказал се исторически 

двигател на икономиче-

ския растеж? 

Нуждите от тради-

ционна инфраструктура 

не отпадат и тя се запаз-

ва като важна инвести-

ционна област, към която 

ще бъде насочен същест-

вен финансов ресурс, осо-

бено по отношение на 

теми, като енергийна 

ефективност, осигурява-

не на свързаност между 

регионите и ВиК инфра-

структура. Съществени 

ще са и инвестициите в 

икономическа инфраструк-

тура, което няма как да 

мине без участието на 

строителния бранш.

В края на програмния 

период сме. Как се справя 

страната с усвояването 

на еврофондовете. Кри-

зата, предизвикана от 

COVID-19, ще забави ли из-

пълнението на проекти-

те? Очаквате ли пробле-

ми и в кои сфери? Какви 

са насоките от Брюксел, 

ще се проявява ли разби-

ране заради срещаните 

трудности?

Сухите цифри показ-

ват, че до момента сме 

договорили 80% от сред-

ствата от Европейските 

структурни и инвести-

ционни фондове (ЕСИФ), а 

реално изплатените пари 

са 40% от бюджета на 

програмите – тези дан-

ни са абсолютно сходни 

със средните показатели 

на ниво ЕС. С други думи 

– България е в първата 

половина на държавите 

членки по усвояване, като 

след нас са страни, като 

Италия, Испания, Румъния, 

Гърция и т.н. Не намирам 

особен повод за хвалене 

или безпочвен оптимизъм, 

но данните показват, че 

се справяме добре, като 

трябва да се има предвид, 

че изпълнението на теку-

щите оперативни програ-

ми продължава до края на 

2023 г.

Кризата с COVID-19 

оказа своето влияние вър-

ху изпълнението на про-

грамите. Най-малко всич-

ки потенциални ресурси, 

програми и мерки, с които 

разполагаме, бяха мобили-

зирани за непосредствен 

отговор на кризата, като 

финансирането възлиза на 

над 1 млрд. лв. За щастие 

не се стигна до прекра-

тяване на вече сключени 

договори с бенефициенти 

на отделните програми, а 

се възползвахме от спес-

тените или нестартирали 

процедури от програмния 

период 2014 – 2020 г. 

Европейската комисия 

реагира бързо и адекват-

но на задълбочаващата 

се криза, като предложи 

редица изменения в регла-

ментите за ЕСИФ, които 

Снимки в. „Строител“
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да осигурят гъвкавост на 

държавите членки за на-

миране на спешни и ефи-

касни решения за борба с 

COVID-19 и преодоляване 

на непосредствените по-

следици от пандемията. 

Ключов елемент на при-

етите изменения на ре-

гламенти е допустимост-

та от 1 февруари 2020 г. 

на всички потенциални 

разходи за борба със за-

разата, финансирани от 

структурните фондове на 

ЕС, така че страните от 

Съюза да могат да израз-

ходват средствата въз-

можно най-бързо за борба 

с пандемията. В допълне-

ние на държавите членки 

се дава значителна гъвка-

вост за препрограмиране 

на мерки и прехвърляне на 

пари между фондове и про-

грами в отговор на кри-

зата и преодоляване на 

последиците от нейното 

въздействие. Същевре-

менно фокусът на инвес-

тициите следва да е вър-

ху подкрепа на системата 

за здравеопазване; осигу-

ряване на ликвидност на 

компаниите за преодоля-

ване на краткосрочните 

финансови шокове, свър-

зани с кризата; подкре-

па за схеми за временна 

заетост в комбинация с 

мерки за повишаване на 

квалификацията и преква-

лификацията.

Като част от плано-

вете за възстановяване 

на страните ще се из-

искват ли подготвени 

оперативни програми за 

следващия период? На ка-

къв етап е подготовката 

у нас? Възможностите, 

предоставени от новите 

фондове, ще наложат ли 

промени в програмиране-

то и нови програми?

Страната ни е една 

от първите в ЕС, която 

представи проектите си 

на стратегия (Споразу-

мение за партньорство) и 

програми за следващия пе-

риод 2021 – 2027 г. – това 

беше направено в края на 

март. В момента сме в 

много интензивен етап 

на преговори, като изве-

дените от нас приорите-

ти – иновации и приложна 

наука, Зелената сделка и 

възстановяването на ико-

номиката ни, се подкре-

пят от ЕК. Предвиждаме 

подобрените версии на 

програмите да бъдат из-

пратени ранната есен.

45 млрд. евро са зало-

жени за т.нар. вълна за 

реновиране на сградния 

фонд в Европа и за енер-

гийна ефективност. Как 

България може да се въз-

ползва от тази подкре-

па? Възможно ли е да се 

мисли за финансиране на 

продължаването на про-

грамата за обновяване 

на многофамилните жи-

лищни сгради с европей-

ски средства? 

Енергийната ефек-

тивност във всичките й 

аспекти е във фокуса на 

програмите от програ-

мен период 2021 – 2027 г. 

Интервенциите се пред-

вижда да обхващат както 

ЕЕ в предприятията, така 

и за публични и жилищни 

сгради например. Проуч-

ваме възможностите за 

финансиране на подобни 

интервенции и в рамките 

на Фонда за справедлив 

преход, доколкото те са 

част от голямата цел за 

постигане на климатично 

неутрална Европа.

Дигитализацията е 

другата сфера, в коя-

то ЕС ще инвестира 

сериозни средства. Въ-

веждането на все пове-

че електронни услуги е 

един от приоритетите 

на правителството. В 

ситуацията на спазване 

на социална дистанция 

и работа от разстояние 

те се оказаха жизнено-

важни за бизнеса. Какво 

предстои в тази сфера?

Ако има нещо поло-

жително в ситуацията с 

пандемията, то със сигур-

ност това е скоростта, 

с която се случиха някои 

промени. Най-ярък пример 

е преминаването към дис-

танционно обучение. Ако 

не бяхме притиснати от 

обстоятелствата, веро-

ятно дигитализацията в 

образованието щеше да 

ни коства твърде много 

време и средства. Също 

така благодарение на 

безвъзмездно дарен труд 

от няколко софтуерни 

компании до края на този 

ноември ние трябва да 

разполагаме и със систе-

ма за електронно здра-

веопазване. Към всички 

положителни ефекти от 

кризата може да добавим 

и това, че дейността в 

много фирми не беше пре-

късната благодарение на 

възможността за дистан-

ционна работа. Тази реор-

ганизация демонстрира не 

само гъвкавост от стра-

на на фирмите, но и доказа 

ефективност. 

Не са рядкост оба-

че и случаите, когато 

има електронна услуга, 

но гражданите по една 

или друга причина не се 

възползват от нея. При-

мер за това са банките, 

предоставящи услугата 

електронно банкиране. 

Надявам се постепенно 

хората все по-често да 

се възползват от възмож-

ностите, които им пре-

доставят електронните 

услуги.

Местните власти 

излязоха със свое про-

учване за намаляване 

на постъпленията от 

местните данъци и так-

си с 40% само за март и 

април. Държавата има ли 

готовност да подпомог-

не общините и при какви 

условия? От доброто им 

финансово състояние за-

виси и редовното разпла-

щане към строителните 

фирми, изпълнители на 

проекти по места. 

В условията на извън-

редно положение, което 

оказа съществено влия-

ние върху икономическия 

живот в страната, беше 

от особена важност да се 

използват всички възмож-

ни средства за подпома-

гане на икономическите 

субекти и гражданите за 

преминаване през този 

период. Една от формите 

беше да се осигури навре-

менното процедиране от 

Управляващите органи на 

исканията за плащане по 

проекти по оперативните 

програми, така че парите 

да достигат до бенефици-

ентите в кратки срокове. 

Общините като възложи-

тели също бяха насърчени 

да обработват максимал-

но бързо документите и 

да извършват плащания-

та към изпълнителите на 

обществени поръчки при 

свършена работа. В близко 

бъдеще ще стартират и 

програмите от следващия 

програмен период, в които 

немалка част от инвести-

циите са насочени към об-

щините.

Наскоро обявихте, че 

в Министерския съвет е 

внесено предложение за 

Закон за индустриалните 

зони. Бихте ли ни казали 

кога ще бъде факт и как-

ва е неговата идея? 

Проектът на Закон 

вече е представен на чле-

новете на правителство-

то за съгласуване преди 

заседание. В работата по 

него се включиха експер-

ти от всички основни пуб-

лични институции, като 

се отчетоха и позициите 

и съветите на реалния 

сектор.

Идеята зад подобно за-

конодателство е свързана 

с необходимостта бъл-

гарската икономика да се 

ориентира към все по-ви-

сококвалифицирани, скъпи 

и технологични дейности, 

ако искаме да продължим 

да догонваме по-разви-

тите от нас страни. За 

целта трябва да си слу-

жим с всички достъпни 

инструменти – агресивно 

привличане на инвестиции, 

умна и мащабна политика 

по индустриално планира-

не, модернизация на обра-

зователната система, а и 

редица други.

С този проект на закон 

целим да развием имен-

но такъв инструмент. С 

него разглеждаме индус-

триалните паркове като 

екосистеми от взаимоот-

ношения на професионали-

сти, като места, където 

са налице всички условия 

една инвестиция да бъде 

обслужена компетентно и 

бързо, като места, където 

се създават условия цели 

клъстери от индустрия-

та да взаимодействат с 

партньори в научната и 

академична сфера. 

Не на последно място 

възможността да се сти-

мулира създаването на 

индустриални паркове е и 

инструмент на регионал-

ната политика, с който да 

се даде шанс на области 

с повече нереализиран по-

тенциал да привличат ин-

вестиции.

До момента въпросът 

за индустриалните парко-

ве и зони присъства един-

ствено в Закона за насър-

чаване на инвестициите, 

където акцентът пада 

предимно върху държавна-

та политика по стимули-

рането им. 

Индустриалните пар-

кове в новия закон се раз-

глеждат не просто като 

имот или съвкупност от 

имоти, а както казах, 

като екосистема от вза-

имоотношения. Целта на 

този нормативен акт е 

да се съкратят и облек-

чат процедурите за пред-

приемачите, тъй като 

в момента се налага да 

изчакват с години. Също 

така дава възможност 

индустриалният парк да 

привлича и да си партни-

ра с различни организа-

ции с цел стимулиране на 

иновационната, научна, 

изследователска или об-

разователна дейност на 

инвеститорите.

Проведохте среща с 

ръководството на Ка-

марата на строителите 

в България, какви теми 

дискутирахте? 

Ключовата тема беше 

свързана с оказване на 

подкрепа на участниците 

в икономическия живот в 

България за преодоляване 

на последиците от панде-

мията. В тази връзка, как-

то споменах, предприехме 

мерки да не се нарушава 

темпът на плащания по 

програмите, които - смея 

да твърдя - се оказаха ус-

пешни. 

Неведнъж сте казва-

ли, че имате прекрасно 

сътрудничество с Ка-

марата, изградено през 

годините, нарекохте го 

„еталон“. В какви сфери 

предвиждате развитие-

то и разширяването му?

Считам, че развитие-

то на партньорството ни 

ще бъде насочено към сфе-

ри, които подкрепят уве-

личаване на спо соб ност-

та на икономиката да 

реагира при кризи и бър-

зото възстановяване от 

текущата криза. Дигита-

лизацията в сектори като 

малки и средни предприя-

тия, публичен отрасъл 

също е от съществено 

значение за ускоряване на 

икономическия растеж и е 

важна тема за разговор. 

Важно е да се види и роля-

та на строителния бранш 

при възстановяването от 

кризата, породена от пан-

демията, като изпълнител 

по инфраструктурните 

проекти от следващия 

програмен период.

Знаем, че е още рано, 

но ние в „Строител” сме 

оптимисти и вече гледа-

ме към есента, когато 

планираме нашия тради-

ционен годишен форум 

„Строителството през 

2021 г. - проблеми и пре-

дизвикателства“. Ще 

приемете ли поканата да 

бъдете гост и да откри-

ете събитието?

Кризата, с която се 

сблъскахме в началото 

на тази година, ни даде 

важни уроци. Един от тях 

е, че не всичко зависи от 

нас, а плановете не са 

това, което бяха. Все пак 

благодаря сърдечно за по-

каната, ще се радвам да 

бъда част от Вашето съ-

битие.

По време на заседание на парламентарната Комисия по европейски въпроси и контрол на еврофондовете вицепремиерът 

Томислав Дончев обяви, че държавата има амбициозни цели за енергийната ефективност
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Росица Георгиева

Инж. Стоилов, раз-

кажете ни как избрахте 

строителната профе-

сия? Коя е фирмата, коя-

то ръководите, и в каква 

сфера на строителство-

то е специализирана?

Завършил съм Техниче-

ския университет в София, 

специалност „Електрое-

нергетика и електрооб-

завеждане”. Строителна-

та професия я избрах по 

наследство. Компанията, 

която управлявам, се каз-

ва „Елсторм” ЕООД. Mоят 

баща я е учредил през 

1997 г. Специализирана е в 

изграждането на електро-

проводи, съоръжения за ни-

ско и високо напрежение.

Посочете някои от 

най-интересните обек-

ти, които сте изпълнили.

Работили сме по външ-

ното електрозахранване 

на 26 водноелектрически 

централи – това са 20-ки-

ловолтови кабели или въз-

душни мрежи в зависимост 

от начина на захранване 

на съоръженията. Участ-

вали сме в плановите го-

дишни ремонти на АЕЦ 

„Козлодуй” в периода 2004 - 

2006 г. През годините сме 

изградили и голям брой 

трафопостове. Работили 

сме и по захранването на 

фотоволтаични централи, 

като сме строили и изцяло 

такива съоръжения.

Ръководите Област-

ното представителство 

на КСБ в Кюстендил. 

Какви са особености-

те на региона, касаещи 

бранша. С какви пробле-

ми и предизвикателства 

се сблъскват строите-

лите?

Сред най-големите 

трудности,  които се 

очерта ват, и то не само 

при нас, това е намалява-

щата работна сила. Осе-

заемо се усеща липсата 

на специалисти в много 

сфери. В по-малките реги-

они като нашия строител-

ството на големи обекти, 

които се финансират от 

общините и държавата, 

не е в значими обеми. Съ-

ществен проблем, отно-

во характерен за целия 

бранш, са закъсненията 

при разплащането на из-

пълнените СМР. Работим 

без аванси, и то на много 

места, а парите за реал-

но свършената дейност 

се забавят с месеци. Това 

сериозно рефлектира вър-

ху малките и средните 

фирми.

Какъв е размерът на 

незаплатените средства 

за област Кюстендил?

Областното предста-

вителство подготвя така-

ва статистика за 2019 г. 

и за двата месеца преди 

въвеждането на извънред-

ното положение. Но един 

от най-големите длъжници 

в Кюстендил е общината. 

Това се отразява на раз-

мера на междуфирмената 

задлъжнялост.

Какви цели си поста-

вяте за настоящата 

година? Кои ще са ос-

новните приоритети в 

работата на ОП Кюстен-

дил?

Поради обявеното из-

вънредното положение 

не успяхме да проведем 

отчетно събрание. Пла-

нираме това да се случи 

през юни. Сред основните 

ни задачи ще бъде утвър-

ждаването на строител-

ния бранш като водещ за 

икономиката на града. В 

момента строителните 

фирми са основен работо-

дател в по-малките насе-

лени места на областта. 

Причината е, че в послед-

ните месеци производ-

ствените предприятия, 

които работят с вносни 

суровини, забавиха дей-

ността си.

К а к  О б л а с т н о т о 

представителство си 

партнира с общините 

и Областната админи-

страция? 

Поддържаме  добри 

връзки с местната власт. 

Винаги, когато сме искали 

информация, съвет или по-

мощ от тях, те са се от-

зовавали. Считам, че от-

ношенията ни са на много 

задоволително ниво.

Доколко строителите 

са запознати с инвести-

ционната програма на 

общината за тази годи-

на, какво предстои да 

стартира? 

И н в е с т и ци он н и т е 

програми се представят 

публично по време на за-

седанията на общинските 

съвети. Тоест ние знаем 

какви инвестиции възнаме-

рява да направи общината, 

имаме информацията къде 

може да участваме още 

на ниво проектиране. Но 

въпросът е, особено сега, 

доколко това ще се случи. 

Общината в Кюстен-

дил имаше намерение да 

ремонтира художествена-

та галерия и да изгражда 

парк, но към настоящия 

момент не са предприети 

действия за стартира-

не на тези обекти. Няма 

яснота дали реално адми-

нистрацията изобщо ще 

изпълни капиталовата 

си програма. В последни-

те месеци приходите на 

местните власти рязко 

намаляха и определено ин-

вестициите са под въпрос.

Посочете 3-те основ-

ни приоритета пред Ка-

марата на строителите 

в България според Вас.

Един от най-важните 

е строителните фирми да 

си оказваме взаимопомощ. 

Това е и идеята на КСБ – 

да защитава интересите 

на своите членове, за да 

сме по-силни заедно. Ка-

марата трябва да продъл-

жи да инициира промени в 

Закона за устройство на 

територията и Закона за 

обществените поръчки и 

всички останали норма-

тивни актове, които ка-

саят строително-инвес-

тиционния процес.

Какви препоръки би-

хте дали на ръководство-

то на Камарата?

Нека да продължи да 

работи все така активно. 

Знаем, че ръководството 

провежда срещи с пред-

ставители на властта, на 

които се поемат ангажи-

менти от управляващите 

и парламентарните групи, 

но после се забравят. Тряб-

ва да бъдем по-настоятел-

ни в исканията си, за да ни 

обърнат внимание. Оказва 

се, че в държавата, който 

вика най-силно, на него му 

обръщат внимание.

Как структурата в 

Кюстендил комуникира с 

ръководството на КСБ? 

Ръководството на Ка-

марата ни съдейства със 

съвети в конкретни ситу-

ации. Тази помощ е важна 

за нас и се надяваме да 

продължим да я получава-

ме, както и да развиваме 

комуникацията.

Как строителният 

бранш излиза от създа-

лата се ситуация около 

2-месечното извънред-

но положение? Възста-

новява ли се обемът на 

дейността отпреди 13 

март? 

При нас постъпиха 

сведения, че 2 - 3 компании 

са освободили част от 

работниците си. Реално 

обаче дейността по вече 

започнатите строителни 

обекти не е спирала. Все 

пак вече започна да се 

забелязва стагнация при 

частните инвеститори. 

