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Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни 
изследвания, култура, образование и младеж“:

Инж. Красимир Атанасов, 
председател на ОП на КСБ - Русе: BG.121357Q/U

Цифровизацията би могла да 
доведе до напълно нов подход към 
строителство 

КСБ трябва да участва в разработването 
на всички законодателни промени, 
касаещи бранша

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ стр. 6-8  стр. 10

Отличието бе връчено на благотворителен бал, част от кампанията „За величието на 
храма“ в помощ на ремонта на патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“ 

Емил Христов
Ренета Николова

Почетният председател на Камара-

та на строителите в България и прези-

дент на „Глав болгарстрой Холдинг“ АД 

инж. Симеон Пешов бе отличен с награда 

за цялостен принос в строително-ин-

вестиционния бизнес по време на Бал на 

строителите и архитектите, организи-

ран от сдружението Балканска медийна 

асоциация. Вестник „Строител“ бе медиен 

партньор на събитието. Инж. Пешов полу-

чи статуетка и плакет от председателя 

на Управителния съвет на Камарата на 

строителите инж. Илиян Терзиев. Церемо-

нията беше част от благотворителната 

кампания „За величието на храма“, целта 

на която бе да бъдат събрани средства 

за належащия ремонт на подпокривната 

част на патриаршеската катедрала „Св. 

Александър Невски”.

 „За мен е изключителна чест да връ-

ча тази награда на един голям български 

строител и благотворител – почетния 

председател на Камарата на строите-

лите в България – инж. Симеон Пешов“, 

заяви инж. Илиян Терзиев. Той допълни, че 

инж. Пешов има огромен принос за изди-

гането на авторитета на браншовата 

организация. „Благодаря ти за всичко, кое-

то правиш за строителството в Бълга-

рия! Гордея се, че те познавам и съм твой 

приятел“, каза още председателят на УС 

на КСБ.

„Заставайки на тази трибуна, човек 

не може да не се вълнува, особено в та-

къв ден, когато ние благотворително 

се отнасяме към най-големия паметник, 

най-красивия, най-величествения символ 

на християнството и славянската пис-

меност в настояще време – патриарше-

ската катедрала „Св. Александър Невски“, 

сподели инж. Симеон Пешов. Той благодари 

за отличието и отправи апел към гости-

те да подкрепят дейността на Инициа-

тивния комитет за възстановяване на 

Голямата базилика в Плиска.

Брой 26, година XII, 26 юни 2020

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

www.leo-bg.com
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Снимка Румен Добрев
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Емил Христов
Ренета Николова

В Лятно кино „Кабана“ 

при НДК Националният 

инициативен комитет за 

възстановяване на Голя-

мата базилика в Плиска 

проведе редовно Общо съ-

брание (ОС). 

В началото на събити-

ето гостите почетоха с 

едноминутно мълчание 

доскорошния председател 

на Инициативния комитет 

акад. Стефан Воденичаров. 

„Миналата седмица 

Управителният съвет на 

Инициативния комитет в 

пълен състав избра за нов 

председател на УС акад. 

Пламен Карталов, който 

е и директор на Софий-

ската опера и балет. Да 

си ръководител на наше-

то сдружение е чест и 

задължение. Ангажира ми-

съл, време, затова ние му 

благодарим, че прие тази 

тежка задача“, каза инж. 

Симеон Пешов, зам.-пред-

седател на Комитета и 

почетен председател 

на КСБ. Той подчерта, че 

всички приели мисията 

за възстановяване, екс-

пониране, социализиране 

и популяризиране на хрис-

тиянския храм, са дали 

дума каузата им да бъде 

осъществена.

За нов председател бе избран акад. Пламен Карталов, изп. директор на КСБ Валентин 
Николов влезе в ръководството на сдружението

Правителството отпусна 15 

млн. лв. по бюджета на Столична-

та община за доставка, реновиране 

и модернизация на метровлакове, 

както и за проектиране, доставка, 

монтаж и въвеждане в експлоатация 

на автоматични преградни врати с 

вертикално отваряне на голям от-

вор за метростанциите от I и II ме-

тродиаметър. 

Осигуряването на финансовия 

ресурс ще позволи спазването на 

заложения график за дейностите по 

най-големия транспортен проект на 

територията на столицата. Необ-

ходимите средства за изпълнение 

на постановлението се осигуряват 

по бюджетите на Министерския 

съвет и на Столичната община за 

сметка на предвидените разходи по 

централния бюджет за 2020 г.

Снимка Румен Добрев

На свой ред акад. Пла-

мен Карталов сподели, че 

за него това е една висо-

копатриотична инициа-

тива, която всеки бълга-

рин приема с възхищение. 

„Ще се радвам да имаме 

такива светилища на дух 

и древна култура, с които 

да се гордеем пред целия 

свят. С вълнение приех 

предложението да стана 

председател и се надявам, 

че с обединени усилия ще 

увенчаем с успех нашето 

начинание“, коментира 

акад. Карталов.

Беше приета и промяна 

в състава на УС на Коми-

тета, като в него влизат 

изпълнителният директор 

на КСБ Валентин Николов, 

както и проф. Васил Нико-

лов, зам.-председател на 

Българската академия на 

науките.

Арх. Лидия Станкова, 

член на УС, представи 

доклад за дейността на 

сдружението през 2019 г. 

Бяха очертани и приорите-

тите за 2020 г. „Предвиж-

даме открит национален 

конкурс за изработването 

на идеен проект за ця-

лостното възстановяване 

на Голямата базилика. Той 

ще осигури максимална 

публичност и ще даде въз-

можност професионална-

та общност да предложи 

и мотивира идеи“, поясни 

тя.

Об щ ото  съ б ран ие 

прие и годишния счетово-

ден отчет на Комитета 

и освободи от отговор-

ност членовете на УС за 

дейността им през 2019 г. 

ОС възложи на Управи-

телния съвет да проведе 

заседание, на което да 

избере нов изпълнителен 

директор и да възложи 

представителството на 

сдружението.
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26 юни 
Инж. Росен Дудушки, член на ОблС 
на Оп на КСБ – Враца

2 юли
Кирил Ананиев, министър на здравеопазването

Европейската федерация на строителната индустрия и секторните социални партньори излязоха 
с позиция за бързо одобрение на новия инструмент „ЕС от следващо поколение“, предложен от ЕК

Джани Антова
 

„През 2019 г. строителната 

индустрия представлява 9,5% 

от брутния вътрешен продукт 

на 27-те държави членки на ЕС, 

12,7 милиона работници и 3 ми-

лиона фирми, повечето от кои-

то малки и средни предприятия 

с по-малко от 20 работници, а 

чрез мощен икономически и мул-

типлициращ ефект в областта 

на заетостта строителните 

дейности допринасят за цялост-

ната икономика. На сградния 

фонд в етапа на експлоатация 

се падат приблизително 40% от 

потреблението на енергия и 36% 

от емисиите на CO
2
 в ЕС. Поради 

това, както се посочва в Зелена-

та сделка на Европа, сградите 

предлагат чудесна възможност 

за енергийна ефективност и на-

маляване на емисиите на CO
2
. 

В тази рамка е очевидно, че без 

строителния сектор Европейски-

ят съюз не може да отговори на 

основните предизвикателства 

по отношение на конкурентос-

пособността, младежката без-

работица, цифровата икономи-

ка, енергийната ефективност и 

енергийната бедност, кръговата 

икономика, достъпните жилища, 

климатичните промени, зеле-

ната мобилност и свързаната 

инфраструктура и т.н.“ Това се 

посочва в съвместна позиция на 

FIEC (Европейската федерация 

на строителната индустрия) и 

секторните социални партньори 

- EFBWW (Европейска федерация 

на строителите и дърворабот-

ниците), EBC (Европейска конфе-

дерация на строителите), CPE 

(Строителни продукти Европа), 

Жилища Европа, UIPI (Междуна-

роден съюз на собствениците 

на имоти) и EuroACE (Алианс на 

компаниите от ЕС за енергийна 

ефективност в сградите).

„Стимулирането на строи-

телните дейности трябва да 

бъде в основата на плановете 

за икономическо възстановяване 

както на европейско, така и на 

национално ниво“, е категорично-

то становище на организациите.

С цел това да се гарантира 

секторните социални партньо-

ри на ЕС в строителната индус-

трия заявяват: 

✓ Приветстваме новия ин-

струмент за възстановяване 

„ЕС от следващо поколение“, 

предложен от Европейската ко-

мисия, и неговата тясна връзка 

с целите на европейската Зелена 

сделка. Настоятелно призовава-

ме за бързото му одобряване от 

държавните и правителствени-

те ръководители и държавите 

членки и енергичното прилагане 

на всички негови съставни ком-

поненти.

Предложените суми за финан-

сиране са добра отправна точка 

и могат да ни изведат на пътя, 

който гарантира, че последици-

те от пандемията няма да дове-

дат ЕС до социална и икономиче-

ска катастрофа.

✓ Призоваваме да се въведе 

адекватна политическа рамка, 

както и инструменти и проце-

дури (включително ускорени про-

цедури, прилагане на подходящи 

екологични и социални критерии 

и отхвърляне на необичайно ни-

ски оферти в обществените 

поръчки), които да гарантират, 

че държавите членки ще се въз-

ползват по най-добрия възможен 

начин от наличното финансиране 

и че това финансиране действи-

телно ще достигне до реалната 

икономика в най-кратки срокове.

Бързо и устойчиво възста-

новяване, основано на създава-

нето на достойни и качествени 

работни места, може да бъде 

постигнато само ако се улеснят 

частните и публичните инвес-

тиции и ако нивата на собствен 

капитал в компаниите бързо се 

възстановят. 

✓ Подчертаваме необхо-

димостта от включването на 

европейските и националните 

социални партньори в строи-

телната индустрия, както и на 

други заинтересовани страни 

от строителната екосистема в 

изпълнението и прилагането на 

европейските и националните 

пакети за възстановяване, кое-

то ще гарантира, че мерките са 

целенасочени и ефективни.