Вероятно няма да усетим 

промяна при публичните 

вложения от страна на 

държавата, но въпросът, 

дали частните инвести-

тори ще продължат да 

строят с досегашните 

темпове, не е за подценя-

ване.

В какви направления 

виждате възможност за 

разширяване на сътруд-

ничеството между ОП 

на КСБ в Кюстендил и 

в. „Строител”? 

Заедно можем да запоз-

наваме обществеността 

с дейността на фирмите 

от региона на Кюстендил. 

Друго нещо, което съв-

местно може да правим, 

е да показваме обектите, 

които се изпълняват в об-

ластта, и така да се до-

пълни картината за това 

какво работят фирмите 

членове на ОП на КСБ - 

Кюстендил. Определено в 

тази насока можем да си 

сътрудничим активно. 

Инж. Стоян Стоилов, председател на ОП на КСБ – Кюстендил:

Сред основните задачи на ОП Кюстендил е утвърждаване на строителния сектор като водещ за икономиката на общината
Снимки ОП на КСБ-Кюстендил
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Георги Сотиров

На 14 юни група при-

знателни генерали, офице-

ри и сержанти, възпита-

ници на Висшето военно 

инженерно строително 

училище (сега ВСУ „Лю-

бен Каравелов“), служили в 

Строителни войски (СВ), 

отбелязаха 100 години 

от създаването на орга-

низацията. Те положиха 

венци и цветя в София 

пред паметника на голе-

мия държавник и създател 

на войските Александър 

Стамболийски.

На церемонията ве-

тераните си припомниха 

историята на Строител-

ни войски. Те отбелязаха, 

че през годините СВ са 

построили хиляди кило-

метри пътища, жп линии, 

водопроводи, напоителни 

системи, които са се пре-

върнали в кръвоносната 

система на икономиката 

на България. Освен това 

Строителни войски са из-

градили и хиляди обекти в 

цялата страна – заводи, 

фабрики, културно-битови 

и административни сгра-

ди, производствени мощ-

ности във всички отрасли.

Мероприятието про-

дължи на Паметника на 

трудовака в местността 

Урвич на шосето София 

- Самоков, което също е 

построено от Строител-

ни войски. Генералите и 

офицерите изразиха своя-

та почит към военната 

организация, като поло-

жиха цветя и на този зна-

ков монумент, издигнат в 

чест на СВ.

Ветерани положиха венци пред паметниците на Александър 
Стамболийски в София и на трудовака на пътя София - Самоков

О.з. инж. Калин Балкански
 

На 27 ноември 1919 г. 

в Париж е подписан Ньой-

ският мирен договор, по 

силата на който на по-

бедената в Първата све-

товна война България са 

наложени териториални, 

финансови и военни клау-

зи – репарации. Наборната 

служба е отменена, за да 

бъде сведена Българската 

армия до 20 000 добровол-

ци въпреки враждебния 

обръч на съседите. Бъл-

гарите трябва да виждат 

оръжие единствено в му-

зеите и да забравят бой-

ните маршове като „Велик 

е нашият войник”. 

Земеделското прави-

телство на Александър 

Стамболийски решава, 

че за преодоляването на 

стопанското разорение 

и заради моралното въз-

питание на младежта е 

необходимо въвеждане на 

трудова повинност. Зако-

нът за трудовата повин-

ност е гласуван от XIX На-

родно събрание на 28 май 

1920 г., за да влезе в сила 

с обнародването му на 14 

юни в Държавен вестник. 

Задължителният общест-

вено полезен труд трябва 

„да развие у гражданите, 

независимо от тяхното 

обществено положение и 

имотно състояние, любов 

към обществените рабо-

ти и физическия труд”.

Първият набор е от 10 000 

трудоваци, 

настанени в свободни-

те казарми като трудови 

дружини и пред втораче-

ните очи на Междусъюзни-

ческата военно-контрол-

на комисия. 

Главната дирекция на 

трудовата повинност при 

Министерството на об-

ществените сгради, пъ-

тища и благоустройство 

е оглавена от генерал 

Иван Русев, който уст-

но разпоредил „на едното 

рамо денем да се носи ло-

патата, а нощем на дру-

гото – пушката”, което 

предполага заобикалянето 

на военните ограничения 

въпреки строгия надзор на 

победителите. Организа-

цията се занимава пре-

димно със строителство 

на пътища, железопътни 

линии, водопроводи, кана-

ли, обществени сгради, 

както и със залесяването, 

пресушаването на блата и 

оказването на помощ при 

природни бедствия. Сто-

панските и благоустрой-

ствените задачи се съче-

тават с образователни 

и възпитателни, като на 

трудовата повинност се 

гледа и като на „школа за 

възпитание на младежта 

в любов към физическия 

труд”, както и за подго-

товката й за живота чрез 

провеждането на курсове 

за усвояване на различни 

занаяти и за съвременно 

обработване на земята.

До 1926 г. в трудо-

вашките дружини служат 

общо 130 000 младежи, а 

след още три години бро-

ят им устремно нараства 

на 154 540, внушително 

число, далеч надхвърлящо 

състава на доброволче-

ската войска като неин 

таен резерв. С връщане-

то на полковата и дивизи-

онната организация през 

1928 г.  трудовашките 

части се специализират 

и като помощни за инже-

нерно-строителни и укре-

пителни дейности. От 15 

юни 1940 г. се създават 

Трудови войски като род 

спомагателни войски със 

знамена, военни звания и 

длъжности, като са раз-

делени по армейските и 

дивизионните области. 

През Втората светов-

на война се поддържа по-

стоянно мобилизиран със-

тав от 80 000 до 90 000 

души, които изграждат 

укрепленията на прикри-

ващия фронт по югоиз-

точната граница между 

Черно и Бяло море, както и 

извършват мащабно стро-

ителство в новоосвободе-

ните земи – 

Западните покрайни-

ни, Вардарска Македония 

и Беломорието. 

Н о в а т а  в л а с т  н а 

Отечествения фронт не 

посяга върху трудовата 

повинност, защото мно-

го от нейните предста-

вители са служили като 

трудоваци поради своята 

„политическа неблагона-

деждност”. Най-видният 

трудовак е Тодор Живков, 

което обаче е премълчано 

в неговата издадена през 

1981 г. на няколко езика 

официална биография, ве-

роятно поради откупува-

нето на втората част от 

службата, сиреч семей-

ството му не е било от 

най-бедните „пролетарии”. 

На 10 август 1946 г. е въз-

върнато първоначалното 

наименование трудова по-

винност, която се изваж-

да от състава на армия-

та и се подчинява пряко на 

Министерския съвет 

с главна задача да участва 

в построяването на нацио-

налните обекти 

с началник генерал 

Благой Иванов. Осемте 

трудови полка се разраст-

ват през 1951 г. в бригад-

на организация и на тях се 

поверяват най-сложните 

проекти, като например 

построяването на язовир 

„Сталин” (днес „Искър”) и 

прокопаването на туне-

ла „Козница”, най-дългият 

на Балканите със своите 

впечатляващи 5901 м. 

На 24 юни 1969 г. тру-

дова повинност отново 

се превръща в Строител-

ни войски като военна 

организация с началник 

Благой Пенев, която дейно 

участва в изграждането 

на Металургичния комби-

нат „Кремиковци”, хими-

ческите заводи в Девня и 

Свищов, нефтохимически-

те комбинати в Бургас и 

Плевен, тецовете „Мари-

ца-изток 1-3”, атомната 

централа „Козлодуй”, ма-

гистралите „Тракия” и „Хе-

мус”, или общо 134 стра-

тегически важни обекта 

наред с жилищното стро-

ителство, водопроводите 

и канализацията. 

В редиците на Стро-

ителни войски служат и 

младежи от етнически-

те общности, които се 

ограмотяват и учат на 

занаят, както и се възпи-

тават да служат на оте-

чеството.

Промяната на 10 ноем-

ври 1989 г. заварва Строи-

телни войски в състав от 

7 дивизии, разполагащи с 

опитни кадри и съвремен-

на техника. Те

работят през 90-те години 

на 15 000 обекта, включи-

телно и в чужбина.

Увлечението по пазар-

ната икономика и подце-

няването на този важен 

род войски като образо-

вателен и професиона-

лен център довежда до 

погрешното решение за 

закриването им на 29 юни 

2000 г. след преживяната 

80-годишна славна исто-

рия. 

Трудовата повинност е 

явление не само в българ-

ската, но и в световната 

история. Примерът е раз-

умно последван и от други 

държави, които оценяват 

значението на задължи-

телния и военно организи-

ран обществено полезен 

труд – Унгария, Австрия, 

Канада (1932); Германия, 

Естония, Япония (1934); 

Полша (1937).

Строителите с паго-

ни доказват делата си с 

верността на перифрази-

раната древна мъдрост 

„Думите отлитат – на-

писаното остава” в „На-

писаното и построеното 

остават”. 

Където и да отидем в 

красивото и свидно оте-

чество, ние ще видим с 

очите си непреходните им 

следи: при пътуването по 

пътища и железопътни ли-

нии, по мостове и през ту-

нели, покрай язовири и за-

води, сред обществени и 

жилищни сгради, на високи 

планински върхове. Непре-

дубеденият човек не може 

да не се учуди на размаха, 

упоритостта и трудолю-

бието на „хилядите младе-

жи” и техните командири, 

чийто безкористен девиз 

е „Строим за Родината!”.

На 14 юни честваме 

100-годишнината от съз-

даването на Строителни 

войски, наследник е Главно 

управление строителство 

и възстановяване. Това е 

държавна фирма, която 

стопанисва огромния брой 

още непродадени имоти 

и имущество, останало 

като наследство и, общо 

взето, за съжаление със 

затихващи функции. 

ДО 

Полк. Здравко Станчев – 75 г., секция „Строители 

воини” 

Димитрия Тошева – 75 г., РКСВ Пловдив 

Инж. Петър Петров – 75 г., председател на РКСВ 

Габрово 

Йордан Цветанов – 70 г., РКСВ Монтана 

Любен Петров – 85 г., учредител на НКСВ 

Иван Николов – 70 г., РКСВ Видин 

Павел Щъркелов – 75 г., РКСВ Самоков 

Георги Тошев – 75 г., РКСВ Пловдив 

Александър Миленков – 70 г., РКСВ Русе 

Панчо Павлов – 70 г., РКСВ Добрич  

Стойчо Стойчев – 70 г., РКСВ Силистра 

Димитър Саллаков – 75 г., РКСВ Ямбол 

Стефан Петков – 80 г., РКСВ Велико Търново 

Арх. Милка Каблешкова – 85 г., РКСВ Кюстендил 

Панчо Донев – 80 г., РКСВ Димитровград 

Доц. Росица Николаева – 80 г., секция„Строителна 

наука и образование” 

Тотка Лалова – 70 г., РКСВ Враца 

Христо Тодоров – 75 г., РКСВ Разград 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите  ветерани  и лично от мое име  

най-сърдечно Ви  поздравявам с Вашия  юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме  Ви здраве,  бодър дух и дълги години 

да се радвате на уважението на Вашите близки, ко-

леги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

юни 2020 г.  Инж. Тодор Топалски, 

   Председател на УС на НКСВ                  

НКСВ
НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

Снимки авторът
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Елица Илчева

Строителство на нови 

детски градини и разширя-

ване на съществуващи ще 

може да започне до няколко 

месеца. Министърът на об-

разованието и науката вне-

се в началото на юни проект 

за програмата „Изграждане, 

пристрояване, надстрояване 

и реконструкция на детски 

градини и училища 2020 - 

2022“. Документът е публи-

куван за обсъждане на сайта 

за обществени консултации 

www.strategy.bg и на страни-

цата на Министерството 

на образованието и науката 

(МОН) и на практика описва 

по какъв начин ще се израз-

ходват планираните от ка-

бинета средства за строеж 

на нови детски градини и 

училища. 

За настоящата година 

могат да бъдат усвоени до 

70 млн. лв., планирани в цен-

тралния бюджет, а ударно-

то инвестиране в нова база 

по същата схема ще про-

дължи и през 2021 и 2022 г. 

Крайният срок за приключ-

ване на строителството 

ще е декември 2023 г.

До края на програмата 

трябва да бъдат построе-

ни или разширени минимум 

90 образователни обекта 

(60 забавачки и 30 училища), 

като процентното разпре-

деление на парите е 50 на 

50%. При първите целта е 

да се преодолее недостигът 

на места, така че родите-

лите да могат да записват 

децата си най-близо до 

дома, както и да бъде под-

сигурено провеждането на 

задължително предучилищ-

но обучение от 4-годишна 

възраст. 

Припомняме, че само в 

София, където впрочем де-

фицитът е най-сериозен, 

близо 8000 малчугани оста-

наха извън ясли и градини 

при първото класиране за 

прием този сезон. За яс-

лени групи са нужни около 

5100 места, а за първа гра-

динска група липсват около 

1100. Районите, в които са 

необходими повече детски 

заведения, са „Младост”, 

„Витоша”, „Красно село”, 

„Триадица” и „Овча купел”.

По отношение на учили-

щата стремежът на МОН е 

поетапно да се премине от 

масовия двусменен в едно-

сменен режим на обучение, 

нещо, за което министър 

Красимир Вълчев отдавна 

говори. Засега се предвиж-

да това да се случи поне 

във въпросните нови 30 

учи лища.

За финансиране ще мо-

гат да кандидатстват об-

щините, министерствата 

на културата и на младе-

жта и спорта - за училища-

та към тях, и държавните 

училища, които са второ-

степенен разпоредител с 

бюджет към министъра на 

образованието. 

Кой колко може да  

получи?

Проект за нова градина 

с до 4 групи може да вземе 

до 2 млн. лв., а при повече 

от 4 групи – до 3 млн. лв. За 

пристрояване, надстрояване 

и реконструкция на сграда с 

до две групи таванът е 600 

хил. лв. на проект, за повече 

групи – до 800 хил. лв.

За ново училище може да 

се изплащат до 5 млн. лв., а 

за разширение на съществу-

ващо – до 2 млн. лв.

Ако проектът е на по-го-

ляма стойност, сумата над 

максимално допустимата 

трябва да осигури бенефици-

ентът, респективно общи-

ната или министерството, 

към което е съответната 

институция. Допустимо е 

да се плаща и обзавеждане-

то и оборудването на ново-

построените здания, както 

и за оформяне на дворните 

им пространства.

Средства ще се дават 

за изработване и съгласу-

ване на технически проект 

по всички части, оценка за 

съответствието на техни-

ческия проект от експертен 

съвет на одобряващата ад-

министрация или комплексен 

доклад, издаване на разреше-

ние за строеж, обявяването 

му и влизане в сила, откри-

ване на строителна площад-

ка, извършване на СМР, ав-

торски надзор и съставяне 

на актове и протоколи по 

време на строителството, 

завършване на строител-

ството, съставяне на кон-

стативен акт, с който се 

удостоверява, че строежът 

е изпълнен съгласно одобре-

ните инвестиционни проек-

ти и заверената екзекутив-

на документация, издаване 

на разрешение за ползване 

или удостоверение за въ-

веждане в експлоатация за 

строежа, изготвяне на тех-

нически паспорт и енергиен 

сертификат.

В документа изрично е 

посочено, че в случай на ос-

татък министърът на обра-

зованието може да извършва 

компенсирани промени между 

отделните модули при запаз-

ване на целите и обхвата на 

програмата, а проекти без 

обосновка на цената няма 

да бъдат финансирани.

Не се допуска и дублира-

не на дейностите, по които 

е отпуснато финансиране по 

Оперативна програма „Реги-

они в растеж 2014 – 2020“.

Критерии за кандидат-

стване

За да бъде одобрена съ-

ответна идея, ще е нужно 

в населеното място да има 

недостиг над 20 места. При-

оритетно ще се отпускат 

пари за нови детски градини 

там, където са нужни над 

40 места. Тези предложения 

ще се поставят в отделен 

списък, като се класират с 

предимство.

За ново училище или раз-

ширяване на съществуващо 

може да се кандидатства 

при недостиг от повече от 

50 места в населеното мяс-

то/района/квартала (с над 

10 000 жители). Приоритет-

но ще се подбират предло-

жения с налична проектна 

или строителна готовност 

и по-голям процент на съфи-

нансиране, както и при „най-

остър недостиг на места“. 

Последното означава да е 

невъзможно да се провежда 

нормален учебен процес дори 

при двусменен режим.

Предимства ще има и 

за изграждането на профе-

сионални гимназии по опре-

делени направления. Те са в 

четири групи: Компютърни 

науки и Приложна информа-

тика, Машиностроене, ме-

талообработване и мета-

лургия; Електротехника и 

енергетика и Електроника, 

автоматика, комуникацион-

на и компютърна техника; 

Хотелиерство, ресторан-

тьорство и кетъринг, както 

и пътувания, туризъм и сво-

бодно време; Строителство, 

Архитектура, урбанизъм и 

геодезия.

Предложенията за про-

фесионални гимназии ще се 

включат в отделен списък и 

ще се класират по по-голям 

брой недостиг на места в 

училището и налична готов-

ност.

Срокове

Публикуваният проект 

на програмата ще се об-

съжда до 6 юли. След това 

тя ще бъде гласувана от 

правителството. После в 

30-дневен срок от качването 

на програмата и формуляра 

за кандидатстване на сай-

та на МОН за 2020 г. и от 

публикуването на формуляра 

за кандидатстване за 2021 

и 2022 г. бенефициентите 

подават проектни пред-

ложения в МОН по образец 

(формуляр), който министер-

ството е одобрило.

В 45-дневен срок от из-

тичане на срока за подава-

не на проектите комисия, 

назначена от министъра 

на образованието и наука-

та, ги разглежда и класира. 

Тя изготвя протокол и го 

представя на министъра на 

образованието и науката за 

одобрение.

В 5-дневен срок след 

това МОН публикува на сай-

та си списък с одобрените 

проекти за съответната 

година.

Изисквания към проек-

тите

Сред изискванията на 

първо място е посочена дос-

тъпност за хора с уврежда-

ния. Всички проекти трябва 

да съответстват на норми-

те в Закона за устройство 

на територията и Закона за 

предучилищното и училищ-

ното образование, както и 

на подзаконовите актове и 

наредбите към тях. 