✓ Напълно подкрепяме не-

обходимостта да се съсредо-

точат инвестициите върху ус-

пеха на европейските зелени и 

цифрови преходи и по-специално 

върху устойчивото обновяване на 

сградния фонд в ЕС. Освен това 

ЕС изисква устойчиви инвести-

ции в поддържането на същест-

вуващата инфраструктура и в 

изграждането на нови устойчиви 

на измененията на климата сгра-

ди и инфраструктура, за да се 

намали въздействието на нашия 

начин на живот върху околната 

среда и за да стане ЕС по-конку-

рентоспособен. Това ще изисква 

гъвкави фискални и бюджетни 

правила на европейско и на на-

ционално ниво, за да могат пуб-

личните власти да бъдат двига-

телят на подобни инвестиционни 

програми.

✓ Подчертаваме необходи-

мостта да се съсредоточат 

приоритетите и инвестициите 

в повече програми за обучение и 

образование за преквалификация 

и повишаване на квалификацията 

на работниците, които да им поз-

волят да се справят с променя-

щите се нужди на пазара.
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56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. 
са обявени към края на юни

Ñòðîèòåë петък, 26 юни 2020

Елица Илчева

56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. са обявени към края 

на юни 2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) и това 

представлява 124% от ресурса на програмата, съобщиха от МОСВ. От 

началото на програмния период са сключени 222 договора за безвъзмезд-

на финансова помощ на стойност над 3,7 млрд. лв. Над 1 млрд. лв. са 

изплатени на бенефициентите.

В сектор „Води“ договорите са 41 за над 2,23 млрд. лв. безвъзмездна 

помощ. Ще бъдат построени или реконструирани 28 пречиствателни 

станции за отпадни води (ПСОВ). Вече са въведени в експлоатация 5 

ПСОВ – на общините Банско, Враца, Раднево, Тервел и Шумен. 

Както „Строител“ писа, на 16 юни бе подписан най-мащабният дого-

вор за интегрирания воден проект за област Бургас, като общият размер 

на инвестицията е 459,3 млн. лв., от които ОПОС осигурява безвъзмездна 

финансова помощ от 323,7 млн. лв. 

Към момента по ОПОС се изпълняват 14 проекта с бенефициенти 

ВиК оператори на стойност над 1,22 млрд. лв.

По Приоритетна ос „Отпадъци“ вече започва изпълнението на 79 про-

екта с размер на безвъзмездната помощ 607 млн. лв. С тези средства се 

изграждат 63 инсталации за преработка на смет и така ще се осигури до-

пълнителен капацитет за рециклиране и повторна употреба на 230 700 т 

годишно. Интензивно се сключват договори за рекултивация на депа, кои-

то са закрити във връзка с процедура по нарушение на правото на ЕС.

По ос „Натура 2000 и биоразнообразие“ са обявени 18 процедури за 137 

млн. лв. и са сключени 26 договора с размер на безвъзмездната помощ 

91,5 млн. лв.

За опазване чистотата на атмосферния въздух са сключени 41 дого-

вора, за които ОПОС осигурява безвъзмездно 615 млн. лв. 

Програмата инвестира и в директни мерки за защита на населе-

нието от наводнения и свлачища. Към момента се изпълняват общо 16 

договора на стойност 114,4 млн. лв. Най-мащабен е проектът за изграж-

дане на Национална система за управление на водите в реално време 

на стойност 39 млн. лв. Мерките за защита при аварийни ситуации ще 

обхванат 1 300 000 жители от 8 общини по поречието на река Искър 

– Столичната община, Своге, Костинброд, Елин Пелин, Горна Малина, 

Сливница, Роман и Ботевград. 

За укрепване на свлачища и превантивна дейност има 33 млн. лв., 

които касаят 26 300 жители в свлачищни райони.

Припомняме, че с цел пълно усвояване ресурса на програмата с ре-

шение от 13 март 2020 г. Министерският съвет даде съгласие на Упра-

вляващия орган да сключва договори за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ в размер до 20 на сто над бюджета на програмата.

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com
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Европейската комисия пред-

ложи бюджет на ЕС за 2021 г. на 

стойност 166,7 млрд. евро, който 

ще бъде допълнен с 211 млрд. евро 

безвъзмездни средства и приблизи-

телно 133 млрд. евро под формата 

на заеми по линия на Next Generation 

EU — временния инструмент за 

възстановяване, имащ за цел да 

бъдат мобилизирани инвестиции и 

да бъде даден тласък на европей-

ската икономика. Това съобщиха 

от информационната служба на 

ЕК. „Годишният бюджет и Next 

Generation EU съвместно ще мо-

билизират през 2021 г. значителни 

по размер инвестиции, които ще 

послужат за преодоляване на непо-

средствените икономически и со-

циални последици от пандемията 

от коронавируса, за даване на тла-

сък на устойчиво възстановяване и 

Десислава Бакърджиева

Премиерът Бойко Борисов посе-

ти регионалното депо за неопасни 

отпадъци на общините Троян и Ап-

рилци. Това стана ден след като пра-

вителството осигури 2,56 млн. лв. за 

изграждането на трета клетка към 

съоръжението, тъй като капаците-

тът на настоящите две е изчерпан. 

Той беше придружен от вицепреми-

ера Томислав Дончев, министъра 

на финансите Владислав Горанов, 

министъра на вътрешните работи 

Младен Маринов и зам.-министъра 

на регионалното развитие и благо-

устройството Николай Нанков. На 

събитието присъства и кметът на 

община Троян Донка Михайлова. 

По-късно Борисов участва в 

символична церемония, с която се 

стартира строителството на 

връзка между пътищата II-35 и III-357 

в Троян и ново мостово съоръжение 

на стойност 2,2 млн. лв. с ДДС. В нея 

се включи и председателят на УС на 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

Георги Терзийски. Със завършва-

нето на шосейния мост с дължина 

43,2 м над р. Бели Осъм транзитният 

трафик ще се изнесе от центъра на 

града през индустриалната зона. 

Изпълнението на проекта 

е също и първи етап от из-

граждането на обходен път 

на Троян.

„С Вашето идване две 

важни неща се случват – 

третата клетка на депото 

и изграждането на моста“, 

обърна се кметът Донка Ми-

хайлова към премиера Бойко 

Борисов. Тя му благодари за 

полученото финансиране 

от Министерския съвет за 

значимите за Троян обекти, 

тъй като общината не раз-

полага с такива средства. 

„Оценяваме, че реакцията 

беше толкова бърза“, добави 

Михайлова.

По време на посещение-

то си в Троян Борисов разгледа и 

санираните сгради на полицията и 

пожарната. Освен тях са обновени 

и всички обществени здания в града, 

както и 10 жилищни блока, а други 10 

кандидатстват за реновиране.

за защита и създаване на работни 

места. Бюджетът е също така из-

цяло съобразен с ангажимента за 

инвестиране в бъдещето, за да се 

постигне една по-екологична, по-

цифровизирана и устойчива Евро-

па“, подчертават от ЕК.

След като бъде приет, той ще 

бъде първият бюджет от новата 

многогодишна финансова рамка за 

периода 2021 - 2027 г., както и пър-

вият годишен бюджет, предложен 

от Комисията, ръководена от пред-

седателя Фон дер Лайен.

Повече по темата четете в 
следващия брой.
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Yanmar е един от най-ре-

номираните и традиционни 

японски производители на ми-

нибагери, който през последния 

почти половин век успешно за-

пазва своята лидерска позиция 

в иновациите, надеждността и 

ефективността чрез постоян-

но усъвършенстване на маши-

ните и непрестанно въвеждане 

на нови концепции и технологии.

През 1971 г. Yanmar пуска 

на пазара първия си верижен 

минибагер - легендарния модел 

YB600C. Големият успех на тази 

машина, а и на следващите мо-

дели, води до оформяне на пъл-

на гама, предназначена да удо-

влетвори всички потребности 

на фирмите за строителство. 

Исторически момент за 

компанията е изобретяването 

през 1995 г. на концепцията за 

минибагер, чиято надстройка 

със стандартна противоте-

жест остава в габарита на 

ходовата част при завърта-

не. Така се появява и втората 

серия Yanmar, наречена ViO. 

Операторите бързо разбират 

големите предимства на но-

вата концепция - бърза и без-

препятствена работа в бли-

зост до стени, колони, огради, 

автомобили и др. подобни, без 

притеснения от сблъсък на ка-

бината с тях. А в ограниченото 

пространство на строителни-

те обекти в градовете това се 

оказва уникално преимущество.

Yanmar SV

Гамата от компактни ве-

рижни багери Yanmar обхваща 

две серии с общо 22 модела и 

един тясноспециализиран със 

стрела тип Sigma. Серията SV 

е съставена от девет вариан-

та с работни маси от 1 т до 

11,3 т и конвенционална проти-

вотежест, изнесена назад. Тези 

машини са уникалното съчета-

ние от компактност, голяма 

мощност, стабилност, произ-

водителност и икономичност. 

Един от бестселърите тук е 

SV18 с работна маса 1975 кг, 

който е изключително произво-

дителна машина. Основен при-

нос за това има най-съвремен-

ната хидравлична система със 

затворен център и разделяне 

на дебита (Flow Sharing), разчи-

таща на хидравлична помпа с 

променлив дебит. Тази модерна 

система гарантира максимална 

прецизност при работа, мощ-

ност и ефективно съчетаване 

на едновременни движения с ра-

ботните органи.

Разширяващата се ходова 

част е включена в стандарт-

ната спецификация и осигурява 

възможност за разнообразни 

приложения в зависимост от 

необходимостта от компакт-

ност или по-голяма стабил-

ност. За целта булдозерното 

гребло е оборудвано със съч-

ленени разширения в двата си 

края, които се фиксират в из-

браната позиция, без да се де-

монтират от греблото.