Междинно отчитане на 

дейностите от бенефициен-

тите по конкретно финанси-

рано проектно предложение 

по програмата ще се извърш-

ва ежегодно (до 30 ноември 

на текущата година) под 

формата на писмени доклади 

до министъра на образова-

нието и науката с приложен 

доказателствен материал 

за напредъка на изпълнение-

то и документи, доказващи 

извършените плащания.

Финансираните през 

2020 г. институции трябва 

да изпълнят предвидените 

дейности до 31 декември 

2021 г. Същото е условието 

за финансираните съответ-

но през 2021 и 2022 г.

При неизпълнение в срок 

бенефициентите ще трябва 

да възстановят отпуснати-

те средства за нереализира-

ните дейности в централния 

бюджет.

„Предложеният проект 

на акт не води до въздейст-

вие върху държавния бю-

джет, тъй като необходи-

мите средства в размер до 

70 000 000 лв. за приемането 

на програмата за изгражда-

не, пристрояване, надстро-

яване и реконструкция на 

детски градини и училища 

се осигуряват в рамките на 

разчетените за тази цел 

разходи със Закона за дър-

жавния бюджет на България 

за 2020 г.“, информира при 

внасянето му в МС минис-

тър Красимир Вълчев. 

Ще могат да кандидатстват общини, министерства и държавни професионални гимназии

С целево финансиране от 1,2 млн. лв. и в Банско привършва строителството на нова детска 

градина за близо 100 малчугани

Все повече нови забавачки отварят врати в Столичната община, а други се модернизират. 

През миналата седмица кметът на София Йорданка Фандъкова официално даде старт на 

строежа на първата общинска детска градина в квартал „Манастирски ливади“, която ще се 

изгражда със средствата от държавата

В гърменското село Рибново до края на юни започва изграждането 

на нова сграда на СУ „Йордан Йовков” и реконструкция на старата 

постройка. Проектът е за 5,8 млн. лв., които държавата ще осигури

В с. Плетена в Родопите е изградено училище със средства по 

програмата за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A  

„Гърция – България“. Инвестицията е за 1,5 млн. лв.

Снимка Румен Добрев
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 „Затварянето на учас-

тъка от Софийския около-

връстен път (СОП) между 

жк „Младост” и кв. „Горуб-

ляне“ ще създаде затрудне-

ния и неудобства на жите-

лите и гостите на града, 

но това е единственият 

начин, за да се изгради мо-

дерна, удобна и безопасна 

за пътуване инфраструк-

тура на столицата и аг-

ломерацията”. Това заяви 

председателят на Управи-

телния съвет на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) Георги Терзийски при 

инспекцията на разширява-

нето на СОП в 6-километ-

ровия участък между жк 

„Младост“ и п.в. „Цариград-

ско шосе“. На събитието 

присъства и зам.-кметът 

на София по направление 

„Транспорт и градска мобил-

ност” Кристиан Кръстев. 

Двамата огледаха над-

леза при 40-и км на СОП, 

който ще се разруши и 

на негово място ще се 

построи ново и модерно 

съоръжение. „Мостът е 

построен преди повече от 

40 години. Оттогава не е 

основно ремонтиран, из-

черпал е своята годност 

и е опасен”, обясни пред-

седателят на УС на АПИ, 

като добави, че се налага 

спиране на движението в 

отсечката от жк „Мла-

дост“ до кв. „Горубляне” до 

10 септември. 

Терзийски припомни, че 

съществуващият в момен-

та двулентов околовръс-

тен път ще бъде рекон-

струиран в 6-лентов със 

средна разделителна ивица, 

разделителни ивици между 

локалите и директното 

трасе, 2 локални платна и 

тротоари. Габаритът на 

пътя ще е 46 м и ще позво-

лява скоростта на движе-

ние да е 80 км/ч. 

Работата по рекон-

струкцията и изграждане-

то на над 6-километровата 

отсечка от градския ринг 

стартира през октомври 

2019 г. По договор тя тряб-

ва да е готова до края на 

2021 г., но според Георги 

Терзийски с темповете, с 

които работят строители-

те, това може да се случи 

и по-рано. Инвестицията 

е за 142,7 млн. лв. и е от 

републиканския бюджет. 

Изпълнител на проекта 

е „ГБС-Инфраструктурно 

строителство” АД. 

Зам.-кметът Кристи-

ан Кръстев съобщи, че се 

предвижда да бъде изгра-

дено ново светофарно съо-

ръжение на кръстовището 

на ул. „Самоковско шосе“ и 

ул. „Георги Белов“, което ще 

остане постоянно с цел ре-

гулиране на трафика. 

„В инвестиционната 

програма на Столичната 

община (СО) за 2020 г. 

има заложени за изпълне-

ние 21 детски градини. В 

половината от тях се из-

вършват строителни дей-

ности, а за другите сгради 

се подготвят процедури“. 

Това каза зам.-кметът на 

София по направление „Кул-

тура, образование, спорт 

и младежки дейности” доц. 

д-р Тодор Чобанов. Той про-

вери СМР в ДГ 20 „Жасмин” 

заедно с кмета на район 

„Подуяне” Ева Митова.

Доц. Чобанов уточни, 

че към момента се строят 

12 забавачки. Предвижда 

се изграждане на две нови 

сгради, разширения на съ-

ществуващи здания за 

детски ясли. С отпуснати-

те на СО допълнителни 15 

млн. лв. от Министерския 

съвет ще започне работа 

по още 7 обекта. 

Той припомни, че кме-

тът на София Йорданка 

Фандъкова е изпратила 

предложения до три ми-

нистерства за по-гъвкав 

подход за изграждане на 

такива обекти – да се 

използват максимално об-

щинските терени, както 

и да има възможност за 

разкриване на детски за-

ведения в офис и жилищни 

сгради. 

ДГ „Жасмин“ в район 

„Подуяне” ще е за 8 групи. 

Сградата се строи на мяс-

тото на бивша етернито-

ва, като заедно с това се 

изпълнява и разширение, 

което ще е готово през 

есента.

Екипът на ОП „Софпроект” организи-

ра изложба на открито и дискусия, пос-

ветени на проект за изграждането на зе-

лен коридор в столичния район „Надежда“.  

Идеята за създаването му се реализира 

в рамките на европейския проект „УРБи-

НАТ”, финансиран по програма „Хоризонт 

2020” на ЕС до 2023 г. София е водещ град 

по проекта заедно с Порто (Португалия) 

и Нант (Франция), а последователи са – 

Брюксел (Белгия), Хое Тоструп (Дания), 

Сиена (Италия) и Нова Горица (Словения). 

 Бъдещият зелен коридор ще свърже 

парк „Надежда“ със Северния парк чрез 

благоустрояване и природни решения за 

по-приятна среда за всички възрасти 

през кварталите „Толстой“, „Свобода“, 

„Надежда 2 и 4” и „Триъгълника“. Избрани 

са подходящи общински имоти, в които с 

активното участие на местните жите-

ли ще се очертаят маршрути за алеите 

и ще се подберат природни и вдъхновени 

от природата елементи, които да офор-

мят зеления коридор. Срокът за изпълне-

ние на проекта е до 2023 г. 

Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Закритият басейн в 

парк „Възраждане“ отва-

ря врати за посетители. 

Това съобщи кметът на 

Столичната община Йор-

данка Фандъкова, която 

провери готовността за 

пускане в експлоатация 

на съоръжението. Тя беше 

придружена от кмета на 

район „Възраждане” Сави-

на Савова и изп. директор 

на общинското дружество 

„Софийски имоти” Дими-

тър Шивачев. 

Фандъкова обясни, че 

басейнът е бил готов за 

работа още през март, 

но извънредното положе-

ние е възпрепятствало 

откриването, и добави, че 

към момента няма много 

желаещи да го използват. 

„В закритата зона има и 

СПА център. Той ще бъде 

отворен, когато разреши 

министърът на здраве-

опазването. Цялата за-

крита зона може да функ-

ционира, с изключение на 

ресторанта, за който се 

води процедурен конкурс“, 

каза тя. Кметът припом-

ни, че изграждането на ак-

вапарка е част от големия 

проект за разширяването 

на парк „Възраждане“. Во-

дният атракцион включва 

пет басейна, три от кои-

то детски, водни пързал-

ки. Обособено е и парково 

пространство с над 600 

засадени дървета. Инвес-

тицията е в размер на 9,5 

млн. лв. От тях 5 млн. лв. 

са от бюджета на „Софий-

ски имоти“, а останалите 

са финансиране от Фонда 

за устойчиво градско раз-

витие. Изпълнител на раз-

ширението на парк „Въз-

раждане” е „Калистратов 

Груп” ООД.

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Снимки Румен Добрев Снимки Румен Добрев
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Росица Георгиева

В следващите годи-

ни администрацията на 

Столичната община (СО) 

ще поеме ново предизви-

кателство – дигитална 

трансформация. София 

ще се развива като ино-

вативен, интелигентен, 

модерен, прогресивен и 

високотехнологичен град, 

притегателен център и 

предпочитано място за 

живот, бизнес, развойна 

дейност. За постигането 

на тази цел СО е разрабо-

тила стратегия, с която 

ще подобри качеството 

и ще увеличи електронни-

те услуги, предоставяни 

на бизнеса и гражданите. 

В нея са заложени четири 

основни приоритета – 

Е-управление, комунални 

услуги, транспорт и ИКТ 

стартъп екосистема. На 

последното заседание 

на Столичния общински 

съвет документът беше 

приет с пълно единоду-

шие. До края на юли пред-

стои да бъдат разписани 

Пътна карта и Работна 

програма за изпълнение-

то му, за което не е опре-

делен конкретен срок. 

Стратегията за диги-

тална трансформация на 

София (СДТС) е резултат 

от 

участието на столи-

цата в програмата 

„Предизвикателство 

дигитални градове“ 

в  п е р и о д а  2 0 18  - 

2019 г. Тази инициатива е 

на Европейската комисия 

и цели да подпомогне 41 

града в ЕС да постигнат 

устойчив икономически 

ръст посредством въвеж-

дането и използването на 

високи технологии. В рам-

ките на програмата заин-

тересованите страни са 

идентифицирали мест-

ния технологичен сектор 

като основно предим-

ство. Поради това диги-

талната трансформация 

на София се фокусира вър-

ху местната екосистема 

на информационни и кому-

никационни технологии 

(ИКТ) и цели, основавайки 

се на тази силна страна 

на столицата да надгра-

ди и пренесе ИКТ проду-

ктите във всички сфери 

на обществения и иконо-

мическия живот. 

Работата по изгот-

вянето на СДТС е про-

дължила 18 месеца. Като 

участник в „Предизвика-

телство дигитални гра-

дове“ София е получила 

безвъзмездна техническа 

подкрепа за целия период 

от назначени от ЕК екс-

перти от Digital Catapult, 

един от водещите цен-

трове за иновации в об-

ластта на дигиталните 

технологии в Обединено-

то кралство, фондация 

„Приложни изследвания и 

комуникации“ България и 

URENIO – университет-

ска лаборатория за на-

сърчаване на изследва-

нията и предлагането на 

технологични услуги в об-

ластите на развитието 

на клъстери, иновационни 

системи и стратегии и 

интелигентните градо-

ве, част от катедрата в 

Техническия факултет на 

Солунския университет 

„Аристотел“.

Визията, дефинирана 

в Стратегията, е градът 

систематично да пости-

га устойчив икономиче-

ски ръст и 

да развива икономика с 

висока добавена стой-

ност.

Експертите са уста-

новили, че за да се случи 

дигиталната трансфор-

мация на екосистемата, 

е необходимо да се из-

пълнят четири условия. 

Първото от тях е в сто-

лицата да има широколен-

това инфраструктура, 

електронни услуги и ре-

шения за дигитален град, 

които да се предлагат 

от местните компании. 

Второто е – да се иден-

тифицират и развият 

тези сектори в София, 

интензивно използващи 

информация и знания, при 

които могат да бъдат 

въведени електронни ус-

луги и процеси на оптими-

зация, основани на данни 

(предпоставка от страна 

на търсенето). Третото 

условие е обособяването 

на ефективна система 

за иновации, способна 

да подпомага дигитал-

ната трансформация на 

местната икономика, ко-

муналните услуги, упра-

влението посредством 

улесняването на разра-

ботката и въвеждането 

на нови услуги. На четвър-

то място е необходимо да 

се създадат условия за 

координация и управление 

на механизмите и проце-

сите по дигитална тран-

сформация, включително 

тези, свързани с подбора, 

организацията и съхра-

нението на адекватни 

данни, удостоверяването 

на истинността и сигур-

ността на информация-

та, изграждането на сис-

тема за управлението им, 

приемането на политики 

и практики, които да га-

рантират, че данните ще 

се събират, съхраняват, 

анализират и споделят 

последователно, както и 

лесен достъп до тях от 

всички заинтересовани 

страни. В СДТС е запи-

сано, че тези четири ус-

ловия са взаимосвързани. 

„Без ИКТ доставчици, ди-

гитална инфраструктура 

и електронни услуги диги-

талната трансформация 

не е осъществима. От 

друга страна, без секто-

ри, които да използват 

информация и знания, 

няма да има ползвател на 

дигиталните услуги. Без 

ефективна иновационна 

система няма възмож-

ност за промяна както 

при търсенето, така и 

при предлагането в града. 

Координацията и управле-

нието, вкл. на данните, са 

ключови за постигане на 

ефективност на процеси-

те“, категорични са раз-

работчиците.

По време на създава-

нето на Стратегията 

е извършена цялостна 

оценка на дигиталната 

зрялост на града. Според 

получените резултати 

столицата се намира на 

средно към ниско ниво по 

отношение на този фак-

тор. По два от осемте 

компонента от оценката 

– общество и дигитал-

ни умения, София демон-

стрира средно ниво на 

дигитална зрялост. По 

останалите шест компо-

нента – отворени данни, 

управление, поддържащи 

услуги, инфраструктура, 

финанси и дигитални ком-

петенции, тя е с ниско 

ниво на зрялост. 

Установено, е че 

ИКТ екосистемата е 

най-силният компонент 

на столицата. 

След провеждане на 

серия от мероприятия, 

на базата на които е на-

правен последващ анализ 

за дигитална зрялост, е 

станало ясно, че столи-

цата разполага с много 

развита ИКТ екосистема 

и компаниите в този сек-

тор притежават високи 

дигитални умения, техно-

логична компетентност 

и конкурентоспособност. 

Също толкова напреднала 

е и стартъп екосистема-

та в града. И дигитал-

ната инфраструктура е 

достатъчно развита и 

предлага добра широко-

лентова свързаност. Ни-

ското ниво на дигитална 

зрялост е разпростра-

нено сред други сектори 

от местната икономика 

като производството и в 

сферата на услугите. Из-

водът е, че дигиталната 

трансформация на София 

би имала най-ползотвор-

но въздействие върху ИКТ 

фирмите и стартиращи-

те компании, ако е насо-

чена към сектори, които 

биха били потенциални 

ползватели на създава-

ните от тях решения и 

продукти. 

Като силни страни на 

София се посочват раз-

витите оптична мрежа в 

жилищни и бизнес райони 

и 4G мрежата. Един от 

дефинираните пробле-

ми е недостатъчното 

покритие на безжична 

интернет връзка на об-

ществени пространства. 

Положително е, че има 

интерес от страна на 

бизнеса да създава нови 

решения на база на отво-

рени данни. Но в същото 

време в града има ниско 

ниво на познаване и недо-

развита култура за отво-

рени данни. В тази връз-

ка са идентифицирани 

ограничен брой отворени 

хранилища за данни и цен-

трове за данни, както и 

ниско ниво на обществе-

на ангажираност и липса 

на ефективни политики 

за отворени данни. От 

документа става ясно, 

че има силен интерес от 

страна на младите хора 

към дигиталните теми. 

Те се интересуват от до-

пълнително образование 

в сферата на дигитални-

те умения, предоставено 

от ИТ сектора. Но сред 

членовете на традицион-

ните представители на 

местната икономиката 

са отчетени ограничени 

дигитални умения. 

При разработването 

на Стратегията е извър-

шено проучване и на ди-

гиталните компетенции 

на компаниите. Според 

резултатите София се 

характеризира с добре 

развита ИКТ индустрия 

и се наблюдава широко 

внедряване на дигитал-

ни процеси във фирмите. 

Но достъпът до локални 

доставчици на ИТ услуги 

е ограничен, като това е 

валидно и по отношение 

До края на юли ще бъдат разписани Пътна карта и Работна програма за изпълнение на документа

ПРЕДЛАГАНЕ - ПРОДУКТИ

ИКТ ЕКОСИСТЕМА

В СОФИЯ

Стратегия за дигитална трансформация на София:

Платформа за икономически растеж

ПОДКРЕПА И

ИНФРАСТРУКТУРА

ЗА ПРОУЧВАНИЯ
(е-платформи, интернет на 

нещата, блокчейн, отворени данни)

ИКТ 

СТАРТЪПИ

ИНОВАТИВНО ФИНАНСИРАНЕ

ПУБЛИЧНО - ЕСИФ - ПЧП

Допълнителен фактор: публична политика за иновации

ДОСТЪП ДО ПАЗАРА 

И БИЗНЕС МОДЕЛИ

ТРАНСПОРТ: организации,

услуги, потенциални е-услуги

КОМУНАЛНИ УСЛУГИ: организации,

услуги, потенциални е-услуги

Е-УПРАВЛЕНИЕ: организации,

услуги, потенциални е-услуги

ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ ОТ СТРАНА 

НА ТЪРСЕЩИТЕ И ПРЕДЛАГАЩИТЕ 

ДИГИТАЛНИ УСЛУГИ

ТЪРСЕНЕ - ПАЗАРИ
Д
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на ползването на сис-

теми за киберсигурност 

и защита от фирмите. 

Като цяло столицата се 

характеризира със силна 

ИТ общност в града, про-

веждат се много събития, 

конференции и срещи на 

дигиталните компании. 

Въпреки това се отчита 

ограничено сътрудни-

чество между заинтере-

совани страни, както и 

ограничена комуникация 

между фирмите в диги-

талния и недигиталния 

сектор. 

По отношение на оси-

гуряването на финансира-

не на процесите на диги-

тализация е установено, 

че в София има развита 

практика на предоставя-

не на капитал от частни 

лица на ИТ компаниите, 

които оперират в нея. Ос-

вен това са налични и по-

големи фондове за рисков 

капитал, подкрепени от 

европейски фондове. 