Кабината на Yanmar SV18 е 

просторна и предлага свобода 

на движенията. Широкото мяс-

то за краката на оператора 

осигурява комфорт по време на 

цялата машиносмяна. Седалка-

та е удобна, може да се регу-

лира в много посоки и е стан-

дартно оборудвана с подглавник 

като допълнителна екстра.

Yanmar ViO

Серията ViO е съставена 

от 13 модела верижни миниба-

гери с работни маси от 1,2 т 

до 8,8 т. Идеята за максимум 

компактност при тези машини 

е съчетана ефективно с висока 

работоспособност и стабил-

ност. Съвсем малкият радиус 

на завъртане на надстройката 

позволява на операторите да 

работят спокойно в много тес-

ни места, където конвенцио-

налните багери дори не могат 

да маневрират.

Един от забележителните 

модели тук е ViO 26-6 с работна 

маса 2665 кг. Той също разчита 

на хидравлична система с раз-

деляне на дебита (Flow Sharing), 

която му осигурява изключител-

но голяма сила на копаене за 

този клас: 24,5 кН при кофата 

и 14,5 кН при рамото. Част от 

стандартната спецификация е 

третият хидравличен кръг, кой-

то може да се ползва за различ-

ни видове прикачен инвентар 

като хидравличен чук или свре-

дел. Освен това машината е 

много икономична благодарение 

на най-съвременния японски ди-

зелов двигател. Той разполага с 

функция за преминаване на пра-

зен ход, след като уредите за 

управление не са докосвани за 

4 сек. Връщането към работни-

те обороти на агрегата става 

автоматично при продължаване 

на работата.

Едно от най-големите пре-

имущества на ViO 26-6 е не-

говата изключителна стабил-

ност. С използването на ходова 

част с ширина 1500 мм, солид-

на противотежест и отлично 

разпределение на масите той 

предлага същата или по-голя-

ма стабилност в сравнение с 

модели с конвенционална над-

стройка от този клас, както и 

голяма товароподемност.

Страницата подготви 
Елица Илчева

10 са кандидатите в обществе-

ната поръчка за определяне на из-

пълнител при строителството на 

Северния обходен път на град Бур-

гас. Трасето е с дължина 4,7 км, а ин-

дикативната стойност на проекта 

е 52 910 000 лв. без ДДС. Средства-

та са от републиканския бюджет.

Оферти са подали три обедине-

ния и седем фирми. Обединенията са 

ДЗЗД „Мениджмънт Пътища“, в кое-

то участват: „Пътища и мостове“ 

ЕООД, „Пътно строителство“ АД и 

„Евнет Мениджмънт“ ЕООД; обеди-

нение „Обход Бургас“, съставено от: 

„Трейс Груп Холд“ АД и „Строй Инвест 

Груп 2“ ЕООД; консорциум „Бургас 

Обход Щрабаг НС“ ДЗЗД с участни-

ци „Щрабаг“ ЕАД и „Новако Строй“ 

ЕООД. Фирмите са „Автомагистра-

ли – Черно море“ АД; „Инжстройин-

женеринг“ ЕООД; „Пътстрой – 92“ 

АД; „Пътстрой Бургас“ ЕООД; „Джи 

Пи Груп“ АД; „АБ“ АД; „Европейски Пъ-

тища“ АД.

С изграждането на обхода тран-

зитният трафик, идващ от Варна и 

продължаващ на юг по път I-6 София 

– Бургас и автомагистрала „Тракия“, 

ще се изнесе извън центъра. Това 

ще повиши безопасността на дви-

жение за пътуващите от Западна 

и Северна България. Трасето ще за-

почва при 230-и км на път I-9 Сара-

фово - Бургас непосредствено след 

Атанасовското езеро и в близост до 

настоящото кръстовище, ще преми-

нава на запад, заобикаляйки езерото, 

а след това ще се насочва към път 

I-6 Ветрен - Бургас и ще завърш-

ва при 493-ти км на първокласния 

път при селскостопанския надлез. 

Отсечката ще бъде с две платна, 

разделени със средна разделителна 

ивица, с по две ленти за движение в 

посока и банкети, както и локални 

платна. Връзката със съществува-

щата пътна мрежа ще се осъщест-

вява чрез 4 пътни възела. Срокът за 

изпълнение на строителните рабо-

ти е 18 месеца.

Председателят на УС 

на АПИ Георги Терзийски, 

кметът на Пазарджик Тодор 

Попов и областният управи-

тел Стефан Мирев откриха 

обновения пътен участък 

от път I-8 от Пазарджик до 

кръстовището за с. Цала-

пица. В трасето, което е 

едно от най-натоварените 

в областта, са вложени над 

25 млн. лв. 25,3 млн. лв. са от 

бюджета на Агенция „Пътна 

инфраструктура”. 

„Над 100 млн. лв. в момен-

та инвестира агенцията в 

пътни проекти в област Па-

зарджик”, заяви председате-

лят на АПИ Георги Терзийски 

и подчерта, че отсечката, 

която се открива, е дока-

зателство, че в сложни дни 

на пандемия строителите 

продължиха работа въпреки 

трудностите. „Следващият 

голям проект, който ще ре-

ализираме, е Западният око-

ловръстен път на града и с 

кмета Попов ще подпишем 

споразумението“, съобщи 

още Терзийски. Амбицията 

на агенцията е бързо да реа-

лизира отчуждителните про-

цедури и избора на изпълни-

тел. Ангажимент на община 

Пазарджик е изготвянето на 

идейния проект за близо 5 км 

участък от обхода и парце-

ларния план. „Пазарджик е до-

бър пример за партньорство 

при важни проекти и благо-

даря за сътрудничеството 

с пътната агенция“, заяви 

кметът Тодор Попов.

Междувременно започна 

и ремонт на 10-километров 

участък от път I-8 Пазар-

джик – Пловдив на терито-

рията на област Пловдив. 

Инвестицията там е над 15 

млн. лв., а средствата също 

са от бюджета на пътната 

агенция. 

Дейностите предвиждат 

усилване на носимоспособ-

ността на пътната основа, 

където е необходимо, пола-

гане на нова асфалтова на-

стилка и хоризонтална мар-

кировка. Ще бъдат подобрени 

пътни съоръжения и отводня-

ването с оформяне на земни 

окопи, бетонови канавки и 

попълване на банкети. Вклю-

чени са подмяна на бордюри, 

монтаж на нови пътни знаци 

и мантинели. Срокът за из-

пълнение е до края на август.

Близо 53 млн. лв. е инвестицията от държавния бюджет, трасето е с дължина 4,7 км
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           За КСБ е важно да участва активно в дейности по програмите „Хоризонт Европа“,         

Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, образование и младеж“:

Мирослав Еленков
Ренета Николова

Г-жо Габриел, ЕК пред-
стави предложението си 
за Многогодишната фи-
нансова рамка (МФР) и 
плана за възстановяване 
от кризата, породена от 
COVID-19. Какъв е Вашият 
коментар, какви са основ-
ните моменти в предло-
жението?

Дългосрочният бюджет 

на ЕС и новият механизъм 

Next Generation EU имат за 

цел да осигурят справедли-

во социално-икономическо 

възстановяване и съживя-

ване на единния пазар, да 

гарантират равни условия 

за всички държави членки и 

да подкрепят стратегиче-

ски насочените инвести-

ции. Целта е дълготрайно 

възстановяване и подпома-

гане на екологичния преход, 

цифровата трансформация 

и социалното приобщаване, 

така че никой да не бъде 

изоставен зад борда.

С предложението за 

дългосрочен бюджет на ЕС 

казваме, че имаме инстру-

мент за бърза реакция, на 

който всички познават 

правилата. Той е гъвкав и 

цели да подкрепи държави-

те членки, включително и в 

стремежа им за социално и 

икономическо сближаване. 

Нека го използваме. С Next 

Generation EU насочваме 

вниманието към страте-

гически инвестиции и нау-

чените уроци от кризата. 

Гъвкави програми, вземане 

предвид на икономически-

те и социални реалности в 

отделните държави член-

ки, но и солидарност и спо-

делени цели – това е Next 

Generation EU. 

Пакетът мобилизира 

финансови ресурси на ЕС в 

общ размер 1,85 трилиона 

евро и се базира на три 

стълба за подкрепа, насо-

чени към: възстановяване-

то на държавите членки, 

частните инвестиции и 

ускоряване на икономика-

та и програми на ЕС, които 

доказаха своята ключова 

роля при справянето с пан-

демията. Инструментът 

за възстановяване Next 

Generation EU (750 млрд. 

евро) е иновативният еле-

мент, който се прибавя 

към МФР за периода 2021 

- 2027г., тъй като мобили-

зира допълнителни инвес-

тиции през първите две 

години от това време. За-

ложените гъвкавост, адап-

тивност и опростяване на 

програмите гарантират 

бърза реакция при бъдещи 

непредвидени ситуации и 

кризи. 

Радвам се, че научните 

изследвания и иновациите 

заемат ключово място. За-

щото изходът от кризата 

минава през науката. Тряб-

ва да сме по-добре подгот-

вени за следващи рецесии. 

Видяхме, че координацията, 

сътрудничеството и об-

менът на данни, достъпът 

на всички до информация, 

взаимодействието меж-

ду различни инструменти 

трябва да са в основата 

на европейския подход по 

отношение на научните 

изследвания и иновации. 

Затова се надявам стра-

ните от ЕС да подкрепят 

увеличението от 13,5 млн. 

евро, с което наистина да 

превърнат „Хоризонт Ев-

ропа“ в най-амбициозната 

до този момент инвести-

ционна програма за научни 

изследвания и иновации.