Друг плюс е наличие-

то на управленска струк-

тура, която планира и 

прилага дигиталния план 

за развитие на градско 

ниво. Тези дейности се 

осъществяват от ресор 

„Дигитализация, инова-

ции и икономическо раз-

витие” в СО. Допълни-

телно администрацията 

активно взима участие в 

международни проекти за 

дигитализация. И още в 

столицата са обособени 

технологичен парк „София 

Тех Парк“ и Лаборатория 

за иновации. Тоест гра-

дът предлага цялостна 

екосистема, която включ-

ва образователни заве-

дения, които да подгот-

вят специалисти (както 

университетите, така 

и частните обучителни 

центрове), клъстери и 

общности, нарастващ 

брой финансиращи инсти-

туции и добри условия за 

стартиране на собстве-

ни компании. 

„България и в част-

ност София се превръща 

и във все по-привлекател-

но място за откриване 

на развойни центрове, в 

които големи междуна-

родни компании разра-

ботват нови продукти. 

Заражда се положителна 

тенденция тези развойни 

фирми да взаимодейст-

ват под различна форма 

с местните стартира-

щи компании. Същото се 

наблюдава и при водещи 

световни фирми от раз-

лични сектори, базирани в 

София, които все по-чес-

то развиват ко-иновации 

с българския предприема-

чески сектор“, посочват 

експертите, работили по 

Стратегията.

Те добавят, че проуч-

ване на изследователска-

та компания McKinsey5 

сочи, че макроикономи-

ческият ефект от нат-

рупването на качествени 

изменения в българска-

та икономика се изра-

зява в това, че ако през 

2016 г. цифровата иконо-

мика е съставлявала 7% 

от брутния вътрешен 

продукт (БВП), то през 

2025 г. се очаква тя да 

допринася за 16% от БВП. 

За София този ефект се 

предвижда да бъде още 

по-значим, тъй като дан-

ните показват, че към 

2018 г. делът на техноло-

гичния сектор в икономи-

ката на столицата е 19%.

В Стратегията за ди-

гитална трансформация 

са разписани 

8 направления, по които 

се планира да се работи 

в следващите години. 

Това са Е-управление, 

комунални услуги, транс-

порт, стартъп екосисте-

ма, екология, отворени 

данни, образование и раз-

виване на дигиталните 

умения, като не за всички 

има конкретика по отно-

шение на предстоящите 

дейности. По отношение 

на Е-управлението една 

от важните дейности е 

разработването и подо-

бряването на предлага-

ните електронни услуги. 

По този начин столицата 

ще се превърне в създа-

тел на пазари за ИКТ 

сектора и ще се подобри 

ефективността на пред-

лаганите услуги. Очаква 

се да се повиши прозрач-

ността на управление-

то на града, както и на 

качеството на услугите 

за хората и бизнеса. В 

резултат от изпълнение 

на тези поставени цели 

се предвижда да се по-

стигне комплексно адми-

нистративно обслужване. 

По отношение на сек-

тор „Транспорт” доку-

ментът предвижда да се 

разработят електронни 

услуги в тази сфера за 

постигане на целите на 

т.нар. зелена мобилност. 

Предстои да се създаде 

платформа, позволяваща 

интеграцията на всич-

ки софтуерни решения, 

данни, доставчици на 

услуги, заети в градския 

транспорт. В бъдеще се 

планира да се разработят 

платформи за предлагане 

на споделено пътуване, 

както и да се внедрят 

гъвкави ценови модели, 

основани на данни. Целта 

е да се насърчи използ-

ването на обществения 

транспорт на терито-

рията на СО. 

В следващите години 

местната власт ще съз-

даде и 

програма за отворени 

данни. 

Идеята е информация-

та, която стане достъп-

на, да се превърне в ресурс 

за иновации и развитие на 

града. Експертите счи-

тат, че по този начин ще 

се подпомогне взимането 

на информирани решения 

от администрацията, 

жителите на столицата 

и бизнеса. Предоставяне-

то на достъп до налични-

те данни е предпоставка 

за изграждане на смарт 

сити решения за София 

в бъдеще, както и да се 

стимулират предприема-

чеството и разработва-

нето на нови продукти 

и услуги. За целта ще се 

изгради „езеро“ от данни, 

което ще представлява 

хранилище за информация, 

като ще се осигури дос-

тъп до някои от масивите 

на Столичната община. 

В Стратегията за ди-

гитална трансформация 

се акцентира и върху раз-

ширяване на възможност-

ите за взимане на т.нар 

смарт решения. Това би 

довело до преодоляване 

на актуални градски про-

блеми и до повишаване 

качеството на живот. За 

постигане на тази цел се 

препоръчва използване на 

пилотни проекти и пре-

връщане на София в те-

стова площадка за изпъл-

нение на смарт решения. 

В следващите години 

администрацията трябва 

да предприеме действия 

в посока за създаването 

на дигитален двойник 

на града. Препоръчва се 

изграждане на информа-

ционна платформа, която 

да отчита потребление-

то на комунални услуги, 

предоставяни в столица-

та в реално време. Чрез 

прилагането на смарт 

решения трябва да се по-

стигне динамичен транс-

портен модел на града, 

както и да се изгради ин-

тегрирана платформа за 

мобилност.

Дигитализацията е 

идентифицирана като 

инструмент за иконо-

мическо развитие.

Чрез изпълнение на 

целите на СДТС градът 

трябва да се превърне в 

създател на пазари, като 

гражданите и бизнесът 

трябва да бъдат поста-

вени „в центъра“. В доку-

мента се обръща внима-

ние на това, че трябва да 

се избягват възможност-

ите за несъгласувани са-

мостоятелни решения от 

участниците в процеси-

те на дигитализация. 

Разработчиците на 

Стратегията посочват 

и основни принципи, кои-

то да се следват при из-

пълнението на всички за-

ложени цели. Според тях 

е ключово решенията, 

които се прилагат, да са 

базирани на нуждите на 

гражданите, а не на въз-

можностите на дадена 

технология. Освен това 

при реализиране на раз-

личните решения админи-

страцията трябва да се 

стреми да избягва зави-

симостите от конкретен 

доставчик на услуги. И 

още - да се осигури отво-

реност, сигурност и съв-

местимост на данните, 

генерирани от обществе-

ния сектор. Специалисти-

те считат, че важна ми-

сия за администрацията 

на Столичната община е 

да работи за развиване 

на дигиталните умения 

на жителите си, както и 

да прилага различни прак-

тики, за да се постигне 

промяна на нагласите на 

населението спрямо диги-

талната трансформация 

на София. 



града за отпадни води с довеждащ 

колектор, както и подменените око-

ло 50% от водопреносната мрежа. 

Стойността е 30,78 млн. лв., като е 

съфинансирана по ОП „Околна среда 

2007 – 2013“.

Бих искал да подчертая, че не 

инвестираме само в общинския цен-

тър. Тъкмо завърши първият етап 

от подмяната на съществуващи-

те тласкателни водопроводи от 

помпената станция при с. Росица 

до напорния резервоар на с. Вишов-

град. Общият размер на вложените 

средства за тази фаза е 336 000 лв., 

които отпусна Междуведомстве-

ната комисия за възстановяване и 

подпомагане към МС. Водопровод-

ната мрежа е изградена през 1932 г. 

Тя е остаряла и вече не отговаря на 

изискванията за безопасна експлоа-

тация. Случаите на аварии стават 

все по-чести и нанасяните щети са 

все по-мащабни. Очакваме и втори-

ят етап да бъде одобрен. Общата 

стойност на обекта възлиза на 

1 073 000 лв., от които 953 652 лв. са 

за строително-ремонтни работи.

Предстои да започне рекон-

струкция и рехабилитация на въ-

трешната водопроводна мрежа на 

град Бяла черква и с. Караисен. Там 

е осигурено финансиране в размер 

на 5,83 млн. лв. по ПРСР, но за втори 

път една от фирмите кандидати за 

изпълняване на СМР обжалва проце-

дурата и това забавя започването 

на проекта. Когато той бъде осъ-

ществен, в с. Караисен ще са подме-

нени над 30 км от мрежата, както и 

почти 3 км в Бяла черква.

Колкото до новия закон за ВиК, 

разчитам на взаимното разбиране 

между правителството и общи-

ните още при подготовката на 

законопроекта. Основното ни при-

теснение е дали окрупняването на 

дружествата няма да лиши общин-

ските съвети от правомощията 

им по отношение на управление на 

собствеността – ВиК инфраструк-

турата.

Над 4 десетилетия жителите 

на Павликени чакат да бъде доиз-

граден околовръстен път, който 

да поема трафика на товарните 

автомобили и да облекчи движе-

нието в града. Наскоро Вие вне-

сохте в МРРБ подписка от 3500 

граждани от общината, които 

настояват за осъществяването 

на този проект. Каква е неговата 

история и защо продължава тол-

кова дълго време?

С подписката си гражданите 

изразяват своето безпокойство 

от увеличаващото се количество 

четириосни камиони с ремаркета, 

които преминават през улиците 

ни. Товарният и лекотоварният по-

ток по републиканските пътища в 

общината са се увеличили в пъти. 

От десетилетия колони МПС пре-

минават през Павликени. Уличната 

мрежа на града не е оразмерена за 

такова интензивно движение. Теж-

котоварните камиони създават ви-

брации и шум, от които се рушат 

сгради и съоръжения. Констатира-

ни са опасни слягания на основите и 

деформиране на конструкцията на 

цяла група жилищни и др. постройки 

по най-натоварените улици на гра-

да. Изгорелите газове влошават ка-

чеството на въздуха. Засегната е 

една трета част от територията 

с жилищно предназначение на гра-

да. Възможни са съдебни искове за 

нанесени щети. В опасност са жи-
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Ренета Николова 

Инж. Манолов, как се отрази 

извънредната ситуация на фи-

нансовото състояние на община 

Павликени?

Настоящата световна криза 

постави общините „на първа линия“ 

в борбата с непознатата досега 

болест. Ние първи усетихме нега-

тивите от новата ситуация. От 

една страна, гражданите и бизне-

сът очакват да получават от нас 

същото високо ниво на предоста-

вяните услуги. След въвеждането на 

извънредното положение местните 

власти не са преустановили нито 

една своя дейност, която изпълня-

ват в обичайни условия. От друга, 

за всички общини разходите за 

организиране на мерките за безо-

пасност, дезинфекция и социална 

закрила вече генерират сериозно 

перо в бюджетите. Противоепи-

демичните мерки на практика са 

допълнителни, за които средства 

не са осигурени в нашите бюджети. 

Използваме резерви и най-вече раз-

читаме на дарения.

Изследване на НСОРБ сочи, че 

само в изпълнение на препоръките 

на здравните власти общините 

разходват около 0,4% от постъ-

пленията от собствени приходи 

за осигуряването на тези проти-

воепидемични мерки. Разходите за 

тези нови и непланирани дейности 

за март и април 2020 г. надхвърлят 

6 млн. лв., а към края на юни се очак-

ва да достигнат 18 млн. лв. 

В община Павликени са налице 

същите тенденции. Вече наблюда-

ваме забавяне в приходната част на 

бюджета с около 250 000 лв. спрямо 

същия период на м.г. Все пак се на-

дяваме, че до края на годината тази 

разлика ще се стопи.

Къде виждате резервите за 

общинските финанси и има ли 

опасност от преразглеждане на 

инвестиционната програма на 

Павликени, която за 2020 г. дос-

тига 11 792 402 лв.?

Чрез НСОРБ ние настояваме 

промените в законодателството 

да не ощетяват източниците на 

приходи за общинските бюджети 

– местни данъци и такси, каквито 

предложения имаше. Ние трябва да 

имаме право на повече гъвкавост 

при опериране в рамките на вече 

одобрените бюджетни параметри. 

Инвестиционната ни програма 

през 2020 г. е наистина амбициозна. 

В основната си част в нея са зало-

жени проектите, които се реализи-

рат с европейски средства, както 

в повечето общини. Затова повсе-

местно настояваме финансовите 

ограничения заради кризата да не 

засегнат изпълнението на европро-

екти, тъй като това би генерирало 

финансови корекции.

Наскоро завършихме два големи 

обекта по Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР). Първи-

ят е за реконструкция и рехабили-

тация на общинска пътна мрежа за 

6,9 млн. лв., по който бяха обновени 

13 км от отсечките Павликени – 

Върбовка и Павликени – Дъскот – 

Паскалевец. По втория проект ре-

новирахме 4 улици в Павликени на 

стойност 2,3 млн. лв. В момента 

правим окончателното отчитане 

и по двата.

Важен за нас е и съвместният 

проект, който имаме с окръг Къ-

лъраш за превенция на бедствия. 

Около 885 хил. лв. от бюджета му 

се предвиждат за дейности на наша 

територия – прочистване на кори-

тата на две реки, които в миналото 

са заливали селата Бутово и Михал-

ци, закупуване на специализирана 

техника и провеждане на обучения 

за реакция в случай на извънредна 

ситуация. 

Нека разширим хоризонта – 

кои са приоритетните проекти 

на община Павликени до края на 

тази година и в рамките на ман-

дата?

Приоритетите през тази го-

дина са в три направления – об-

новяване на образователната 

инфраструктура, подобряване на 

условията за култура и спорт и 

опазване на околната среда. 

Завърши мащабен ремонт в СУ 

„Бачо Киро“ в Павликени, което е най-

голямото ни училище. Дейностите 

в двете сгради на гимназията съв-

паднаха с периода, в който ученици-

те са изолирани вкъщи. Проектът е 

на стойност 1,15 млн. лв. от ПРСР. 

В зданието за среден курс на обуче-

ние са подменени повредени подови 

настилки и обрушени вътрешни 

мазилки и е направено боядисване. 

Подменени са и някои от вътрешни-

те врати към учебните кабинети. 

В подпокривното пространство на 

корпуса е положена нова топлоизо-

лация от минерална вата. Направе-

ни са и частични ремонти на ком-

прометирани участъци по покрива. 

Обновени са всички фасади.

Чрез ОП „Региони в растеж 2014 

– 2020“ преди година бяха ренови-

рани учебната сграда и работил-

ницата на ПГАТ „Цанко Церковски”. 

Въведени са мерки за енергийна 

ефективност, предписани в обслед-

ванията на сградите, и са изпълне-

ни предписанията от докладите 

за установяване на техническите 

им характеристики. Доставено 

е и ново оборудване и обзавеж-

дане. Стойността на проекта е 

1,21 млн. лв.

В момента тече основен ре-

монт на сградата на Народно чи-

талище „Братство-1884“, която е 

в центъра на Павликени. Средства-

та са осигурени с Постановление 

на Министерския съвет (МС). За 

извършване на неотложните дей-

ности и отстраняване на проблеми-

те по читалището разработихме 

специален проект. Той предвижда 

изграждане на нова покривна кон-

струкция, газификация, на отопли-

телна и климатична инсталация. 

Майстори влизат и в театралния 

салон, като паралелно с това ще се 

подменя дограмата и ще се санира 

фасадата. 

Започна поредният ни проект за 

строителство на спортни и дет-

ски площадки в общината. Той е по 

ПРСР за два обекта и е на стойност 

96 133 лв. без ДДС, които са предос-

тавени като безвъзмездна финансо-

ва помощ. Предвижда се изграждане-

то на две основни кръгли площадки, 

от които едната за фитнес на от-

крито, а другата – за разполагане 

на съоръжения за деца от 3 до 12 г., 

като ще бъде обновено и междубло-

ково пространство, както и стара 

спортна площадка. Чрез мащабен 

проект бяха създадени и други нови 

спортни обекти – изграждането на 

покрит плувен басейн, реконструк-

цията на градския стадион, обосо-

бяването на спортни кътове в Бяла 

черква, Недан, Караисен и Върбовка. 

По „Красива България“ съответно 

обновихме дворовете на всички дет-

ски градини и яслата в града.

Тази година предстои да запо-

чнат и дейностите по рекултива-

цията на съществуващо общинско 

депо за битови отпадъци. Проек-

тът е по ОП „Околна среда 2014 - 

2020“, а стойността му е 4,1 млн. лв. 

Започнахте мащабна програ-

ма за подмяна на водопроводната 

мрежа в общината, кои са новите 

обекти, които предстои да бъ-

дат реализирани, и ще повлияе ли 

на намеренията Ви новият закон 

за ВиК?

През 2016 г. беше завършен пър-

вият етап от рехабилитацията на 

водопроводната мрежа на Павлике-

ни. Цялостният проект е разделен 

на седем подетапа, като вече при-

ключилият е най-голям по дължина. 

Ползите от него са налице в нама-

лените загуби по водопреносната 

мрежа, увеличеното налягане за до-

машните потребители, особено при 

високите сгради. Това спомогна и да 

се прекрати честото разкопаване 

на улиците, за да се отстраняват 

аварии.

Инвестицията дотук е около 

3 млн. лв., осигурени от ПУДООС, 

като бяха подменени над 20 км от 

водопроводите в града, което е 

почти половината от общата дъл-

жина. Предстои вторият етап, за 

който също очакваме финансиране 

от ПУДООС.

От 2015 г. функционират и но-

вата пречиствателна станция на 

Инж. Емануил Манолов, кмет на Павликени:

Рубриката „Кметовете говорят“ е ценна възможност за задълбочен 
поглед върху местните проблеми и действията за решаването им

В дворовете на всички детски градини и на Комплекса за социални услуги 

греят нови площадки за игра
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вотът и здравето на жителите на 

цели квартали.

Неотдавна стартира и изграж-

дането на автомагистрала „Хемус“, 

чието трасе ще преминава в непо-

средствена близост до Павликени. 

Започва експлоатацията на 3 нови 

кариери за добив на базалтоиди, 

разположени на около 10 км от об-

щинския център. Още 3 кариери за 

добив на фракция са разположени в 

селата Вишовград, Хотница и Ру-

саля в южно и югоизточно направ-

ление от града. Най-краткият път 

от тях до трасето на магистрала 

преминава през самия град. Изпъл-

нителят на обекта от АМ „Хемус“ 

ще бъде принуден да доставя през 

центъра на Павликени стотици хи-

ляди тонове, превозвани с тежкото-

варни камиони, ако не бъде изграден 

обходният път.