Какво предстои? Всяка 

държава членка да изготви 

своя стратегия, която да 

даде посока в кои сектори 

е важно да бъдат насочени 

инвестициите. Тя трябва 

да е в унисон и с основни-

те, зададени от ЕС прио-

ритети, а мерките да са 

стратегически, за устой-

чиво възстановяване и 

да допринасят за зеления 

преход, цифровизацията и 

за икономика, носеща ползи 

на хората.

Според Вас кога най-
рано ЕК, ЕП и Съветът на 
ЕС ще постигнат спора-
зумение относно МФР?

Важно е възможно най-

бързо да има споразумение 

относно Next Generation EU 

и общия бюджет на ЕС за 

периода 2021 - 2027 г. Ни-

кой няма интерес от сце-

нарий за нулева година. А 

ние с екипите ни след спо-

разумението имаме нужда 

от достатъчно време да 

довършим работата по 

програмите. Важно е бързо 

да бъдат зададени приори-

тетите и инструментите 

за постигането им, за да е 

ясно къде се пренасочват 

средства и в какъв размер, 

да се адаптират към нови-

те реалности и нужди. 

Само навременно спо-

разумение с ясна рамка на 

средствата, с които ще 

разполагаме, ще позволи 

от 1 януари 2021 г. да има-

ме работещи програми „Хо-

ризонт Европа“, „Еразъм +“ 

и структурните фондове.

В контекста на пла-
на за възстановяване от 
кризата изтъкнахте, че 
програмите „Творческа 
Европа“ и „Хоризонт Ев-
ропа“ ще имат ключова 
роля. Бихте ли ни разяс-
нили?

Да, както споменах 

научни те изследвания и 

иновациите, а и образова-

нието и културата са от 

изключително значение. 

Трайният изход от криза-

та зависи от напредъка 

именно в тези области, 

за които имам честта да 

отговарям на европейско 

ниво. 

Ако „Хоризонт Европа“ 

разполага с допълнително 

финансиране в размер на 

13,5 млрд. евро до общ раз-

мер 94,4 млрд. евро, това я 

прави най-голямата досега 

инвестиционна програма 

на ЕС за научни изследва-

ния и иновации. От всички 

нас ще зависи да превър-

нем инструментите на 

„Хоризонт Европа“ в рабо-

тещи за всички програми 

в подкрепа за научните 

изследвания, новаторите, 

талантите, стартъпите 

и малките и средни пред-

приятия. Кризата показа, 

че имаме на разположение 

бързо мобилизируем ресурс, 

отговарящ на най-новите 

предизвикателства. Нека 

дам няколко примера.

Първо ще обърна вни-

мание на ПЧП. Партньор-

ствата по програмата 

„Хоризонт Европа“ ще оси-

гуряват сътрудничество 

между публични и частни 

участници, но в следващия 

период ще търсим повече 

въздействие, как да комби-

нираме ресурс за по-бързи 

и полезни резултати. Има-

ме успешни примери – от 

иновативната медицина 

до водорода и изкустве-

ния интелект (ИИ), за да 

се отговори на нуждите 

на всички държави членки 

и заинтересовани страни. 

Предстои да одобрим но-

вия пакет партньорства 

до края на годината. Ще 

се радвам секторът да има 

още по-активно участие.

Новост по програма-

та са т.нар. мисии. Те са 

набор от действия, чиято 

цел е да предоставят ползи 

за всички граждани, като 

трябва да са конкретни и 

реалистични, постижими 

и обвързани със срокове 

за постигане на осезаеми 

резултати. Петте мисии 

са: борба с рака, адапти-

ране към измененията на 

климата, здрави океани, 

крайбрежни и вътрешни 

води, здраве на почвите 

и храните, неутрални от 

гледна точка на климата и 

интелигентни градове. 

Ще се радвам да рабо-

тим заедно за мисията за 

интелигентните градове, 

която има за цел да съз-

даде първите климатично 

неутрални градове в Евро-

па, в които енергийната 

ефективност на сградите 

е един от главните крите-

рии. Освен това участие-

то на гражданите е осно-

вен елемент и от ключово 

значение за успеха на ми-

сиите. 

Бих искала да насоча 

вниманието и към Европей-

ския съвет по иновациите 

(ЕСИ). Той е с предвиден 

бюджет над 10 млрд. евро и 

ще подпомага високориско-

ви идеи и продукти, техно-

логии, водещи до пробив. 

Има два инструмента за 

финансиране: от идеята до 

продукта и от продукта до 

създаване на пазари. ЕСИ е 

важен за сектора, защото 

в него има много малки и 

средни предприятия, които 

работят на различни ета-

пи от производствената 

верига. Има потенциал да 

видим и водещи в секто-

ра на строителството 

фирми, които ще получат 

подкрепа от Европейския 

съвет по иновациите. 

И накрая ще се спра на 

Европейския институт за 

иновации и технологии по-

ради неговата специфика, 

която има децентрали-

зиран подход на работа и 

насочва вниманието върху 

регионално измерение. От 

първостепенно значение 

е не само подкрепата за 

предприятията, но и обу-

чението по предприемаче-

ство и развитието в биз-

нес общността. 

Защо давам тези при-

мери? Тъй като вярвам, че 

ако всички имат достъп 

до информация и се ин-

вестира стратегически, 

ще намалим разделението 

между държавите членки 

(ЕС-15/ЕС-13) по отношение 

на науката и иновациите. 

Добрата новина е, че сред-

ствата за разширяване на 

участието на страните 

от ЕС-13, сред които е и 

България, ще бъдат трой-

но увеличени – спрямо се-

гашните 900 млн. евро по 

„Хоризонт 2020“ с 3,3% по 

„Хоризонт Европа“. Въз-

намерявам и да въведем с 

екипа ми нови мерки, като 

например финансова под-

крепа за присъединяване 

към съществуващи вече 

консорциуми. Важно е да 

позволим на държавите 

от ЕС-13 да изградят ка-

Снимка ЕК
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         „Цифрова Европа“, „Еразъм +“, структурните фондове

пацитет, натрупан опит 

и да бъдат стимулирани 

да създават носещи полза 

иновации.

Също толкова важни са 

инвестициите в култура и 

креативните и творчески 

индустрии. Най-напред го-

ворим за сектор, който е 

част от нашето ДНК. Той 

създава усещането за общ-

ност. Културата е иконо-

мически важен сектор. Той 

допринася с повече от 4% 

за БВП на Европа и е създал 

9 милиона работни места. 

Добре е, че имаме програ-

ма „Творческа Европа“. Тя 

ще продължи да подпомага 

аудиовизуалните изкуства, 

филмопроизводството. Ще 

имаме повече инициативи, 

насочени към иновациите в 

сектора. В рамките на моя 

ресор виждам две перспек-

тиви. За първи път в рам-

ките на „Хоризонт Европа“ 

ще имаме клъстер, насочен 

към креативния и творче-

ския сектор. През 2022 г. 

към Европейския инсти-

тут по иновации и техно-

логии ще бъде създадена 

нова общност за знания 

и иновации за сектора на 

културата и творчество-

то. 

Ще съумеем ли с инова-

ции да дадем перспектива 

за високи доходи на секто-

ра? Ще съумеем ли с инвес-

тиции да популяризираме 

местното богатство и то 

да ни носи приходи? Имаме 

няколко месеца интензивна 

работа. Ако Европа иска да 

запази своя суверенитет 

в такъв стратегически 

сектор като културните 

и творческите индустрии, 

това минава през иноваци-

ите и взаимодействието 

със структурните фондове 

и другите програми на ЕС.

Комисията мобилизи-
ра допълнителни 122 млн. 
евро чрез програмата 
„Хоризонт 2020” - какво е 
предвидено за тях?

Да, в подкрепа на науч-

ните изследвания за борба 

с COVID-19 с екипа ми мо-

билизирахме допълнителни 

122 млн. евро. Поканата ни 

е част от финансовия ни 

ангажимент в размер на 

1,4 млрд. евро в подкрепа на 

инициативата за глобални 

действия срещу коронави-

руса. Знаете, че тя започна 

на 4 май с лидерството на 

председателя на ЕК Урсула 

фон дер Лайен. Бях част 

от екипа, който организи-

ра събитието. Двете до-

бри новини са: най-напред 

събрахме 2,3 млрд. евро 

повече от предварително 

набелязаните и вече са 

9,8 млрд. евро за ваксини, 

лечение и диагностични 

тестове. Другата е, че 

с организацията на това 

събитие и нашите дейст-

вия, свързани с COVID-19 в 

рамките на програма „Хо-

ризонт 2020“, казваме, че 

искаме достъпът до диаг-

ностика, лечение, ваксини 

да бъде универсален за 

всички.

Проектите, които ще 

бъдат финансирани по но-

вата покана, ще обхванат 

няколко области. Те са 

свързани с преструктури-

ране на производството на 

жизненоважни медицински 

консумативи и оборудване, 

както и медицински тех-

нологии, цифрови инстру-

менти и приложения на 

изкуствения интелект за 

подобряване откриването, 

наблюдението и грижи-

те за пациентите. Друга 

област е поведенческо, 

социално и икономическо 

въздействие от избухва-

нето на огнища на епиде-

мията. Предвидени са и па-

невропейски изследвания, 

които наблюдават големи 

групи хора, записвайки из-

лагането им на определени 

рискови фактори, за да ус-

тановят възможните при-

чини за заболяването от 

COVID-19. Това могат да 

бъдат както проучвания, 

събиращи данни и изгот-

вящи анализи за бъдещи 

сценарии, така и ретрос-

пективни проучвания.

Комисията финансира 
проекти за разработка 
на ваксина срещу вируса. 
Колко компании са получи-
ли средства и напредва ли 
разработката на ваксина 
срещу COVID-19?

Изготвянето на вакси-

ни е сложен и дълъг процес, 

който отнема години. Това 

време е необходимо, за да 

се гарантира, че ваксина-

та е едновременно и ефек-

тивна, и безопасна.