Проектирането и изграждане-

то на околовръстно на Павликени 

е започнато в началото на 80-те 

години на миналия век. Участъкът 

е с дължина 4,680 км от РПМ, който 

се явява естествено продължение 

на път III-303 (Левски – Павлике-

ни – Керека) и има за цел да изведе 

транзитното движение. В периода 

1992 - 1994 г. е извършено отчуж-

даването на терени. Направено е 

профилиране и е положена трошено-

каменна настилка на отсечка с дъл-

жина 2,225 км. След нея е изграден 

и стоманобетонен сглобяем мост 

– надлез в мястото на пресичането 

на трасето на околовръстния път с 

жп линията София – Горна Оряхови-

ца – Варна. Впоследствие дейност-

ите са преустановени и проектите 

в Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) са изгубени.

В съответствие с изисквани-

ята на Закона за устройство на 

територията (ЗУТ) община Павли-

кени е изготвила и одобрила Общ 

устройствен план, съгласно който 

околовръстният път е предвиден 

за изграждане. По този начин в 

рамките на своите пълномощия сме 

регламентирали и териториално-

устройствения режим на трасето. 

Следващите стъпки за довършване 

на околовръстния път са започва-

не на процедура за изработване 

на технически проект от страна 

на АПИ, осигуряване на нужното 

финансиране и възлагане на строи-

телството. Вече проведох срещи в 

МРРБ и АПИ и очаквам те да започ-

нат съответните процедури. 

Споменахте, че в непосред-

ствена близост до Павликени ще 

преминава и трасето на АМ „Хе-

мус“, това е фактор, който значи-

телно ще засили инвеститорския 

интерес към региона, всъщност 

той и сега е доста висок. Кои са 

по-сериозните частни вложения, 

които очаквате?

Отворени сме да сътрудничим с 

всеки инвеститор, който предложи 

да разкрие нови работни места, но 

и спазва всички екологични норми. 

Интерес в последните години има 

към находището на базалтоиди, 

както и към кариерите за инертни 

материали във връзка с изгражда-

нето на АМ „Хемус“. Намерението е 

от базалта да се изграждат висо-

котехнологични продукти.

Предприемчиви млади хора за-

купиха бившия свинекомплекс в с. 

Стамболово и планират да го въз-

становят и модернизират. В по-

следните години сградата се руши, 

така че желанието да се възроди е 

похвално. 

Определено стратегическото 

ни разположение, бъдещата връзка 

с АМ „Хемус“, както и заявеният 

идеен проект АМ „Русе – Велико 

Търново“ също да преминава през 

наша територия плюс повишаващо-

то се ниво на квалификация, което 

дават средните училища на мла-

дите ни хора, ще направят община 

Павликени предпочитано място за 

инвестиции в следващите години. 

Като местна власт ние имаме го-

товност да съдействаме в този 

процес.

Поемате председателството 

на Мрежата на асоциациите на 

регионалните и местни власти 

в Югоизточна Европа (НАЛАС), 

като на 23.06 предстои да пред-

ставите програмата за българ-

ското председателство. Има ли 

какво да научат от страната ни 

общинските администрации на 

държавите от Югоизточния ре-

гион?

НСОРБ е една от най-актив-

ните структури в системата на 

НАЛАС и поемането на ротацион-

ното председателство в този осо-

бено сложен за цяла Европа момент 

е признание за опита и потенциала, 

който сме демонстрирали през го-

дините. Ние винаги активно подкре-

пяхме нашите партньори от Югоиз-

точна Европа както по отношение 

на евроинтеграционните им усилия, 

така и в обмена на опит за прила-

гане на наши работещи решения в 

тяхната практика. 

Структурите на сдружения-

та на местните власти бяха из-

ключително активни в периода на 

кризата и ние системно обменяхме 

информация за въведените в раз-

личните страни мерки, за ефекта 

от тях, за прилаганите политики на 

подкрепа. Предстои именно в нашия 

мандат да извлечем поуките за об-

щините от ситуацията с COVID-19 

и да развием партньорската си 

мрежа в посока ефективен обмен 

на експертиза и практики за изли-

зане от пандемичната обстановка 

и възстановяване на региона. 

Сред инициаторите сте за 

възстановяването на футболния 

отбор в Павликени преди години, 

най-добрият български състеза-

тел по плуване Антъни Иванов е 

почетен гражданин на Павликени, 

а и съвместно с баща си тренира 

млади надежди именно във Вашия 

град. Това е отлична референция 

за спортната база в Павликени, 

какво още предстои?

Наистина след отварянето на 

покрития плувен басейн при нас плу-

ването се открои като много желан 

спорт сред младите хора. В момен-

та Антон Иванов, бащата на Антъ-

ни, тренира около 50 деца. За да по-

добрим условията в съоръжението, 

а и за да облекчим разходите ни за 

поддържка, планираме да изградим 

на покрива на басейна система от 

соларни панели за затопляне на во-

дата. Очакваме, че ще получим за 

тях кредит от Фонд ФЛАГ.

Предстои интегрираното 

планиране и нов програмен пери-

од. Кои са по Ваша преценка при-

оритетите за развитие на общи-

ната?

Планът за интегрирано разви-

тие на общината за периода 2021 

– 2027 г. трябва да бъде приет до 

края на годината. В него ще се оп-

ределят средносрочните цели за 

устойчиво развитие на общината 

и връзките й с други общини. Важно 

е в този процес да чуем мнението 

на гражданите и тяхното виждане 

как населените им места да ста-

нат по-добри за живот. Основните 

приоритети в управлението ни са 

подобряването на техническата и 

инженерна инфраструктура и еко-

логичното развитие. Целенасочени 

сме и към заявеното вече създаване 

на нови възможности за развитие 

на местната икономика и средата 

на живот на хората, съпровождани 

от повишаване на заетостта, до-

ходите, образователното равнище 

и здравния статус на население-

то. Този процес върви в синхрон и с 

увеличаване на административния 

капацитет, както и с развитието 

на професионалните умения на на-

шите жители.

Професионалният Ви път, 

преди да станете кмет, е свързан 

със строителството – възпита-

ник сте на ВИАС (сега УАСГ), член 

сте на Камарата на инженерите в 

инвестиционното проектиране. 

Съгражданите определят Ваше-

то управление като „Ренесанс за 

града“. Кои са най-важните по-

знания и професионални умения, 

които помагат на работата Ви в 

местната власт?

Несъмнено „ренесансът“ няма-

ше да бъде възможен без професио-

налната ми подготовка като стро-

ителен инженер. Намирам много 

аналогии между трудовата си прак-

тика преди избирането ми за кмет 

и днешните ми отговорности. На 

първо място като строител на-

трупах лидерски и организационни 

умения. Техническата ми грамот-

ност по отношение на строител-

ните проекти улеснява работата 

ми като кмет и повишава ефектив-

ността на изпълняваните дейнос-

ти. Професията ме научи как да 

изградя и мотивирам екипа си и да 

използвам неговите силни страни в 

полза на голямата цел за развитие 

на общината. 

И на инженерите, и на кметове-

те често се случва да преодоляват 

технически проблеми, както и да 

възприемат идеите и предложени-

ята на останалите в екипа. През 

цялото време търсим най-ефек-

тивния и разумен подход, за да се 

справим с трудностите. Важно в 

двете професии е умението да обе-

диняваме другите и да коригираме 

различията, особено ако възникне 

конфликт в рамките на съвместна-

та ни работа. Добрите комуника-

тивни възможности също са ключов 

фактор за успех.

Вие сте бил ръководител на 

строителна компания – член на 

КСБ. Как оценявате от позицията 

на кмет партньорството с най-

голямата браншова организация 

в строителния сектор днес? 

Партньорството ни датира от 

много години и е доста ефективно. 

Целта е общините да са инфор-

мирани относно възможностите 

и коректността на компаниите, 

участващи в обществените по-

ръчки. Заедно се стремим да не 

допускаме нелоялна конкуренция и 

фирми от сивия сектор, както и та-

кива, които са се компрометирали. 

Наши експерти винаги се включват 

в организираните от КСБ обучения, 

свързани с въпроси, касаещи стро-

ителството или устройството на 

територията. Благодаря на ръко-

водството и членовете на Камара-

та и им желая здраве и едно интен-

зивно и градивно лято.

Кои според Вас са сферите, в 

които сътрудничеството с КСБ 

може да се развива и разширява? 

Какви съвместни инициативи 

биха допринесли за по-доброто 

партньорство в интерес на бран-

ша, общината и жителите и? 

Добре е всички региони да бъ-

дат обхванати от семинари по 

актуални теми, свързани с норма-

тивните промени в ЗУТ и ЗОП. Об-

щините да получават информация 

за нови строителни материали и 

методи на строителство. Всеки ху-

бав строеж, добро дело и истински 

строител трябва да бъдат пред-

ставяни пред възможно най-голяма 

аудитория. За да трупат опит и да 

ги следват другите.

На 29.06 предстои празникът 

на общината, с какво настроение 

го посрещате и какво сте плани-

рали за отбелязването на съби-

тието?

Това е датата на храмовия 

празник на Св. св. Петър и Павел 

– закрилниците на Павликени. На 

същата дата през 1943 г. той е 

обявен за град, затова отбелязва-

нето й винаги е много емоционално 

и наситено със символика. Тази го-

дина се опитваме да запазим тра-

дициите ни, но съобразени с новата 

ситуация. Няма да имаме поредица 

от мащабни събития. Все пак сме 

се погрижили да има театрални 

постановки за деца и за възраст-

ни, фотографски пленер с изложба, 

традиционното вече и любимо на 

нашите жители Дамско рали „Пав-

ликени 2020“. В навечерието на 

празника ще изпратим и абитуриен-

тите от двете ни средни училища. 

В тържествения ден предвиждаме 

голям концерт на НФА „Филип Ку-

тев“, а преди него ще бъде връчен 

плакетът на тазгодишния носител 

на званието „Почетен гражданин на 

град Павликени“.

Вестник „Строител“ и НСОРБ 

имат съвместна рубрика, която 

отскоро излиза с наименование-

то „Кметовете говорят“. Какво 

е мнението Ви за тази инициати-

ва, както и за изданието на КСБ? 

Приветствам всяка възмож-

ност за представяне на дейността 

на местната власт и за диалог меж-

ду нас и експертите. В този смисъл 

рубриката „Кметовете говорят“ е 

ценна възможност за задълбочен 

поглед върху местните проблеми 

и прагматичните ни действия за 

решаването им. Тази рубрика спо-

собства и като платформа за обмя-

на на опит на местно ниво, затова 

благодаря на в. „Строител“, че мо-

жем да представим работата ни в 

Павликени чрез нея.

Пожелайте нещо на читате-

лите ни.

Със сигурност изминалите ня-

колко месеца не са били лесни нито 

за икономиката, нито за граждани-

те, нито за строителния бранш в 

частност. Осъзнаваме своето мяс-

то в този процес и разчитаме, че 

чрез публичните инвестиции, които 

правим, можем да помогнем на целия 

сектор. 

Нека читателите Ви бъдат уве-

рени, че българските кметове пое-

мат своята отговорност за спра-

вяне с кризата и за възстановяване 

след нея. Настояваме обаче да се 

запази високото ниво на качество 

и контрол в строителния процес.

Пожелавам на читателите 

Ви по-бързо да намерим общия ни 

подход към новата реалност след 

COVID-19. Да откриваме нови обек-

ти и да прилагаме иновации в дей-

ността си. 

Първа копка по проект за рехабилитация на общински пътища

Близо 1 млн. лв. са инвестирани в сградите на ПГАТ „Цанко Церковски“
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Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

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

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева
 

Обществена поръчка за из-

работването на технически 

проекти, по които след това ще 

се ремонтират 70 км републи-

кански пътища, бе обявена от 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ). Индикативната стой-

ност на тръжната процедура е 

893 200 лв. без ДДС. Тя е разде-

лена на три обособени позиции.

Индикативната стойност 

на първата е 317 200 лв. без 

ДДС.

Тя е за изготвяне на техни-

чески проект на рехабилита-

цията на близо 33 км от III-606 

Копривщица – Стрелча. Участъ-

кът започва от кръстовището 

с Подбалканския път I-6 София 

- Бургас (при км. 0), преминава 

през Копривщица и завършва 

в началото на Стрелча (при 

км. 32+850). Отсечката е в об-

ластите Софийска и Пазарджик. 

Трасето на пътя включва 6 го-

леми съоръжения – по един мост 

над реките Топлика и Въртопска 

и 4 моста над р. Тополница.

Обособена позиция 2 е с про-

гнозна стойност 266 800 лв. 

без ДДС. С тях ще се изготви 

технически проект на ремонта 

на близо 17 км от II-37 Етропо-

ле – Златица, който преминава 

през Златишки проход в Софий-

ска област. Проходът е разде-

лен на 3 участъка, от които 

средният – от с. Църквище (при 

43-ти км) до 35-и км в посока 

билото на планината с дължина 

7 км, е ремонтиран през 2014 г. 

Позицията е за проектиране на 

неремонтираните два участъ-

ка – от изхода на Етрополе (при 

20-и км) до края на средния учас-

АПИ откри тръжни 

процедури за избор на из-

пълнители на проектира-

нето и строителството 

(инженеринг) и за надзор 

при изграждането на връз-

ка на разширеното трасе 

на път I-8 с реконструира-

щия се гранично контрол-

но-пропускателен пункт 

„Калотина“. В момента се 

извършва модернизация на 

трасето от първокласния 

път в участъка между Ка-

лотина и Драгоман (от км. 

1+000 до км. 15+500), част 

от бъдещата автомаги-

страла „Европа“. 

От АПИ уточняват, 

че бъдещият изпълнител 

трябва да изготви тех-

нически проект, проект 

на Подробен устройствен 

план (ПУП), да осъщест-

ви авторски надзор и да 

изгради участък с при-

близителна дължина 90 м. 

„Необходимо е съществу-

ващото трасе на път I-8 

между ГКПП „Калотина“ и 

1-ви км да бъде модернизи-

рано и да се свърже както 

с изграждащия се участък 

от бъдещата автомаги-

страла, така и с новопро-

ектиращата се пътна 

част на ГКПП“, добавят от 

Агенцията. Прогнозната 

стойност на поръчката е 

980 541 лв. без ДДС. Канди-

датите могат да подават 

офертите си до 6 август.

Индикативната стой-

ност на търга за строи-

телния надзор е 12 770 лв. 

без ДДС. Оферти по него 

се приемат до 20 август 

2020 г.

От АПИ припомниха, 

че бъдещата АМ „Европа“ 

между ГКПП „Калотина“ и 

Софийския околовръстен 

път, която в частта меж-

ду граничния пункт и Слив-

ница ще преминава по раз-

ширеното трасе на път 

I-8, е с дължина 48 км и е 

разделена на три участъ-

ка. В момента се изграж-

дат два от тях – Калоти-

на до Драгоман (14,5 км) и 

от Драгоман до Сливница 

(17 км). „Строителните 

дейности на участъка 

между ГКПП „Калотина“ 

и Драгоман стартираха 

в средата на февруари 

2020 г. и към момента се 

работи усилено на обек-

та. Изграждането на от-

сечката между Драгоман 

и Сливница започна през 

май миналата година и на 

обекта се работи с пълна 

мобилизация. Завършване-

то на участъка по договор 

е 2021 г., но при ускоре-

ните темпове, с които 

се работи в момента и 

в случай че не възникнат 

допълнителни и непредви-

дени затруднения, е въз-

можно строителството 

да приключи по-рано от 

предвиденото - в края на 

тази година“, информираха 

от Агенцията.

За третия участък от 

АМ „Европа“ от Сливница 

до връзката със Северна-

та скоростна тангента (с 

дължина 16,16 км), който 

се развива по нов терен, 

е изработен технически 

проект с ПУП-Парцеларен 

план. Той е приет от Екс-

пертния технико-иконо-

мически съвет на АПИ и 

е окончателно предаден, 

окомплектован и съгласу-

ван със засегнатите екс-

плоатационни дружества 

и ведомства. „Във връзка 

с поетапното влизане в 

сила на кадастралните 

карти за всяко едно засег-

нато от автомагистрала-

та землище е необходимо 

актуализиране на изра-

ботения ПУП-Парцеларен 

план, след което ще се 

предприемат действия по 

неговото прoцедиране, съ-

гласно Закона за устрой-

ство на територията“, 

съобщават още от път-

ната агенция.

Три са подадените 

оферти в откритата про-

цедура за избор на строи-

телен надзор при изработ-

ването на техническия 

проект и изпълнение на 

мерките за смекчаване на 

въздействието на трафи-

ка върху дивите животни и 

птиците в Кресненското 

дефиле, посочени в реше-

нието по ОВОС от 2017 г. 

във връзка със строител-

ството на лот 3.2 от АМ 

„Струма“. Това съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-

структура“. Прогнозната 

стойност на обществена-

та поръчка е 59 000 лв. без 

ДДС. Отворените предло-

жения са на „Консулт Ин-

женерингс“ ЕООД, „Път-

ин вест-Инженеринг“ АД и 

„Трансконсулт – БГ“ ООД.

Бъдещият изпълнител 

ще осъществява строите-

лен надзор при изпълнение 

на мерките в близо 16-ки-

лометров участък от път 

I-1 между Крупник и Кресна, 

от 380-и до 396-и киломе-

тър - част от дясното 

платно на АМ „Струма“, 

лот 3.2. От АПИ припомни-

ха, че целта е опазване на 

биологичното разнообра-

зие в района и повишаване 

на пътната безопасност. 

Предвидено е изграждане 

и модифициране на оград-

ни и дефрегментационнни 

съоръжения за защита на 

животните и птиците 

в района, модифициране 

на съществуващите во-

достоци, за да се осигури 

безпрепятствен достъп 

и преминаване на дребни-

те животни под пътното 

платно. От двете страни 

на пътя ще се монтират 

мрежи с височина 1,20 м, 

които да не позволяват на 

животните да излизат на 

пътното платно, а на го-

лемите съоръжения ще се 

поставят мрежи за птици 

с височина 4 м. Мерките 

ще бъдат изпълнени без 

спиране на трафика.

„Предстои в кратък 

срок Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ да проце-

дира по ЗОП възлагане на 

предвидените еко мерки, 

тъй като обявената в на-

чалото на март т.г. тръж-

на процедура е прекратена 

поради непостъпила нито 

една оферта в определе-

ния срок до 28 май“, уточ-

няват от АПИ.

Открити са общест-

вени поръчки за опреде-

ляне на изпълнители на 

строителството и надзо-

ра на нов мост над р. Бо-

шулска на третокласния 

път III-3704 Пазарджик – 

Бошуля – Ветрен – АМ „Тра-

кия“. Проектът предвижда 

съоръжението при 11-и км 

на третокласния път в 

с. Бошуля да бъде разру-

шено и на негово място да 

се построи нов мост с две 

ленти за движение и тро-

тоари. 

От Агенция „Пътна 

инфраструктура“ посоч-

ват, че съоръжението е 

построено през 30-те 

години на миналия век и 

от тогава не е основно 

ремонтирано. Мостът е 

с една лента за движение 

и трафикът по него се 

осъществява с изчакване. 

Заради амортизация на 

съоръжението е ограниче-

но преминаването на пре-

возни средства над 10 т. 

Третокласният път осигу-

рява най-кратката връзка 

тък (при 35-и км) и от с. Църк-

вище (при 43-ти км) до Златица 

(при 45-и км). Проектното реше-

ние трябва да включва ремонт 

на подпорни стени, участъци с 

активирани срутища и мост над 

р. Балъм дере при 44-ти км. 

Тр ет ат а  по з и ци я  е  з а 

255 200 лв. без ДДС. Тя е за про-

ектиране на ремонта на 20 км 

от III-1403 Подгоре – гара Мак-

реш в област Видин. Отсечката 

започва от центъра на с. Подго-

ре (при км. 0), преминава през се-

лата Цар Шишманово и Макреш 

и завършва при гара Макреш (при 

20-и км) до кръстовището за с. 

Вълчек. Трасето включва и 4 мо-

ста. Два от тях са над р. Влахо-

вичка в с. Подгоре и две съоръ-

жения са над р. Видбол при 4-ти 

км (преди с. Цар Шишманово) и 

при 19-и км (преди гара Макреш).

Оферти могат да се подават 

до 17 август т.г. 

на гр. Ветрен с областния 

център Пазарджик.

Прогнозната стой-

ност на търга за строи-

телството на новия мост 

е  1 457 500 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение е 

6 месеца. Кандидатите 

могат да подават предло-

женията си до 15 юли. Ин-

дикативната стойност 

на поръчка за строителен 

надзор е 42 500 лв. без 

ДДС, а срокът за изпълне-

ние на консултантските 

услуги е 7 месеца. Оферти 

се приемат до 16 юли.

Снимки в. „Строител“
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В ход е ремонтът на 6 км от 

платното за Варна на автома-

гистрала „Хемус“. Отсечката, в 

която се работи, е между надлез 

„Игнатиево“ и п.в. „Летище“ от 

416-и до 422-ри километър на 

територията на област Варна. 

Предвижда се цялостно обно-

вяване на пътната настилка и 

на хоризонталната маркировка. 

Срокът за изпълнение на стро-

ителните дейности е до края на 

юни т.г. Движението в участъ-

ка ще се осъществява двупосоч-

но в платното за София.

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) стартира открита 

тръжна процедура за определяне на 

изпълнител на строителния надзор 

при изграждането на последните 

88,9 км от АМ „Хемус“. Това е от-

сечката между 222-ри и 310-и кило-

метър – след връзката с пътя Русе 

– Велико Търново до строящия се 

в момента участък Белокопитово 

– Буховци.

Обществената поръчка е за 

21 414 152 лв. без ДДС и е в три 

обособени позиции. Първата е с ин-

дикативна стойност 10 490 312 лв. 

без ДДС. Тя е за надзор при стро-

ителството на участък 7 от АМ 

„Хемус“, който е с дължина 43,6 км. 

Той започва при 222-ри км след пре-

сичането на автомагистралата 

с път I-5 Русе – Велико Търново и 

завършва при 265-и км при II-51 Бяла 

– Търговище. 

Втората позиция е за осъ-

ществяване на надзор при стро-

ителството на участък 8 от АМ 

„Хемус“, който е 33,5 км. Отсечка-

та е от пресичането с път II-51 

Бяла – Търговище до връзката с 

II-49 Търговище – Разград. Прогноз-

ната стойност е 8 039 782 лв. без 

ДДС.

Обособена позиция 3 е за над-

зор при изграждането на участък 

9 от автомагистралата, който е 

с дължина 11,9 км. Той започва от 

пресичането с път II-49 и завършва 

при изпълняващото се в момента 

трасе Белокопитово – Буховци при 

пресичането на път I-4 с III-5102. 

Индикативната стойност на тази 

позиция е 2 884 058 лв. без ДДС.

Срокът за приемане на оферти-

те е 30 юли.

От АПИ припомниха, че в края 

на декември м.г. са възложили про-

ектирането и изпълнението на 

строително-монтажните работи 

на участък 7, 8 и 9 от АМ „Хемус“ на 

основание чл. 14, ал. 1, т. 6 от За-

кона за обществените поръчки на 

„Автомагистрали“ ЕАД. Договорът 

е на стойност 1 150 000 000 лв. без 

ДДС. 

„Доизграждането на АМ „Хемус“ 

е основен приоритет в управлен-

ската програма на правителство-

то, тъй като бъдещето на Север-

на България и модернизирането на 

региона е свързано със строител-

ството на автомагистралата и 

осигуряването на бърза и безопас-

Процедурите за избор на 

изпълнители на СМР и надзор 

за ремонта на 47 км от пътя 

Русе – Кубрат са в заключите-

лен етап. Това съобщиха от 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“, като добавиха, че се 

очаква строителството да 

започне през септември.

Трасето ще бъде рехаби-

литирано със спестения фи-

нансов ресурс и осигурените 

допълнително 40 млн. лв. от 

Оперативна програма „Реги-

они в растеж“ и съфинанси-

ране от републиканския бю-

джет. Участъкът е разделен 

в два обекта. Първият е лот 

32, включващ 21,5-километ-

ровата отсечка от Русе до 

21-ви км на пътя между села-

та Ново село и Тетово. Той 

преминава през с. Червена 

вода в лот 33, където са ос-

таналите 25,2 км до Кубрат. 

Прогнозната стойност на 

строително-монтажните 

работи на двата участъка е 

„Булгартрансгаз“ ЕАД 

обяви първите две об-

ществени поръчки, свър-

зани с реализацията на 

междусистемната газова 

връзка България – Сърбия. 

Първата тръжна проце-

дура е на стойност 540 

хил. лв. без ДДС и е за из-

работване на технически 

проект за интерконекто-

ра на българска терито-

рия. Оферти за участие в 

нея се приемат до 3 юли. В 

рамките на втората про-

цедура „Булгартрансгаз“ 

ЕАД ще търси консул-

тант по проекта, който 

ще трябва да упражня-

ва и строителен надзор. 

Прогнозната й стойност 

е 320 хил. лв. без ДДС, а 

оферти ще се приемат до 

17 юли.

„Класирането на учас-

тниците и по двете по-

ръчки ще се извършва на 

база на икономически най-

изгодна оферта, която 

се изразява в оптимално 

съотношение качество/

цена, съгласно обективни 

показатели като срок на 

изпълнение, ценови пара-

метри и други“, поясняват 

от дружеството.

Междусистемната 

газова връзка България – 

Сърбия е обявена за про-

ект от общ интерес за 

Европейския съюз. Нейна-

та реализация е част от 

управленската програма 

на правителството в сек-

тор „Енергетика“, насо-

чена към гарантиране на 

енергийната сигурност и 

диверсификация на източ-

ниците и маршрутите за 

доставка на природен газ. 

„Интерконекторът е 

от ключово значение за 

реализиране на концепция-

та за изграждане на газо-

разпределителен център 

в страната. Тя е сред при-

оритетните проекти на 

Групата на високо равнище 

в рамките на инициатива-

та за енергийна свърза-

ност на Централна и Юго-

източна Европа CESEC. 

Крайният срок за въвеж-

дането й в експлоатация 

е май 2022“, посочват още 

от „Булгартрансгаз“ ЕАД.

До 3 август могат да 

се подават оферти в Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“ по обществената 

поръчка за избор на изпъл-

нител за изработване на 

идеен и технически проект 

за доизграждането на учас-

тък от третокласния път 

III-1008 Струмяни – ГКПП 

„Клепало“. От АПИ уточ-

няват, че като се изгради 

трасе с дължина около 17 км 

в участъка от отбивката 

за с. Колибите до бъдещия 

граничен контролно-про-

пускателен пункт, ще се 

осигури още една пътна 

връзка с Република Северна 

Македония. 

Прогнозната стойност 

на търга е 1 200 000 лв. без 

ДДС. Той предвижда и изра-

ботването на технически 

проект за рехабилитация 

на третокласното трасе 

в участъка от с. Струмяни 

до пътния възел при преси-

чането с АМ „Струма“ (от 

км. 0 до км. 0+650). Целта 

е с основния ремонт на от-

сечката да се възстановят 

и подобрят технико-екс-

плоатационните качества, 

да се повиши носимоспо-

собността на пътната 

настилка и да се подобри  

отводняването. 

Одобреният изпълнител 

ще трябва да направи гео-

дезически измервания, да 

представи ситуационно и 

нивелетно решение на бъ-

дещото трасе, идейни про-

екти за новите съоръжения, 

конструктивно обследване 

на съществуващите съоръ-

жения с проектно решение 

за изпълнение на необходи-

мите ремонтно-възстано-

вителни работи, извършва-

не на инженерно-геоложки 

проучвания и изготвяне на 

проект.

близо 38 млн. лв.

На 5 юни са отворени 

ценовите оферти на кан-

дидатите за изпълнител. 

За първата отсечка канди-

датства „ИСА 2000“ ЕООД с 

предложение от 19 132 251 лв. 

без ДДС, а за втората - ДЗЗД 

„Кубрат“ с участници „Авто-

магистрали – Черно море“ АД 

и „Автомагистрали Хемус“ 

АД – 18 589 353 лв. без ДДС.

Проектът предвижда 

път II-23 да бъде с нова ас-

фалтова настилка, бордюри, 

мантинели, пътни знаци и хо-

ризонтална маркировка, как-

то и подобрено отводняване.

на пътна комуникация между София 

и Варна. В момента в експлоатация 

са отсечките от София до Боаза 

и от с. Белокопитово до Варна с 

обща дължина от около 180 км. 

Неизградената част, започваща 

от п.в. „Боаза“ и завършваща при 

с. Белокопитово, ще свърже вече 

построените участъци от двете 

страни на магистралата“, допъл-

ват от Агенцията.

ЗА ВСИЧКИ СЕЗОНИ 
ЗА ВСЯКАКВИ ЦЕЛИ

Първият трактор под 50 к.с. с Vario-трансмисия

www.yanmar-bg.com
т трактор под 50 к с с Vario трансмисия

22 - 60 PS             Първокласен комфорт
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13 проекта предлагат 

идеи за планирания в парк 

„Артилерийски“ в Стара За-

гора нов спортен комплекс 

„Армеец“. Многофункцио-

налната зала щe интегри-

ра фyнкциите нa cпopтнo 

cъopъжeниe c кaпaцитeт 

5200 ceдящи мecтa, кoн-

цepтнa и бизнec зoнa c 

кoнфepeнтeн блoк, зона 

за xpaнeнe, paзвлeчeния и 

peкpeaция. Oбщaтa cтoй-

нocт нa инвecтициятa e 25 

млн. лв. c ДДC. Ha пocлeд-

нoтo cи зaceдaниe зa 2019 г. 

правителството отпусна 

първоначалните 4,5 млн. лв.

Проектите за обекта 

трябваше да бъдат преда-

дени на журито с предсе-

дател проф. д-р инж. Иван 

Марков, ректор на Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия, 

до 30 март, но заради въве-

деното извънредно положе-

ние срокът бе удължен до 

30 април.

Рeшeнията, които ще 

бъдат отворени скоро, 

се очаква дa пpeдлoжaт 

cъздaвaнe нa ycтoйчи-

вa, пpигoднa и мoдepнa 

apxитeктypнa cpeдa, c 

плacтичнo фacaднo peшe-

ниe, yникaлeн oбpaз и ин-

тepиop. Зaдължитeлнo e 

интeгpиpaнe нa cпopтнaтa 

зaлa c пapкa и oкoлнoтo 

зacтpoявaнe – кaтo oбeм, 

гpaдoycтpoйcтвeнo peшe-

ниe и впиcвaнe в дeнивeлa-

циятa нa тepeнa. Нeoбxo-

димo е кандидатите да 

пpeдвидят eнepгoeфeктив-

ни инжeнepни peшeния, кaтo 

внeдpявaнe нa aлтepнaтив-

ни изтoчници зa гeнepиpaнe 

нa eнepгия, oпoлзoтвopя-

вaнe нa дъждoвнaтa вoдa, 

yпpaвлeниe нa oтпaдъци.

Според техническото 

задание на обявения конкурс 

теренът, отреден за стро-

ежа, се намира на страте-

гическо място в града, с 

добър транспортен и пеше-

ходен достъп. Разположен е 

в сърцето на новоизграде-

ния парк „Артилерийски“ в 

кв. „Казански“.

Модернизирана е же-

лезопътна инфраструк-

тура по текущ път 2 в 

междугарията Казичене 

– Елин Пелин и Искър – 

Казичене, първи и втори 

гарови коловози в гара 

Казичене и междугарие-

то Казичене – Разделен 

пост Мусачево, съобща-

ват от НКЖИ. 

Във възстановените 

за движение отсечки са 

изградени ново долно 

строене с повишена 

носимоспособност по-

средством цимента-

ция на земната основа, 

поставен е противо-

замръзващ предпазен 

пласт, решено е цялостното отводнява-

не на конструкцията на земното платно 

с отводнителни канавки, дренажи и ка-

нали. Монтирани са и нови водостоци и 

мостове.

На пероните е изградено ново освет-

ление и навеси. В междугарията и теку-

щите пътища в гарите 

е изпълнено горно стро-

ене на железния път и 

жп стрелки от по-тежък 

тип релси – 60Е1 на сто-

манобетонови траверси, 

оборудвани с еластично 

скрепление.

Конструкцията на 

горното строене е без-

наставов релсов път, 

което позволява по-го-

ляма плавност и ком-

форт при движението 

на влаковете. Освен че 

удължава експлоата-

ционния живот на жп ин-

фраструктурата, тази 

конструкция намалява и 

разходите по поддържа-

нето й. Направени са още нова контакт-

на и тръбна канална мрежа.

Всички дейности са осъществени в 

рамките на проект „Модернизация на же-

лезопътен участък София – Елин Пелин“, 

който се съфинансира по линия на Меха-

низма за свързване на Европа.

„Вамос“ ООД спечели 

първо място в конкурса за 

изграждане на свободна 

зона за публични дейности 

на пристанище Бургас, съ-

общиха от общината. Тя е 

естествено продължение 

на пешеходната ул. „Алек-

сандровска“ до Автогара 

Юг и гаровия площад „Цари-

ца Йоана“ и завършва при ке-

йовата стена. Предвижда се 

територията да се освобо-

ди от товарно-разтоварни 

дейности, да се приобщи към 

общата градска структура 

и да се усвои като място за 

широк публичен достъп. 

Предстои изготвянето 

на инвестиционен работен 

проект, след като изтече 

установеният срок, в кой-

то останалите кандидати 

могат да обжалват проце-

дурата. 

Община Бургас 

проведе тръжна 

процедура и сключи 

договор за изпълне-

ние на Фаза 2 от 

експлоатацията на 

регионално пред-

приятие за управле-

ние на отпадъците 

„Братово – запад“, 

съобщиха от прес-

центъра. Тя включва проектиране и изграждане на Клет-

ка №2 на депото, ретензионен басейн за инфилтратни 

води РБ 2, довеждаща и обслужваща инфраструктура, 

отводнителна площадкова мрежа за бъдещата Клетка 

№3, реконструкция и разширение на пречиствателна 

станция за отпадни води. Увеличаването на капаците-

та на депото е продължение на Фаза 1, финансирана 

от Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013“ г., 

в рамките на която е изградена първа клетка и цялата 

инфраструктура на регионалното съоръжение.

След съгласуване на инвестиционния проект стро-

ителството ще се извърши за срок от 360 календар-

ни дни. Същевременно ще бъде изготвен и технически 

инвестиционен проект за рекултивация на Клетка 1, 

който да бъде изпълнен след нейното закриване.

Стъпките за осигуряване на допълнителен капаци-

тет и разширяване на регионалното депо за смесени би-

тови отпадъци „Братово – запад“ бяха предприети още 

през 2019 г. от Регионалното сдружение за управление 

на отпадъците - регион Бургас.

С изграждането на Клетка 2 ще се осигури полезен 

обем за 518 510 куб. м отпадъци. Едновременно с това 

ще е налична и необходимата инфраструктура за еколо-

госъобразно третиране на цялото количество неопасни 

отпадъци, генерирани на територията на общините от 

Регион за управление на отпадъците - Бургас, включващ 

е Бургас, Камено, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, 

Руен, Средец и Сунгурларе.

Финансирането на обекта се извършва от деветте 

общини пропорционално, на база депонираните в Клетка 

1 отпадъци за предходен период.

Oбщaтa cтoйнocт нa инвecтициятa e 25 млн. лв. 

За първото място „Ва-

мос“ ООД ще получи 15 

хил. лв., за второ архите-

ктурна агенция „Братя Ка-

динови“ ЕООД - 10 хил. лв., 

а за трето „Институт за 

градско планиране“ АД - 5 

хил. лв.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Пет фирми подадоха индикативни оферти за 

остойностяване на количествените сметки за 

доизграждане на стадион „Христо Ботев“ в Плов-

див. Това съобщи зам.-кметът по строителство 

Пламен Райчев след изтичане на крайния срок на 

обявеното от общината пазарно проучване за 

тръжната процедура за довършването на съоръ-

жението. Това са „Адлер-ИН“ ЕООД, „Маридел 2012“ 

ЕООД, „Пътинженеринг“ ЕООД, „Сиенит Строи-

телна Група“ ЕООД и ПИМК ООД. 

„Община Пловдив ще се съобрази с офертите, 

тъй като целта на това проучване бе да получим 

оптимална цена за СМР на стадион „Христо Бо-

тев“. Индикативните стойности ще бъдат взети 

предвид в обществената поръчка по ЗОП“, комен-

тира още Пламен Райчев.

Най -ниската  индикативна  оферта  е 

38,9 млн. лв., а най-високата е 46,8 млн. лв. Цени-

те са без ДДС.