С екипа ми реагирахме 

още през януари срещу на-

стъпващата епидемия от 

COVID-19, като обявихме 

покана за представяне на 

предложения. Чрез нея бяха 

финансирани с 48,2 млн. 

евро 18 изследователски 

проекта и 151 екипа от 

цяла Европа и извън нея. Те 

започнаха веднага да рабо-

тят за подобряване на под-

готвеността в отговор 

на огнищата на коронави-

руса, за бързи диагностич-

ни тестове, нови лечения 

и терапии, ваксини. Два 

проекта получиха финан-

сиране от 5,7 млн. евро за 

разработване на безопас-

ни и ефективни ваксини. 

Единият - OPENCORONA, 

представлява консорциум 

от 7 партньора, който раз-

работват ваксина, използ-

вайки технология, базирана 

на ДНК. Другият проект е 

Prevent-nCoV и обединява 6 

партньора за намиране на 

вариант на ваксина, който 

използва частици, подобни 

на вирус, и представя като 

стратегия вирусен Spike 

протеин. 

В сътрудничество с Ев-

ропейската инвестицион-

на банка чрез механизма 

за финансиране InnovFin 

подкрепихме и две евро-

пейски компании за био-

технологии. Те са водещи 

в групата, които вече са 

влезли в етапа на клинич-

но изпитване. И CureVac, и 

BioNTech са лидери в mRNA 

технологията и получиха 

подкрепа за увеличаване-

то на производствените 

си мощности. Проучваме и 

възможностите за допъл-

нително подпомагане на 

компании, които в момента 

работят по ваксина срещу 

COVID-19.

Чрез Инструмента за 

спешна помощ (ESI) ще се 

предоставят 2,7 млрд. евро 

за подкрепа на компаниите 

за бързо разработване и 

производство на ваксина. 

Сега е важно Европа да 

бъде проактивна за след-

ващия етап. В момента, в 

който бъде намерена вак-

сина, ние трябва да сме 

сигурни, че разполагаме 

с достатъчно производ-

ствен капацитет и че 

имаме възможност да я 

осигурим за всички. Зато-

ва предлагаме стратегия 

на ЕС за ускоряване на раз-

работването, производ-

ството и внедряването на 

ваксини срещу COVID-19. 

Документът се опира на 

два стълба. Първо, необхо-

димо е да се осигури дос-

татъчно капацитет за 

производство на ваксини 

в ЕС и по този начин дос-

татъчен капацитет за 

доставки за държавите 

членки. Това ще става чрез 

предварителни споразуме-

ния за закупуване (APA) с 

производители на ваксини 

чрез ESI. Второ, регулатор-

ната рамка на ЕС ще се 

адаптира към настояща-

та спешна ситуация и чрез 

регулаторна гъвкавост ще 

се ускори разработването, 

производството и достав-

ката на ваксини, като съ-

щевременно се поддържат 

стандартите за качество, 

безопасност и ефикасност 

на ваксините.

С това си действие 

още веднъж ЕК показва-

ме, че само с координира-

ни действия може да се 

напредне в такава важна 

област, каквато е здраве-

опазването.

Културата е сред пет-
те сектора, за които има 
временна рамка за дър-
жавни помощи. Какви са 
другите мерки, които ЕК 
предприема в помощ на 
културния и творчески 
сектор? 

Благодаря на творците 

и артистите, защото в 

тази криза, давайки ни 

достъп до съдържанието, 

което създават и продъл-

жават да правят, ние ми-

нахме през този период 

по-лесно. Те показаха не-

вероятна способност за 

устойчивост, но е факт, 

че сферата беше сред най-

засегнатите от кризата. 

В тази връзка предприехме 

редица мерки в подкрепа на 

артистите и творците. 

По моя инициатива във 

временната рамка за мерки 

за държавна помощ включи-

хме и сектор „Култура”. Но 

беше също толкова важно 

и да създадем платформа 

за обмен на идеи и прак-

тики между държавите 

членки. За какво ни послу-

жи тази платформа? Тя 

позволи да се обменя опит 

и популяризират практики, 

предприети в държавите 

членки както по линия на 

държавната помощ, така 

и чрез Инвестиционната 

инициатива в отговор на 

коронавируса CRII и други 

инициативи. 

Стартирахме и редица 

специфични мерки в под-

крепа на сектора. Това са 

например подпомагане на 

трансграничното измере-

ние на произведенията на 

сценичните изкуства, на-

сочени към цифрова култу-

ра и виртуална мобилност, 

мерки за подпомагане на 

кината под формата на 

„ваучери“, допълнително 

финансиране за превод на 

книги и прилагане на гъв-

кавост в процедурите и 

правилата на програма 

„Творческа Европа“. За по-

пуляризиране на онлайн 

културни дейности в извън-

редната ситуация подехме 

инициативи в социалните 

медии, като кампаниите 

CreativeEuropeAtHome, при-

ложението Cultural Gem, 

платформата Re-Open EU.

На заседанието на ми-

нистрите на културата 

през май обявих, че плани-

раме подготовката на из-

вънредна покана по програ-

ма „Еразъм +“ за подкрепа 

развитието на умения, ци-

фрови компетентности и 

социално приобщаване чрез 

изкуствата. 

Искам да насоча внима-

нието към още две теми. 

Най-напред на 26 юни има 

организирано от мен съби-

тие на европейско ниво с 

представителите на кул-

турните и творчески сек-

тори. От 5 май функциони-

ра платформата Creatives 

Unite, която създадохме с 

цел секторът да ни посо-

чи важните за тях и въз-

можни решения. Имаме над 

15 000 посещения и очак-

вам на тази среща заедно 

да идентифицираме малък 

брой приоритети, чието 

реализиране да е възмож-

но с инструментите през 

този период – програмите 

„Творческа Европа“, „Хори-

зонт Европа“, „Цифрова Ев-

ропа“, ReactEU, IvestEU.

Втората тема, която 

е също толкова важна, е 

културният туризъм. Част 

съм от групата комисари, 

която работи по темата 

за възстановяването на 

туризма като важен ико-

номически сектор за Евро-

па. 40% от този отрасъл в 

Европа се падат на култур-

ния туризъм. Освен това 

трима от четирима граж-

дани на ЕС избират къде 

да почиват или пътуват 

в зависимост от култур-

ните забележителности 

наоколо. Този потенциал 

за развитие на местната 

икономика е доста силен, а 

чрез иновациите и мобил-

ните приложения имаме в 

свои ръце инструменти за 

популяризиране на не тол-

кова добре познати места 

и дестинации. 

Преди дни с екипа ми 

обявихме началото на ин-

формационна кампания 

„Културата на Европа е 

близо до Вас – това лято 

посещавам Европа“. От-

ворени сме за идеи, не се 

колебайте да ги споделите 

с екипа ми. 

Кризата показа не-
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обходимостта от силен 
медиен сектор и борба 
с дезинформацията. В 
тази връзка какви мерки 
предприема ЕК срещу фал-
шивите новини и за под-
крепа на качествената 
журналистика?

Кризата с COVID-19 

беше съпътствана от без-

прецедентна „инфодемия” с 

огромен поток дезинфор-

мация, свързана с вируса. 

Всеки ден в Комисията 

идентифицираме над 2700 

статии, съдържащи по-

тенциална дезинформация, 

свързана с коронавируса, а 

онлайн платформите док-

ладват милиони фалшиви 

или подвеждащи публика-

ции. 

На 10 юни приехме Съ-

общението „Справяне с де-

зинформацията, свързана с 

COVID-19 – установяване на 

фактите“. Фокусът в доку-

мента е върху незабавния 

отговор на Европейския 

съюз и държавите членки 

на дезинформацията около 

пандемията от коронави-

руса, като се разглеждат 

както предприетите, така 

и незабавните следващи 

действия, които могат 

бързо да стартират въз 

основа на съществуващи-

те ресурси. 

Само с усилията на 

всички – платформите, не-

зависимите проверители 

на факти, изследователи-

те, медиите, гражданско-

то общество, можем да се 

справим с това предизвика-

телство, което заплашва 

доверието на европейците 

в демократичните процеси 

и институции.

Бих изтъкнала три ва-

жни елемента в това съоб-

щение. Необходимо е рабо-

тата по Кодекса за добри 

практики, който беше съз-

даден по моя инициатива 

през 2018 г., да продължи. 

Радвам се, че оттук-на-

татък платформите ще 

трябва да изготвят ме-

сечни доклади за изпълне-

ние на ангажиментите им 

по Кодекса. 

Важна е и ролята на 

страните в Съюза. Ме-

ханизмът за ранно преду-

преждение, който работи 

добре за европейските 

избори през 2019 г., е на-

чин да се засили обменът 

на информация и координа-

цията между държавите 

членки.

Два допълнителни еле-

мента заслужават внима-

ние. Достъпът до данни на 

научните изследователи 

и т.нар. доверени прове-

рители на информация ще 

позволи бързо да бъдат 

идентифицирани тен-

денции, заплахи, но и да 

бъдат предложени ско-

ростни решения за проти-

водействие. Тези три мер-

ки дават възможности за 

преодоляване на това пре-

дизвикателство в кратко-

срочен план.

Удовлетворена съм, че 

в текста медийната гра-

мотност е откроена като 

ключов елемент за дълго-

срочно справяне с пробле-

ма. Вярвам в ролята на об-

разованието за формиране 

на критично мислене и да-

ващо набор от инструмен-

ти за информиран избор. 

Този принцип заедно със 

свободата на изразяване и 

правото на достъп до ин-

формация имат сила да бъ-

дат добавената стойност 

на европейския подход към 

темата.

В качеството Ви на 
еврокомисар по цифро-
ва икономика и цифрово 
общество с Камарата 
на строителите в Бъл-
гария стартирахте ини-
циатива за създаване на 
дигитален хъб в строи-
телството. Какви ще са 
възможностите за ци-
фровизация и дигитали-
зация през предстоящия 
програмен период?