Небет тепе и Източната порта ще бъдат социализирани след 10-годишни опити
Страницата подготви 
Елица Илчева

„Официално получихме одо-

брението на ОП „Региони в рас-

теж“ (ОПРР) за проекта „По 

крепостните стени на Фили-

попол“, който включва Античен 

комплекс „Източна порта на 

Филипопол“ и Археологически 

комплекс „Небет тепе“ с ре-

конструкция на елементите на 

техническата инфраструктура 

и благоустрояване на подходи-

те. Разработката е на обща 

стойност 8 млн. лв.“ Това съоб-

щи кметът на Пловдив Здравко 

Димитров. Той определи старта 

като голям успех за града и при-

помни накратко 10-годишната 

сага, която е извървял проек-

тът, докато получи финанси-

ране. Безвъзмездната помощ 

е 6 009 151 лв., а 2 003 050 лв. 

са средствата, които трябва 

да осигури общината. Това ще 

стане чрез поемането на дълг.

Вече има изработено тех-

ническото задание, което се 

съгласува с Националния ин-

ститут за недвижимо културно 

наследство. След това ще бъде 

обявена обществена поръчка за 

избор на изпълнител. Той трябва 

да осъществи дейностите за 24 

месеца. В началото на януари е 

проведено обществено обсъж-

дане за визията на обектите. 

„По време на дискусиите се 

стигна до консенсус, че архео-

логията на Небет тепе трябва 

да бъде експонирана, а не над-

граждана, и по възможност да 

бъдат адекватно представени 

различните епохи. Всичко това 

е залегнало в съгласуваното 

задание с Министерството на 

културата за нов проект“, съоб-

щи още кметът.

Пpeдвиждa ce pecтaвpa-

ция, кoнcepвaция и пpeцизнo 

интeгpиpaнe нa aнтичнитe 

пaмeтници в cъвpeмeннaтa 

cpeдa, xyдoжecтвeнo ocвeтлe-

ниe, тypиcтичecки мapшpyти, 

инфopмaциoнни  цeнтpoвe , 

мecтa зa oтдиx. Kpeпocтнитe 

cтeни нa Heбeт тeпe и кoлoнa-

дитe нa Изтoчнaтa пopтa 

щe бъдaт възcтaнoвeни caмo 

дoтaм, дoкъдeтo ca зaпaзeни 

пpeз вeкoвeтe.

Кметът на район „Центра-

лен“ Георги Стаменов очаква при 

реставрацията на Източната 

порта да се изправят автентич-

ните колони и да се реконструи-

ра цялата арка, през която се е 

влизало в тракийската крепост 

откъм днешната ул. „Стойчо 

Мушанов“. „С реализацията на 

проекта този паметник ще бъде 

допроучен и с това ще довършим 

историческия ансамбъл в нашия 

град“, допълни още Стаменов. 

Според зам.-кмета по „Кул-

тура, археология и туризъм“ 

Пламен Панов двата обекта мо-

гат да залегнат в изграждането 

на уникален маршрут, който да 

включва къща „Недкович“, „Хисар 

Капия“, Етнографския музей.

ЧЕЗ ще даде възможност на 70 

студенти и ученици да придоби-

ят практически умения в реална 

работна среда, като се включат 

в лятната стажантска програма 

на дружествата на ЧЕЗ в Бълга-

рия, съобщават от групата. Цел-

та е да се осигурят възможности 

за професионално, личностно и ка-

риерно ориентиране на младите 

хора чрез усвояване на практиче-

ската специфика и особености в 

дейността на компаниите от ЧЕЗ 

в България. Най-голям брой младе-

жи са се ориентирали за стаж в 

дирекции „Експлоатация и поддър-

жане“ и „Мерене и управление на 

данните“ в „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. Срокът за канди-

датстване е 22 юни. 

От ЧЕЗ припомниха, че в ста-

жантската програма могат да 

кандидатстват студенти от 

български и чуждестранни уни-

верситети и ученици от XI и XII 

клас на професионални гимназии, 

изучаващи електротехнически 

или други, свързани с бизнеса на 

компанията, специалности. Тра-

диционно стажанти на ЧЕЗ са 

студентите от „ЧЕЗ Академия“, 

както и финалистите от конкур-

са „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ 

за ученици и студенти. Различно-

то тази година ще бъде, че някои 

от дейностите, инициативите и 

формите на обучение ще се про-

ведат онлайн.

Платените летни стажове 

са една от инициативите на ЧЕЗ 

в подкрепа на професионалното 

образование и създаването на 

подготвени и мотивирани хора, 

които да намерят професионал-

ната си реализация в българска-

та електроенергетика. През 12-

те години от съществуването 

й през стажантската програма 

на ЧЕЗ са преминали почти 900 

участници, а над 200 са намерили 

професионалната си реализация в 

дружествата на ЧЕЗ в България. 

Някои от тях вече заемат и ръко-

водни позиции.

„ЧЕЗ Разпределение България” 

приключи голям проект по мо-

дернизация на възлова станция в 

с. Новачене, община Ботевград. 

По него компанията е инвести-

рала 218 000 лв. С изпълнението 

му се подобрява сигурността и 

качеството на електрозахранва-

нето в 10 населени места в района 

на Ботевград – Скравена, Краево, 

Брезовдол, Гурково, Осеновлаг, Ра-

дотина, Рашково, Боженица, Липни-

ца и Новачене. Възловата станция 

осигурява резервно захранване и 

на с. Врачеш, както и на селища 

от община Мездра – Типченица, 

Люти дол, Елов дол и Ребърково. 

„Реконструкцията на възло-

вата станция обхваща модер-

низация на всички електрически 

съоръжения и апарати, с което се 

постига оптимизиране на техни-

ческите параметри, увеличение 

на експлоатационния живот и по-

вишаване на надеждността и без-

опасността на работа. Подменят 

се всички части и компоненти с 

нови, извършва се модернизация 

на съществуващите системи 

за защита, контрол, измерване и 

сигнализация и се въвежда нова 

система за управление от раз-

стояние. По този начин ще се 

намалят времето за локализира-

не на аварии и прекъсванията на 

електрозахранването на клиенти-

те на дружеството в посочените 

райони“, поясняват от ЧЕЗ. 

Междувременно компанията 

е стартирала и работата по ре-

конструкция на възлова станция 

в с. Плана, община Панчарево. 

ЧЕЗ Разпределение влага в реа-

лизацията на обекта 185 000 лв., 

като след нейното изпълнение ще 

бъде осигурено надеждно резервно 

електрозахранване от подстан-

ция Самоков на в.з. Ярема, села-

та Бистрица и Железница, както 

и на всички вилни зони в полите 

на Плана планина. „По този начин 

дружеството ще има възможност 

да превключва незабавно при нуж-

да на сигурна алтернативна схе-

ма на електрозахранване, което 

ще скъси евентуални безтокови 

паузи за клиентите в района. Съ-

щевременно възловата станция е 

основният източник на електро-

захранване на Българската земна 

станция за космически връзки в 

Плана, като модернизацията ще 

позволи безпрепятствената й ра-

бота“, обясниха от дружеството.

От компанията информираха 

още, че неотдавна е приключила 

и работата по реконструкция 

на възлова станция в Правец на 

стойност 290 000 лв., с която се 

повишава надеждността на елек-

трозахранването на клиентите 

на ЧЕЗ Разпределение в града.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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Георги Сотиров

Доц. Ростовски, във 

времето на социалната 

изолация, която панде-

мията наложи, ситуация-

та в университетите се 

усложни чувствително. 

Трудно е да си предста-

вим, че обучението на 

строителните инженери 

и архитектите може да 

става от вкъщи, но все 

пак преподавахте дистан-

ционно, нали?

Не съм сигурен дали 

става дума за пандемия 

предвид броя на заболелите, 

но след като са създадени 

и предписани определени 

правила, те трябва да се 

спазват. Вашата дума „ус-

ложни“ е твърде деликат-

на, за да даде представа за 

действителното състоя-

ние, в което бяхме принуде-

ни да работим. Инженерите 

и архитектите са специа-

листи, които имат или би 

трябвало да имат тясна 

връзка с практиката. Това 

обстоятелство, обяснимо, 

оказва съществено влияние 

върху формата и организа-

цията на учебния процес. 

Редица от дисциплините 

имат част, която не може 

да бъде преподадена от 

разстояние, по телефона 

или по електронната поща. 

Студентите трябва да се 

запознаят отблизо с мате-

риалите и конструкциите, 

„да ги усетят“, да видят 

тяхното поведение при 

различен вид натоварване. 

Отделно материална-

та база невинаги позволява 

да се провежда пълноценно 

дистанционно обучение.

Интересен феномен 

ще бъде и кандидатсту-

дентската кампания?

За разлика от учебния 

процес не мисля, че ще има 

някакви затруднения при 

нея. От години всеки със 

завършено средно образо-

вание и положени матури 

може да бъде студент. По-

даването на документи за 

записване може да стане 

лесно, без да се наруша-

ват противоепидемичните 

мерки. Отчитаме слаб ин-

терес към техническите 

специалности, което се 

наблюдава повсеместно, 

т.е. не е само български 

проблем. В допълнение - не 

може да не се вземе под 

внимание това, че малко 

зрелостници полагат ма-

тура по математика, а 

именно сред тях трябва да 

търсим бъдещите инжене-

ри и архитекти. 

Вие имате сериозни 

научни разработки по 

строителни материали и 

изолации, както и инте-

реси в областта на бето-

ните и бетонните смеси. 

Как съчетавате двете за-

нимания?

Моите интереси в об-

ластта на бетоните са 

дългогодишни и смея да 

кажа - добре известни в 

колегията и не на последно 

място – сред производи-

телите на смеси, изделия 

и конструкции, т.е. в прак-

тиката. Може да е трудно 

за вярване, но строител-

ното материалознание, в 

частност това, което има 

отношение към бетоните, 

винаги е било сред най-ди-

намично развиващите се 

области на строителната 

наука. Ако човек иска да е 

в час, трябва да чете и да 

учи непрекъснато, а още по-

добре – да има възможност 

да прилага наученото. Аз 

имам привилегията често 

да използвам знанията си 

на някои от най-престиж-

ните строителни обекти в 

страната. Може би дължа 

благодарност на съдбата 

за това.

Преподаването никога 

не ме е уморявало и се на-

дявам и занапред да бъде 

така. Ако има нещо, което 

да ме притеснява, е това, 

че времето не стига, за 

да кажа на моите студен-

ти всичко, което искам и 

което смятам за важно. 

Едно от нещата, които 

занимават съзнанието ми, 

е липсата на млади хора, 

които имат потенциала и 

жаждата да трупат знания 

и опит в нашата научна об-

ласт. Времето неумолимо 

върви напред и това буди 

известни тревоги, че няма 

да успея да намеря млад чо-

век или няколко такива, на 

които да предам поне част 

от това, което аз съм ус-

пял да науча от книгите, от 

колегите и от моите учи-

тели. Предполагам, че не 

съм единственият с подоб-

ни терзания. Вероятно по 

същия начин се чувстват 

голяма част от учените и 

преподавателите.

Ръководител сте на 

Университетската стро-

ителна изпитвателна 

лаборатория. Тя е едно 

от специалните звена на 

УАСГ, която изпълнява и 

външни поръчки на стро-

ителните фирми, т.е. 

формира приходи. 

УСИЛ е една от петте 

акредитирани универси-

тетски лаборатории в 

България и единствената, 

която работи в областта 

на строителството. Това 

само по себе си е сериозно 

постижение, като се вземе 

под внимание обстоятел-

ството, че всички служи-

тели там са редовни пре-

подаватели, които водят 

учебни занятия на пълен хо-

рариум. С други думи, там 

е допълнително натовар-

ване. Твърдо мога да кажа, 

че не бих могъл да се справя 

с ръководството, ако не е 

помощта на моите колеги 

и най-вече на доц. Т. Вене-

линов, който е отговорник 

по качеството. Към мо-

мента лабораторията има 

три сектора – „Строител-

ни материали и изолации“, 

„Води“ и „Земна и скална 

механика“. Както правилно 

отбелязахте, освен с уче-

бен процес, тя се занима-

ва с изпълнение на задачи, 

възложени от външни заяви-

тели – строителни фирми, 

държавни институции, съ-

дебна власт и др. Ние сме 

търсен партньор в бранша 

и работим по всички значи-

телни инвестиционни про-

екти. На самоиздръжка сме 

и формираме допълнителни 

приходи за университета 

и за служителите, които 

са заети непосредствено. 

Често обичам да казвам, 

че нашата лаборатория не 

е нито най-голямата, нито 

най-модерната в България, 

но както добре е известно, 

най-важният капитал са 

хората, а ние в УСИЛ знаем 

какво правим. Там са много 

от водещите специалисти 

в областта на строител-

ството, често изпълнява-

ме дейности, които са част 

от по-мащабни задачи. Това 

ни поставя в една уникална 

ситуация – освен изпитва-

ния при нас може да бъде 

направен анализ на получе-

ните резултати, да се на-

мери обяснение за причини-

те, които са довели до тях, 

а ако са незадоволителни 

– да се препоръчат подхо-

дящи коригиращи действия. 

Може да прозвучи като са-

мохвалство, но в момента 

УАСГ е единствената ин-

ституция в България, коя-

то може да решава значими 

научно-практически задачи 

в областта на строител-

ството.

Участвате в редица 

изследователски проек-

ти и научно-практически 

конференции, които се 

подготвят във Вашия 

университет, във ВСУ 

„Любен Каравелов“, във 

Варненския свободен уни-

верситет „Черноризец 

Храбър“… Епидемичната 

ситуация сигурно ще се 

отрази и на това направ-

ление?

Парадоксално, но епиде-

мичната ситуация изигра 

по-скоро положителна роля 

в това направление, т.е. 

осигури ми малко свободно 

време, за да напиша неща, 

за които до момента та-

кова не достигаше. Както 

казахте, аз съм от редов-

ните участници на тези 

конференции и смятам, че 

те имат изключително по-

зитивен ефект, изразяващ 

се главно в това, че можем 

да популяризираме нашата 

работа в страната. Профе-

сията ни има „регионален 

характер“ и е важно хората 

в България да знаят какво 

правим и какво бихме могли 

да правим. Смятам, че не е 

реалистично в настоящия 

момент да очакваме, че ня-

кой потенциален възложи-

тел от чужбина би проявил 

интерес към дейността и 

резултатите ни за решава-

не на негов проблем.

Надявам се добрите 

традиции, които се съз-

дадоха, да се запазят, но 

изпитвам известен скеп-

тицизъм, породен от това, 

че участието в тях не носи 

особен принос към акаде-

мичното израстване. Това 

може да накара някои от ко-

легите да потърсят други 

форми на изява, които се 

оценяват по-високо, като 

например публикации в ре-

ферирани издания.

Доц. д-р инж. Иван Ростовски, преподавател в УАСГ:

Доц. д-р инж. Иван Ростовски е преподавател 

в Строителния факултет, катедра „Строителни 

материали и изолации” на УАСГ. Роден е в София 

през 1971 г., дипломира се във Висшия институт по 

строителство и архитектура, сега УАСГ. Работил е 

в частния сектор, а през 1997 г. става редовен док-

торант в УАСГ, катедра „Строителни материали и 

изолации“. От 2011 г. е преподавател, а от 2013 г. 

е ръководител на Университетската строителна 

изпитвателна лаборатория (УСИЛ). Член е на два 

технически комитета на Българския институт 

за стандартизация – ТК-4 „Цимент, вар и гипс“ и 

ТК-5 „Бетон и разтвори“, а също и на УС на Съюза 

на строителните лабораторни специалисти в Бъл-

гария (ССЛСБ) от създаването му през 2010 г. до 

момента.

Снимки авторът

Отчитаме слаб интерес към 
техническите специалности
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UNStudio представи 

проект за трансформира-

нето на остров Gyeongdo 

в Южна Корея в топ лока-

ция за морски туризъм в 

Азия. Природата ще играе 

водеща роля, а дизайнът е 

вдъхновен от корейската 

градина, важен елемент 

от тамошната култура, 

който по традиция пред-

лага неразривна свърза-

ност между естествена и 

изкуствена среда.

Отвъд класическия за 

мястото ландшафтен ди-

зайн генералният план се 

фокусира върху природата 

като ключов елемент на 

острова. Това се проявява 

в създаването на множе-

ство площи, които пре-

осмислят концепцията за 

градината по уникален и 

индивидуален начин – всяка 

от тях е със специфични 

цветя, храсти и дървета, 

каквито няма в съседната. 

Островът на UNStudio 

контрастира на градския 

живот, осигурявайки здра-

вословна среда, в която 

културата и естестве-

ният свят съществуват 

в хармония. Всяка една от 

сградите съответства 

на принципите на устой-

чивото строителство и е 

съобразена с конкретния 

ландшафт. В допълнение 

към укрепването и разши-

ряването на съществува-

щите зелени резервати 

генералният план създа-

ва пространство за нови 

гъсти гори. Този процес 

на обогатяване осигурява 

динамичен и променящ се 

пейзаж, който ще предло-

жи различни изживявания 

за редовните посетители.

Остров Gyeongdo се 

намира в южната част на 

Корейския полуостров, на 

2 км от бреговата ивица 

на град Yeosu, основен ту-

ристически хъб на регион 

Namhae. Районът е извес-

тен с красивите си зелени 

острови и гледки към океа-

на. Островът има отличен 

достъп до водните и сухо-

земни екосистеми. Край-

брежната ивица в южната 

част предлага безпрепят-

ствена гледка към океана 

и малките съседни необи-

таеми острови, които из-

пълват хоризонта. На се-

вер се разкрива силуетът 

на разрастващ се градски 

пейзаж. Планинският те-

рен пък е със спираща дъха 

гледка към водата сред 

непокътнатата флора и 

фауна.

С амбицията да пре-

върнат острова в най-

желаната дестинация в 

Азия за морски туризъм 

авторите на проекта 

предлагат богат набор 

от първокласна инфра-

структура, изключителни 

хотели, частни вили, ва-

канционни апартаменти, 

закрит и открит воден 

парк, търговски център, 

марини и въжен лифт. 

Сградите са вградени в 

пейзажа и съответстват 

на естествената му мор-

фология. 

От обществените 

пространства – някои 

са оживени и открити за 

срещи и събирания, а други 

са по-затворени и осигуря-

ват уединение. Лекотата 

на придвижване се осигу-

рява от система за сели-

щен транспорт. Мрежа 

от туристически пътеки 

покрива целия остров.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Датското архите-

ктурно студио 3XN спе-

чели конкурс за дизайн за 

офис здание в квартал 

Хагастаден в Стокхолм. 