Строителният сектор 

в Европа осигурява 18 ми-

лиона работни места и 

допринася за 9% от БВП 

на ЕС. Въпреки икономиче-

ското му значение внедря-

ването на цифровите тех-

нологии се осъществява с 

по-бавни темпове. Една от 

причините е наличието на 

голям брой микро-, малки и 

средни предприятия, как-

то и на индивидуализирана 

работа. Понастоящем 70% 

от строителните друже-

ства изразходват по-малко 

от 1% от приходите си за 

цифрови и иновативни про-

екти. Именно тук трябва 

да направим голяма крачка 

напред.

Цифровизацията би мо-

гла да доведе до напълно 

нов подход към строител-

ството, като се прилагат 

Building Information Modelling 

(BIM), триизмерният пе-

чат (3D), използването на 

роботи и дронове. Изкуст-

веният интелект и сензо-

ри биха могли да подобрят 

дейностите на един стро-

ителен обект. По време 

на проектирането ИИ би 

могъл да предложи по-точ-

ни решения на нуждите на 

потребителите. А по вре-

ме на експлоатацията на 

дадена сграда ИИ би могъл 

да прогнозира търсенето 

на енергия и съответно да 

адаптира предлагането. 

Машинното обучение, про-

гнозните анализи, виртуал-

ната и разширената реал-

ност, интернет на нещата 

и автоматизацията могат 

значително да повишат 

конкурентоспособността 

и да намалят разходите на 

дружествата.

Радвам се да видя уси-

лията на Камарата на 

строителите в България 

да постави началото на 

създаването на дигитален 

хъб в строителството. 

Важен е и акцентът върху 

екологичните услуги в име-

то на „един по-добър свят 

чрез по-добра архитектур-

на среда“. В Европа вече 

имаме създадени дигитал-

ни хъбове, които подпома-

гат МСП в различни сек-

тори да внедрят цифрови 

технологии за подобряване 

на своите продукти, произ-

водствени процеси и биз-

нес модели. За строител-

ния сектор е необходимо 

да се подпомогнат друже-

ствата за внедряване на 

изкуствен интелект, как-

то и на строителни инфор-

мационни модели (BIM). В 

новите сгради енергийна-

та ефективност и съхра-

няването на ресурсите са 

важни аспекти, които мо-

гат да бъдат подкрепени 

от цифровото планиране 

и управление на активите. 

Зелената сделка предвиж-

да възможността още на 

ниво проектиране да се за-

ложат екоцели, което ще 

доведе до изисквания за 

екосъобразност при произ-

водството на строителни 

материали. Тя предвижда 

и удвояване на годишния 

темп на саниране.

В изпълнението на 

строителните проекти 

инструментите, базирани 

на данни и изкуствен инте-

лект, могат да доведат до 

значителни подобрения по 

отношение на разходите, 

планирането, производи-

телността, екологичните 

показатели и осигуряване-

то на качество на стро-

ителния процес. Изкуст-

веният интелект може 

да играе важна роля и за 

оптимизацията и екологи-

зирането на съществува-

щите сгради. 

Новата програма „Ци-

фрова Европа“ ще подкрепя 

инвестициите в европей-

ски дигитални иновацион-

ни хъбове (EDIH), които ще 

обхващат всички региони 

на Европа. България може 

да определи между 3 или 6 

от тези центрове. Всички 

центрове ще работят в 

мрежа със сходни такива в 

други европейски държави, 

така че да могат да обме-

нят опит и ефективно да 

подпомагат сектора чрез 

цифрова трансформация. 

По-късно тази година Бъл-

гария ще има възможност 

да участва в открита 

конкурентна процедура. 

Надявам се, че в нея ще 

участва и кандидатът за 

дигитален хъб в строител-

ството.

Обръщам внимание на 

една от новостите, за кои-

то споменах в началото на 

интервюто – мисиите по 

програма „Хоризонт Евро-

па“. Имаме мисия, свърза-

на с градовете и тяхната 

климатична неутралност. 

В нея енергийната ефек-

тивност има ключово 

място и строителството 

тук има много силна роля. 

Юли и август предстоят 

консултации по мисиите 

и ще е добре секторът 

да се включи. Целта е да 

представим препоръките и 

доклада за мисията по вре-

ме на Дните на науката и 

иновациите (Research and 

Innovation Days) на 22 - 24 

септември. Събитието е 

отворено за регистрации, 

тази година то е във вир-

туален формат и всеки 

заинтересован може да 

участва. 

В какво направление 
виждате възможности 
за сътрудничество с Ка-
марата на строителите 
в България?

Необходими са повече 

инвестиции в научни из-

следвания, иновации и ци-

фровизация за строител-

ния сектор в България. Има 

много добри примери, при 

които строителството 

може да внедри повече ино-

вации и да използва нови 

технологии. Секторът има 

потенциал да се възползва 

от новите инициативи, 

свързани с „вълната на ре-

новиране“ (Renovate Wave), 

плана за действие за кръ-

говата икономика, еколо-

гичния преход, цифровия 

дневен ред, бялата книга 

за изкуствения интелект, 

програмата за умения.

За КСБ е важно да 

участва активно в дей-

ности по програмите „Хо-

ризонт Европа“, „Цифрова 

Европа“, „Еразъм +“, струк-

турните фондове, като 

комбинира инвестиции-

те така, че да постигне 

ефективни резултати и с 

максимално въздействие. 

Включването в научноиз-

следователски проекти 

може да даде възможност 

на членовете на Камарата 

да подобрят качеството 

на предлаганите от тях 

продукти и услуги, да раз-

ширят своята междуна-

родна мрежа и да създадат 

нови работни места.

В България вече има 

успешни примери на та-

кива проекти в областта 

на строителството. На-

пример това е проектът 

Train-to-NZEB: Центрове 

за знания в областта на 

строителството за насър-

чаване на практическо обу-

чение в областта на енер-

гийната ефективност, на 

стойност 1,4 млн. евро. 

Друг проект е InDeWaG 

( Industr ial  Development 

of Water Fether Sigzing 

Systems) за промишлено 

развитие на стъклопакети 

с циркулиращ воден поток 

на стойност 5 млн. евро. 

Проектът Embild подпомог-

на общините за създаване 

на Общински стратегии за 

мобилизиране на инвести-

ции и стимулиране на са-

нирането на сградния фонд 

на обща стойност 1,5 млн. 

евро. Вярвам, че тези и дру-

ги проекти представляват 

добра база за изграждане 

на капацитет за участие 

на строителния сектор в 

бъдещите програми.

Бих искала да обърна 

внимание, че днес над 90% 

от работните места в 

Европа изискват цифрови 

умения. Същевременно по-

ловината от работната 

сила в ЕС не разполага с 

такива умения. Обновява-

нето на съществуващия 

сграден фонд ще изисква 

т.нар. нови „зелени“ уме-

ния в рамките на същест-

вуващите професии, за 

да могат работниците 

да прилагат иновативни 

строителни материали. 

Появяват се и нови профе-

сии, като например специа-

листи за енергийно санира-

не на сгради. 

За да отговорим на 

тези предизвикателства, 

от страна на ЕК ще пред-

ложим няколко инициативи. 

Мнението на сектора ни 

е важно. Два примера ще 

дам. Планът за действие 

за цифрово образование. В 

него ще обърнем внимание 

на професионалното обу-

чение, взаимодействието 

между частния и публичния 

сектор с цел адаптиране 

на компетенции и знания. 

Ще работим за създаване 

на европейска платформа 

за онлайн обучение. 

Другата инициатива 

са Европейските универ-

ситетски алианси. Защо 

не един от европейските 

университети на бъдеще-

то да не е този, който ще 

подготвя кадри за сектора 

за строителството и в 

който с иновациите и на-

учните изследвания то ще 

продължава да бъде водещ 

отрасъл за Европа. 

През юли ще обявя ре-

зултатите от втората 

покана. Ще се радвам да 

има и български участни-

ци, а за сектора е важно 

да знае, че и във вече фор-

мираните алианси ще има 

възможност за присъеди-

няване на нови участни-

ци. За първи път образо-

вателните институции и 

университетите работят 

заедно с частния сектор, с 

гражданското общество, 

за създаване на мултидис-

циплинарни екипи от кадри, 

които още по време на обу-

чението да имат възмож-

ност да трупат практи-

чески опит и придобият 

умения за адаптиране към 

промените на бъдещите 

работни места. 

Важно е да кажем, че 

строителният сектор в 

България има своите до-

бри практики и опит за 

справяне с предизвикател-

ствата. Отрасълът играе 

важна роля за възстановя-

ване от кризата и прила-

гане на решения на соци-

алните, икономическите, 

енергийните и климатич-

ните предизвикателства. 

В това отношение може 

да се помисли за по-задъл-

бочено сътрудничество с 

Комитета на регионите. 

Каква ще бъде Европа 
след COVID–19?

От всички нас зависи 

каква ще бъде Европа след 

COVID-19. Каква Европа ис-

каме след тази криза? Со-

лидарна, обединена, стра-

тегически инвестираща в 

наука и образование и ав-

тономна във веригите си 

на доставки? Или уязвима 

Европа, зависеща от тре-

ти страни, ЕС с държави 

членки на различни скорос-

ти на развитие? Коя Евро-

па има шанс да даде перс-

пектива на децата ни, на 

талантите, новаторите 

и да бъде техен дом? Ето 

тази Европа – дом на умо-

вете, сърцата и знанието, 

искам да видя след кризата! 

Имаме опит, имаме амби-

ция за нови програми. Само 

зедно можем да постигнем 

по-добри резултати!
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Maria Gabriel – Euro Commissioner for Innovation, Research, Culture, Education and Youth:

Actively taking part in the Horizon Europe, Digital Europe, Erasmus +, 
Structural funds Programmes activities is important for BCC

As European Commis-
sioner for Digital Economy 
and Digital Society you had 
launched, jointly with Bul-
garian Construction Cham-
ber, the initiative for estab-
lishment of a digital hub 
in the construction sector. 
What will be the digitisation 
and digitalisation opportuni-
ties within the next program-
ming period?

The construction sector 

across Europe provides 18 

million jobs and contributes 

to 9 % of the EU’s GDP. In 

spite of its economic im-

portance, the introduction 

of digital technologies goes 

slower. One of the reasons 

is the existence of a great 

number of micro-, small and 

medium size enterprises, as 

well as – the specific indi-

vidualized work. At present 

70 % of construction compa-

nies spend less than 1 % of 

their incomes for digital and 

innovative projects. And it is 

exactly here we have to make 

a big step ahead.

Digitisation could lead to a 

completely new approach to-

wards construction activities 

by implementing the Building 

Information Modelling (BIM), 

the three-dimension (3D) 

printing, usage of robots and 

drones. The artificial intel-

ligence and sensors could 

improve the activities at the 

construction site. During the 

design process the AI could 

provide more precise deci-

sions to meet the consum-

ers’ needs. Besides, during 

the exploitation of particular 

building the AI could forecast 

the demand for energy and 

respectively – to adapt the 

supply. The machine learn-

ing, the prognostic analysis, 

the virtual and extended real-

ity, the internet of things and 

the automation, could consid-

erably increase the competi-

tiveness and cut the costs of 

the companies.

I am glad seeing the ef-

forts of the Bulgarian Con-

struction Chamber to make 

a start with the establishment 

of a digital hub in construc-

tion sector. The accent on 

the ecosystem services ap-

proach, for the sake of „a bet-

ter world through a better ar-

chitectural environment“, also 

is important. In Europe there 

are already established digi-

tal hubs, which are supporting 

the SME’s from various sec-

tors with the implementation 

of digital technologies, in or-

der to improve their products, 

their production processes 

and their business models. 

Within the construction sector 

it is necessary to provide sup-

port to the companies in im-

plementing the artificial intel-

ligence, as well the Building 

Information Modelling (BIM). 

The energy efficiency and 

resources preservation are 

important aspects in the new 

buildings, and they could be 

supported by the digital plan-

ning and assets managing. 

The Green Deal envisages 

the opportunity early, yet at 

the design stage, to set envi-

ronmental goals, which would 

lead to environment compli-

ance with the requirements 

in the construction materials 

production. It also envisages 

doubling the annual pace of 

energy renovation activities.

During the implementa-

tion of construction projects, 

the tools, based on data and 

artificial intelligence, could 

lead to considerable improve-

ments in respect to the costs, 

planning, productiveness, 

ecological indicators and en-

suring the quality of construc-

tion process. The artificial 

intelligence could play a key 

role in optimising and ecolo-

gising the existing buildings. 

The new Digital Europe 

Programme wi ll  support 

investments in the Euro-

pean digital innovation hubs 

(EDIH), which will cover all 

the regions across Europe. 

Bulgaria could determine be-

tween 3 or 6 of these centres. 

All centres are going to work 

in a network with similar ones 

of a kind in other European 

countries, so that they could 

exchange experience and ef-

fectively support the sector 

through digital transforma-

tion. Later this year Bulgaria 

will have the opportunity to 

take part in an open com-

petitive procedure. I hope that 

the candidate for digital hub 

in construction will also take 

part in it.

I would like to focus on 

one of the novelties, which 

I have mentioned in the be-

ginning of the interview – the 

missions under the Horizon 

Europe Programme. We have 

a mission, related to the cit-

ies and their climate neutral-

ity. Key place in it take the 

energy efficiency and con-

struction sector also plays 

an important role. In July 

and August consultations will 

take place focused on the 

missions and it would be of 

benefit if construction sector 

gets involved. The goal is to 

present the recommenda-

tions and the report on the 

mission during the Research 

and Innovation Days on 22 – 

24 September. The event is 

opened for registrations and 

this year it will happen in 

electronic form and all who 

are interested can participate.

What are the aspects 
where you see opportuni-
ties for cooperation with 
the Bulgarian Construction 
Chamber?

It is necessary to invest 

more in the scientif ic re-

search, innovations and dig-

itisation within the construc-

tion sector in Bulgaria. There 

are many appropriate exam-

ples where more innovations 

could be introduced and new 

technologies could be used 

in construction processes. 

The sector has a potential to 

make use of the new initia-

tives related to the Renovate 

Wave, the Circular Economy 

Action Plan, the transition to 

a low-carbon economy, the 

Digital Agenda, the White Pa-

per on Artificial Intelligence, 

the Skill Agenda.

The BCC’s active partici-

pation in the activities under 

the Horizon Europe, Digital 

Europe, Erasmus +, the struc-

tural funds, is very important, 

and it should combine the in-

vestments in a way, that would 

lead to achieving effective re-

sults with the most consider-

able effect. Involvement in the 

research scientific projects 

could open opportunities for 

the members of the Chamber 

to improve the quality of the 

products and services they 

offer, to expand their interna-

tional network and to create 

new jobs.

There are already exam-

ples of such successful pro-

jects in the construction sec-

tor in Bulgaria. For example 

– the project Train-to-NZEB: 

Building Knowledge Hubs en-

couraging the practical train-

ing in the area of Energy Effi-

ciency, which budget is EURO 

1,4 Billion. Another project – 

InDeWaG (Industrial Develop-

ment of Water Fether Sigzing 

Systems) is aimed at indus-

trial development of glazing 

units with circulating water 

in the chamber between the 

glass planes, which budget is 

EURO 5 Million. The Embild 

project provided support to 

the municipalities for develop-

ment of municipal strategies 

for investment mobilizing and 

stimulating the building stock 

energy renovation, with a total 

budget of EURO 1,5 Million. 

I do believe that these, as 

well as other projects provide 

good basis for building the 

capacity of construction sec-

tor to participate in the future 

programmes.

I would like to underline, 

that nowadays over 90 % of 

job positions across Europe 

require digital skills. At the 

same time more than half of 

the work force in the EU does 

not have these skills. The ren-

ovation of the existing build-

ing stock will require so called 

„green“ skills within the scope 

of the existing professions, in 

order to ensure that workers 

are able to apply innovative 

building materials. New pro-

fessions appear, like for in-

stance – specialists in energy 

renovation of buildings. 

On the behalf of the EC 

we are going to propose sev-

eral initiatives aimed to re-

spond to these challenges. 

The point of view of the sec-

tor is important to us. Here 

are two examples. The Digi-

tal Education Action Plan. We 

are going to focus the atten-

tion on the professional train-

ing, the interaction between 

the private and public sector 

aimed at adaptation of com-

petence and knowledge. We 

will work for establishment of 

an European online educa-

tional platform.

Another initiative relates 

the European university alli-

ances. Why not in future one 

of these European universi-

ties to become the one, that 

will educate cadres for the 

construction sector, and will 

launch innovations and sci-

entific researches which to 

ensure that construction will 

be one of the leading sectors 

across the Europe.

The Honorary chairman of BCC 
Eng. Simeon Peshov has been 
awarded for his overall contribution to 
construction and investment business
The prize was handed at a charitable ball, part of The 
Greatness of the Temple campaign in support of repair 
of the Patriarchal Cathedral of St. Alexander Nevsky

The Honorary chairman of the Bulgarian Construction 

Chamber and President of „Glavbolgarstroy Holding“ AD Eng. 

Simeon Peshov has been awarded with a prize for his overall 

contribution to the construction and investment business 

during the organised by the Balkan Media Association Ball of 

constructors and architects. „Stroitel“ Newspaper was media 

partner of the event. The Chairman of the Management Board of 

the Construction Chamber Eng. Iliyan Terziev bestowed bestowed 

a statuette and a plaque on Eng. Peshov. The ceremony was 

part of the Greatness of the Temple charity campaign, aimed at 

raising money for the emergency repair of the roof structure of 

the Patriarchal Cathedral of St. Alexander Nevsky.

„It is an exclusive honour for me to bestow this award to a 

great Bulgarian builder and charitable person – the Honorary 

chairman of the Bulgarian Construction Chamber - Eng. Simeon 

Peshov“, stated Eng. Iliyan Terziev. He added that Eng. Peshov 

has an enormous contribution for raising the reputation of the 

chamber organisation. „I thank you for everything that you are 

doing for construction in Bulgaria! I am proud to know you and 

to be your friend“, said also the Chairman of the MB of BCC. 

„Standing here at this forum, each one would got excited, 

especially in such a day, when we support the charity initiative for 

the biggest monument, the most beautiful one, the most stately 

symbol of the Christianity and Slavonic literacy in present times – 

the Patriarchal Cathedral of St. Alexander Nevsky“, shared Eng. 

Simeon Peshov. He thanked for the award and appealed to the 

guests to support the activities of the Initiative Committee for the 

Restoration of the Great Basilica in Pliska.

FIEC: Stimulating construction 
activities needs to be at the heart of 
economic recovery plans

„In 2019 the construction industry represented about 9,5 of 

the gross domestic product of the 27 member-states of the EU, 

and involved 12,7 million workers and 3 million companies, most 

of which are small and medium enterprises with less than 20 

workers, while via a powerful economic and multiplier effect in 

the area of employment, the construction activities contribute to 

the overall economy. The share across the EU of the building 

stock during the operational phase, represents approximately 

40% of energy consumption and 36% of the CO2 emissions. 