Наречено Kvarter 15, то 

включва пешеходна и ве-

лосипедна алея, която 

свързва старата кариера 

с обществения парк Хага-

паркен и езерото Брунсви-

кен. Трасето преминава 

през цялата сграда благо-

дарение на леко извитата 

й форма. Най-ниският от 

покривите има тераса 

с панорамна гледка към 

парка. Част него ще бъде 

озеленена с растения, кои-

то ще спомагат за задър-

жането на дъждовна вода. 

Предвижда се покривът да 

бъде допълнен с фотовол-

таични панели. Очаква се 

Kvarter 15 да се превърне 

в катализатор за съживя-

ване на района чрез инкор-

порирането на кафенета, 

ресторанти и магазини.

Освен че ще осигури 

нова връзка между север-

ната градска порта на 

Стокхолм, магистрала-

та и обществения парк 

Хагапаркен, сградата ще 

предпазва парка от шума и 

замърсяването от близка-

та магистрала. Гладката 

й извита фасада формира 

две нови органични откри-

ти градски пространства 

и площади.

Освен това Kvarter 15 

е свеж прочит на класи-

ческия дизайн и се раз-

личава от съседните съ-

ществуващи структури. 

В същото време проек-

тът на 3XN ще се впише 

безпроблемно в околната 

среда благодарение на 

внимателно обмислената 

палитра от материали - 

основно тухли, и естест-

вени земни цветове.

Вътре ще има мно-

жество гъвкави офис 

площи, предназначени да 

насърчават социалните 

взаимодействия между 

различните наемате-

ли. „Трябва да създадем 

пространство, което да 

стимулира въображение-

то и креативността на 

хората. В сложна сграда 

с много наематели е из-

ключително важно да се 

предоставят възможнос-

ти за споделяне на знания 

и вдъхновение за различни 

организации и хора“, спо-

дели Ян Амундсен, старши 

партньор 3XN.

Управата на летището 

Eagle County (EGE) в град 

Джипсъм, обслужващо ски 

курорти във Вейл, Коло-

радо, използва месеците 

на извънредно положение 

покрай COVID-19, за да го 

ремонтира и разшири.

П ортъ т  и ма  с а мо 

една писта и е сред най-

екстремните и опасни в 

света заради планинския 

терен, голямата надмор-

ска височина и постоянно 

променящите се метеоро-

логични условия.

Проектът за рекон-

струкция е разработен 

от Gensler и изпълнен от 

Hensel Phelps. Изградена е 

двуетажна черна метална 

сграда с разширение към 

съществуващата, постро-

ена през 1996 г. в стил пла-

нинска хижа с дървени гре-

ди и зелен метален покрив. 

Замислена като дизайнер-

ски проект, структурата 

е създадена, за да подобри 

оперативната работа на 

EGE и интериорния ди-

зайн. След разширението 

портът е с площ от 6038 

кв. м. „Летището трябва-

ше да бъде реновирано, за 

да отговори както на опе-

ративните нужди, така и 

да подобри удобството 

на пътниците. Салоните 

страдаха от пренаселе-

ност, особено през пиковия 

зимен сезон, когато поле-

тите често се отменят 

поради неблагоприятно 

време“, споделят от екипа 

на Gensler.

Пристройката с фрон-

тонен покрив е с отворен 

план с дълги стъклени сте-

ни, които предлагат об-

ширна гледка към околните 

скалисти планини. Кръсто-

сани подпори от вътреш-

ната страна на стъкле-

ната фасада поддържат 

металната конструкция. 

Според екипа формата на 

терминала, наподобяващ 

хангар, отговаря изцяло 

на функциите на проекта. 

„Дизайнът е вдъхновен 

от аграрната природа на 

региона. Използвали сме 

скромни материали и меки 

естествени цветове“, до-

бавят от архитектурното 

студио. Седалките и гей-

товете са разположени 

линейно от едната стра-

на, а зоната за хранене, 

баните и тоалетните и 

няколко стаи са ситуира-

ни в структурното ядро на 

зданието. Вече има шест 

нови гейта – два външни 

на нивото на земята за 

товарене и разтоварване 

на багаж и четири на го-

рното ниво, оборудвани с 

ръкави за посрещане и из-

пращане на пътниците от 

и за самолетите.

Интериорът е деко-

риран с черна стомана, 

рамкираща големите про-

зорци с изглед към писта-

та и отвъд нея, сводести 

тавани от кленово дърво и 

полиран бетонен под. Мно-

го от детайлите са про-

ектирани да се впишат в 

суровата среда наоколо, 

издръжливи във времето и 

ръчно изработени. Целта 

е да се създаде модерно 

пространство, което да 

прилича повече на дом. Зо-

ната за релакс на призем-

ния етаж е разположена 

около камина с мека мебел, 

бар столове и кожени сто-

лове.

Датското архитектур-

но студио 3XN спечели кон-

курс за дизайн на нов ино-

вационен здравен и уелнес 

център в Стокхолм. Под 

името Forskaren сградата 

с площ от 24 000 кв. м ще 

предлага работна среда 

както за утвърдени, така 

и за стартиращи компа-

нии, ресторанти, които 

ще вдъхновяват гостите 

с авангардна кухня, кафене 

и изложбена площ.

Иновационният цен-

тър ще бъде разположен 

между университетска-

та болница „Каролинска“ и 

старата градска болница 

на Стокхолм. Тази нова 

зона ще съчетава научни 

изследвания в областта 

на здравеопазването, нау-

ката за живота и лечение-

то заедно с жилища, нова 

метростанция и зелени 

зони за отдих. 

Както характерната 

кръгла форма на центъра, 

така и централното му 

местоположение го пре-

връщат в предпочитано 

място за срещи и събира-

ния в района. Улесненият 

обществен достъп и зао-

бикалящият го площад са 

проектирани да катализи-

рат новия живот в района. 

Цялостната концепция на 

проекта е да се създаде 

сграда, която да бъде от-

ворена и привлекателна. 

Тактилни материали, като 

дърво, естествен камък, 

бетон и стъкло, се използ-

ват както отвътре, така 

и отвън. Външно дървени-

те летви придават рит-

мичен акцент на сграда-

та, създавайки динамична 

фасада, която подчертава 

кръговия дизайн. На вхо-

да фасадата преминава в 

стъкло, като предлага на 

минувачите гледка към 

вътрешността. Вътре 

атриумът има характер-

ното спираловидно стъл-

бище. На приземния етаж 

са разположени открити 

споделени офис простран-

ства, интерактивни из-

ложбени зони и публично 

достъпни ресторанти и 

кафенета. На всеки етаж 

има лаборатория, която 

може да се използва както 

от постоянните наема-

тели, така и от временно 

споделящите работните 

пространства.

Forskaren е проектиран 

да отговаря на най-високи-

те стандарти за устой-

чивост. Соларни панели на 

покрива захранват с елек-

троенергия системите за 

вентилация, отопление и 

охлаждане, както и освет-

лението в сградата. 

Kvarter 15 ще осигури нова връзка между северната 
градска порта, магистралата и съществуващ парк
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Превод Радостина Иванова

Prime Minister Boyko Borissov:

Tomislav Donchev, Vice Premier:

Our expectation is that the Hemus 
Motorway will be fully completed by 2024

„I felt real sat-

isfaction with the 

progress made 

with the construc-

tion of all the lots 

o f  Hemus Mo-

torway. A huge 

scope of works 

is being done. We 

must  be proud 

with the Bulgarian 

constructors who 

build incredible 

facilities“, stated the Prime 

Minister Boyko Borissov dur-

ing the inspection of progress 

of construction works at He-

mus Motorway from Boaza 

up to the Pleven road junc-

tion, that he  carried out on 

his birthday. During the site 

visit he was accompanied 

by the Minister of Finance 

Vladislav Goranov and the 

Deputy Minister of Regional 

Development and Publ ic 

Works Nikolay Nankov.

„This is the best present 

for my birthday. I want all Bul-

garians to witness the pro-

gress of construction works 

at Hemus and how the rocks 

are being broken down and 

how the motorway is being 

constructed. Those people 

working at this altitude are 

heroes, and I thank them!“, 

stated Borissov.

The Prime Minister for 

another time reconfirmed, 

that completion of the motor-

way remains a main priority 

for the government. It is en-

visaged that the motorway 

will be fully completed by 

2024. „I am sure that it will 

give a considerable impetus 

to the development of the 

entire North Bulgaria“, he 

added.

accent in the 2021 – 2027 programmes
Mr. Donchev, the European Com-

mission President Ursula von der 

Leyen has introduced the Multiannual 

Financial Framework (MFF) of the EC 

and the EC Recovery Plan. How would 

you comment on these proposals?

It is proposed the budget of the 

European Union for the period 2021 – 

2027 to amount to EURO 1,1 Trillion, 

which is comparable to the two preced-

ing budgets of the EU. The difference 

this time is the Plan for Recovery of 

the EU, in amount of EURO 750 Billion, 

which is out of the multiannual budget 

of the Union and is to be implemented 

by the end of 2024. Two thirds of fund-

ing will be distributed under mechanism 

of grants (not repayable aid), and one 

third – in the form of credits. The funds 

will be provided by borrowing loans 

from the world financial markets on 

behalf of the EU, that are to be repaid 

by 2058 at the latest.

As per the moment we are talking 

only about a proposal, but in my opin-

ion, it will not considerably differ from 

the final decision. It is expected Bul-

garia to receive approximately EURO 

17 Billion under the MFF and almost 

EURO 13 Billion additional funding, of 

which EURO 9 Billion is going to be 

grant aid. 

The additional EU funding gives a 

considerable chance to our country not 

only to faster recover from the crisis, 

but also to proceed to accelerated eco-

nomic development.

Is there going to be a requirement, 

as a part of the countries’ recovery 

plans, for prepared operative pro-

grammes for the next period? What is 

our level of readiness in this respect? 

Will the opportunities, offered by the 

new funds, cause any changes in the 

programming and new programmes?

Our country is one of the first within 

the EU, which has submitted its drafts 

for the strategy (Partnership agreement) 

and programmes for the next 2021 – 

2027 period – this has been done at the 

end of March. At present very intensive 

stage of negotiations is going on, and 

the chosen by us priorities – innova-

tions and applied science, the Green 

Deal and recovery of our economy, are 

supported by the EC. We envisage the 

improved versions of the programmes to 

be submitted in the early autumn.

EURO 45 Billion are foreseen for 

the, so called, „Renovation Wave“ ini-

tiative aimed for the existing building 

stock and for energy efficiency. How 

can Bulgaria benefit from this sup-

port? Is it possible to think of Euro-

pean funding for prolongation of the 

Energy Efficiency of Multi-Family Resi-

dential Buildings Programme? 

The energy efficiency in all of its as-

pects is in the focus of the programmes 

within the 2021 – 2027 Programming 

period. It is envisaged the interventions 

to cover both –the EE in the enterprises, 

and for instance - the public buildings 

and the dwellings. We are studying the 

funding possibilities for similar interven-

tions within the frameworks of the Just 

Transition Fund, as far as they are part 

of meeting the big climate neutral Eu-

rope objective.

We know that it is too early yet, 

but in „Stroitel“ we are optimists and 

we are already thinking of autumn, 

when our traditional annual forum 

„Construction in 2021 – problems and 

challenges“ is planned for. Would you 

accept our invitation to be our guest 

and to open the event?

The crisis, which we faced in the 

beginning of this year, has taught us 

important lessons. One of them is that 

not everything depends on us, and the 

plans are not what they used to be. Still, 

I do cordially thank you for the invitation, 

I will be glad to participate in the event 

organized by you.

In the coming years the 

administration of Sofia Mu-

nicipality (SM) will take on 

a new challenge – digital 

transformation. Sofia is to 

develop as an innovative, 

intelligent, modern, progres-

sive and highly technologi-

cal city, as an attractive and 

preferred place for living, 

business and development 

activities. To achieve this 

goal SM has developed a 

strategy to enhance the 

quality and to extend the 

electronic services provided 

to businesses and citizens. 

It involves four main priori-

ties – e-management, pub-

lic utilit ies, transport and 

ICT startup ecosystem. At 

the last session of the Sofia 

Municipal Council the docu-

ment was accepted unani-

mously. A roadmap and work 

programme for its implemen-

tation should be developed 

by the end of July, and the 

particular timeframe for this 

is not yet determined.

The first fair of „Pipe 

System“ AD was marked by 

lots of smiles and a good 

spirit. It took place near 

the Kremikovtsi Monastery 

„St. George the Victorious“. 

Among the special guests of 

the event were father Sera-

phim, the monastery’s abbot, 

the mayor of the capital’s 

district of Kremikovtsi Lilia 

Donkova, the procurator and 

Editor-in-Chief of „Stroitel“ 

Newspaper Reneta Nikolova, 

and others.

„I am grateful that we are 

together. This is the first fair 

that our company organises. 

Seeing the great interest it 

sparks, and how happy eve-

ryone looks, I believe we will 

turn it into an annual event. 

I am glad we to have an op-

portunity to get together, 

see each other and enjoy 

the nice weather“, shared at 

the beginning Eng. Nikolay 

Chomakovski, Executive Di-

rector of „Pipe System“ AD 

and deputy chairperson of 

the „High construction“ sec-

tion within the Bulgarian 

Construction Chamber. 

„Pipe System“ AD is a 

company that helps in the 

renovation of the buildings 

surrounding the holy cloister. 

It is a company of people 

having big hearts“, said espe-

cially for „Stroitel“ Newspa-

per the mayor of Kremikovtsi 

Lilia Donkova. She shared 

that the district was one of 

the nicest and in direct prox-

imity to Sofia. „We are devel-

oping well, renovating many 

municipal buildings, and also 

building new kindergartens. I 

am glad that more and more 

constructors are taking part 

in improving the living spaces 

in Bulgaria“, she also com-

mented.

A prayer for health was 

given by Father Seraphim 

during the fair.

The mus ic ians  f rom 

Berkovitza Brass Music took 

care of the nice ambiance 

for the guests. 

We must be proud with the Bulgarian constructors, 
who build incredible facilities
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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 

Хубаво е, че има 

строители за при-

мер като „Пайп Сис-

тем“ АД. Те изграж-

дат изключително 

красиви обекти и 

печелят много от-

личия. Инж. Николай 

Чомаковски е голям 

приятел на мана-

стира и аз искам 

специално да му бла-

годаря, че помага за 

неговото развитие, 

както и за това мястото да възвърне вели-

чествената си визия от миналото и да се 

превърне в райско кътче над София. Поже-

лавам всички проекти на компанията да са 

все толкова успешни и качествени.

Когато инж. Чомаковски предложи да 

проведем събора тук, аз веднага се съгла-

сих. Заради пандемията, която засегна це-

лия свят, ние изчакахме нещата да се нор-

мализират, за да можем да поканим хората 

и те да се насладят максимално на търже-

ството. Помолих се на Бог да пази всички 

служители и приятели на фирмата и да им 

дава здраве, както и на всички миряни.

Много се радвам, че имам възможност-

та отново да присъствам на страниците 

на в. „Строител“, откъдето преди около две 

години отправих апел към строителните 

фирми да помогнат за обновяването на хра-

ма в Кремиковци. Това е един от значимите 

манастири, които са от Софийската Света 

гора. През вековете обителта е разрушава-

на и опожарявана на няколко пъти, но винаги 

възстановявана. 

Ще си позволя пак да отправя апел към 

строителите - ако имат възможност, нека 

да помагат на манастир „Св. Великомъченик 

Георги Победоносец“.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Мария Габриел, 
еврокомисар по „Иновации, 

научни изследвания, култура, 

образование и младеж“

Инж. Красимир Атанасов, 
председател на 

ОП на КСБ - Русе

Д-р Евгения Илиева, 
директор на ПГСАГ – Велико 

Търново

Емил Христов

С много усмивки и добро 

настроение премина първият 

събор на „Пайп Систем“ АД. Той 

се проведе в близост до Креми-

ковския манастир „Св. Велико-

мъченик Георги Победоносец“. 

Сред специалните гости на съ-

битието бяха отец Серафим, 

игумен на манастира, кметът 

на столичния район „Креми-

ковци“ Лилия Донкова, проку-

ристът и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова 

и др.

„Благодаря, че сме заедно. 

Това е първият събор, който 

нашата фирма организира. 

Виждайки какъв голям интерес 

предизвиква той и колко щаст-

ливи изглеждат всички, вярвам, 

че ще стане ежегоден. Радвам 

се, че имаме възможност да се 

съберем, да се видим и да се 

порадваме на хубавото вре-

ме“, сподели в началото изп. 

директор на „Пайп Систем“ АД 

и зам.-председател на секция 

„Високо строителство“ в Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия инж. Николай Чомаковски. 

„Пайп Систем“ АД е фирма, 

която помага за реновирането 

на сградите около светата 

обител. Това е една компания 

на хора с големи сърца“, каза 

специално за в. „Строител“ 

кметът на „Кремиковци“ Лилия 

Донкова. Тя сподели, че райо-

нът е един от най-хубавите и 

е в непосредствена близост до 

София. „Развиваме се, обновя-

ваме много общински сгради, 

изграждаме и нови детски гра-

дини. Радвам се, че все повече 

строители се включват в об-

лагородяването на местата за 

живеене в България“, коменти-

ра още тя.

По време на събора беше 

отслужена молитва за здраве 

от отец Серафим. 

За доброто настроение на 

гостите се погрижиха музикан-

тите от Берковската духова 

музика. Празникът продължи с 

много хора и веселие.

Отец Серафим, игумен на 
Кремиковския манастир 
„Св. Великомъченик Георги Победоносец“:

Снимки авторът

Кметът на „Кремиковци“ Лилия 

Донкова
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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

СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ

Тел.: 
0700 700 40

0889 34 94 94

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛГруб строеж ✓
Основни материали ✓
Двор и градина ✓
Сухо строителство ✓
Довършителни работи ✓
Покрив ✓
Всичко за вертикална планировка ✓

10% отстъпка за вписани в ЦПРС фирми

Греди ✓
Дъски ✓
Сачак ✓
Дюшеме ✓
Профили ✓
Летви ✓
Челни дъски ✓
Талпи ✓
Шперплат ✓
ОСБ ✓
Кофражни системи ✓