That is why, as it is recognised in the European Green Deal, the 

buildings provide a great opportunity for energy efficiency and 

reduction of CO2 emissions. It is obvious within this framework, 

that without the construction sector the European Union cannot 

respond to the main challenges in respect to the competitiveness, 

youth unemployment, digital economy, energy efficiency and 

energy poverty, circular economy, affordable housing, climate 

change, green mobility and connected infrastructure etc.“ 

The above is stated in a joint position paper issued by FIEC 

(European Construction Industry Federation) and the sectoral 

social partners – EFBWW (European Federation of Buildings 

and Wood Workers), EBC (European Builders Confederation), 

CPE (Construction Products Europe), Housing Europe, UIPI 

(International Union of Property Owners) and EuroACE (EU 

Alliance of companies for energy efficiency in Buildings).

Превод Радостина Иванова
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На страниците на в. „Строител” се отразява гласът на строителите

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ - Русе: 

Росица Георгиева

Инж. Атанасов, раз-
кажете ни как избрахте 
строителната професия? 
Коя е фирмата, която ръ-
ководите, и в каква сфера 
е специализирана?

Завършил съм строи-

телния техникум в Русе. 

След това учих икономика. 

Фирмата, която ръково-

дя, се казва „Декра-строй” 

ЕООД. Работим предимно 

на територията на об-

ласт Русе. Изпълняваме 

жилищно и промишлено 

строителство. Дейност-

та ни е свързана основно 

с преустройство на вече 

съществуващи обекти.

Посочете някои от 
най-интересните обекти, 
които сте изпълнили.

През миналата година 

завършихме първия етап 

от ремонта на козирката 

и ВИП ложата на стадиона 

в града. Съоръжението е 

строено през 1920 г. и от 

техническа гледна точка 

изпълнението беше много 

интересно.

Пак през 2019 г. взехме 

Акт 16 за една жилищна 

сграда, която беше лю-

бопитна от юридическа 

гледна точка. Наши колеги 

преди време бяха изгради-

ли обекта до Акт 14 и той 

имаше 60 собственици. Из-

готвянето на необходима-

та документация беше се-

риозно предизвикателство. 

Участвахме и в санира-

нето на 15-етажен блок по 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради.

Ръководите Област-
ното представителство 
на КСБ в Русе. Какви са 
особеностите на региона, 
касаещи бранша. Какви са 
проблемите и предизви-
кателствата, с които 
строителите се сблъск-
ват?

Хубаво е, че ние сме 

пограничен район, имаме 

пристанище на река Дунав. 

От тази гледна точка въз-

можностите за строител-

ство тук са по-разширени. 

Всяка година се работи по 

някое от огромните прис-

танищни съоръжения. На-

пример сега се извършва 

ремонт на кея на реката. 

Мисля, че няма да изнена-

дам никого, ако кажа, че и 

при нас основните труд-

ности са свързани с лип-

сата на квалифицирани ка-

дри. Друг сериозен проблем 

е, че по-големите обекти 

в областта се възлагат 

на фирми, които не са от 

Русе.

 

Какви цели си поставя-
те за настоящата годи-
на? Кои ще са основните 
приоритети в работата 
на Областното предста-

вителство? 
Ние успяхме да прове-

дем годишното Отчетно 

събрание, преди да бъде 

обявено извънредното по-

ложение през март. Цели-

те на ОП Русе, които сме 

си набелязали за тази го-

дина, са свързани с това 

да постигнем повече коле-

гиалност между фирмите 

членове. Въпреки че сме 

конкуренти, трябва да се 

научим да сме по-коректни 

един спрямо друг.

 

Как Областното пред-
ставителство си партни-
ра с местната власт? 
Доколко строителите са 
запознати с инвестицион-
ната програма на община-
та за тази година, какво 
предстои да стартира? 

Комуникацията ни с 

екипа на общината е на 

много добро ниво. В начало-

то на годината проведохме 

обща среща с местната 

администрация, която пре-

мина при огромен интерес 

от страна на нашите чле-

нове. На нея се запознахме 

с големите строителни 

обекти, които се залагат 

за финансиране от община-

та през 2020 г. Освен това 

по наша инициатива ръко-

водството на общината се 

ангажира да качи на сайта 

си информация за всички 

строителни дейности, 

които ще се изпълняват 

със средства от бюджета. 

Един от по-мащабните 

проекти, за който споменах 

вече, е ремонтът на кея. 

Там от две години се осъ-

ществяват строителни 

дейности. Русе не е доста-

тъчно отворен към реката 

и това се променя сега с 

новия устройствен план. 

По редица обекти вече 

се работи. Започнаха ре-

монти по пътната ин-

фраструктура на града. 

Обновяват се доста ясли 

и детски градини. Изграж-

дат се социални жилища. 

Също така единият етаж в 

бившия Дом „Майка и дете” 

се трансформира в Дом за 

стари хора.

Как структурата в 
Русе комуникира с ръко-
водството на КСБ? Сре-
щате ли съдействие от 
тяхна страна и в какви 
направления?

Трябва да отбележа, че 

винаги сме срещали жела-

ние за помощ и сътрудни-

чество от страна на ръко-

водството на КСБ.

Посочете 3-те основ-
ни приоритета пред КСБ 
според Вас? Какви препо-
ръки бихте дали на ръко-
водството на Камарата?

Ръководството на 

Камарата работи много 

добре. По време на извън-

редното положение в ОП 

Русе постъпиха сигнали 

за затруднения, свързани 

с двата члена от Закона 

за мерките и действията 

по време на извънредното 

положение, които са за из-

даването на строителни 

книжа. Докато ние в Об-

ластното представител-

ство отреагираме, ръко-

водството реши проблема 

на най-високо ниво. Поради 

това считам, че трябва 

да се засили комуникация-

та ни не само с местните 

администрации, с които 

работим добре, а и с об-

ластните власти. Освен 

това на централно ниво 

КСБ трябва да участва в 

разработването на всички 

законодателни промени, ка-

саещи бранша. 

Друга моя препоръка 

е, че не трябва да спира 

и дейността по отноше-

ние на квалификацията 

и преквалификацията на 

кадри, защото това е из-

ключително добра помощ 

за фирмите и те са много 

положително настроени. 

Важно е и да намерим начин 

да се преборим със „сивия” 

сектор, с т.нар. бригади, 

които взимат от нашата 

работа. 

 

Как строителният 
бранш от област Русе 
излиза от създалата се 
ситуация около 2-месеч-
ното извънредно поло-
жение? Възстановява ли 

се обемът на дейността 
отпреди 13 март?

При нас връщането 

на обемите на работата 

отпреди 13 март ще се 

случи малко по-бавно. Ние 

като бранш не сме преус-

тановявали дейност, като 

спазвахме всички противо-

епидемични мерки. Изклю-

чително положително е, че 

нямаме компании, на които 

да се е наложило да осво-

бодят работниците си. Но 

от друга страна частни 

инвеститори замразиха 

вложенията си. Проекти, 

които сме обсъждали през 

миналата и в началото на 

тази година, се стопираха 

и все още не са възобнове-

ни.

В какви направления 
виждате възможност за 
сътрудничество меж-
ду ОП на КСБ – Русе и 
в. „Строител”? 

Ние винаги сме си по-

магали и ще продължим в 

този дух. На страниците 

на в. „Строител” се отра-

зява гласът на строите-

лите и аз мога само да се 

радвам, че Ви има. Вие пра-

вите максималното и няма 

какво да Ви предложа, за да 

се справяте още по-добре.

Саниран блок от фирма „Декра-строй” ЕООД
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Балът продължи с връч-

ването на призове в някол-

ко категории - жилищно, 

обществено и бизнес 

строителство, простран-

ствен дизайн, архитекту-

рен проект. Наградените 

бяха оценени от междуна-

родно жури с председател 

Чарли Кинг, директор на 

Resort Group PLC, и в със-

тав - Сохан Кумар (CEO в 

Ammar Facility - ОАЕ), Со-

тирис Цулос (директор в 

международната компа-

ния RMJM), доц. д-р арх. 

Йорданка Кандулкова, арх. 

Павел Янев, арх. Варвара 

Вълчанова (PL Architekten - 

Германия), както и журна-

листите Ренета Николова 

(прокурист и главен ре-

дактор на в. „Строител“), 

Анелия Торошанова (БНР), 

Наталия Малчева (в. „Труд“) 

и др. 

Първа награда в раз-

дел „Обществено стро-

ителство“ получиха две 

архитектурни студиа 

заради равен брой точки -  

„Ф-ДЕКО“ ЕООД за консер-

вацията и реставрацията 

на църквата „Св. Атанасий“ 

в Бобошево и RT Consult за 

Медицински университет 

в Пловдив. Призовете им 

бяха връчени от водещата 

на рубриката „Код Строи-

тел“ на БНР и член на жури-

то Анелия Торошанова.

В категорията „Иде-

ен проект“ статуетката 

грабна „Елементари“ за 

проекта си „Локи бета“ – 

с. Нови хан. 

Статуетката в ка-

тегорията „Арт строи-

телство“ връчи Ренета 

Николова, прокурист и гла-

вен редактор на вестник 

„Строител“ и член на жури-

то, на Виктор Банарев от 

„Муув архитект“ ЕООД за 

проекта Bright Consulting 

New Office – София.

В следващата кате-

гория „Хотелски комплекс“ 

първа награда даде гене-

ралният директор на Бъл-

гарското национално Радио 

Андон Балтаков на „Миоди-

зайн“ ООД за морски хотел 

„Аквапарадайз“ – Несебър.

Кшищоф Пшилуцки, ръ-

ководител Външнотъргов-

ско представителство 

София към Полската аген-

ция за инвестиции и тър-

говия, връчи статуетката 

в категорията „Интерио-

рен дизайн“. Тя отиде при 

студиото за архитектура 

Think FORWARD за проекта 

им „Един български офис – 

Бургас“. Грамота за второ 

място получи „Ателие 360“ 

ООД за Спа комплекс „Бел-

чински извор“. 

Статуетката за първо 

място в категорията „Ек-

стериорен дизайн“ отиде 

при „Ландскейп дизайн сту-

дио“ за Zen rooftop garden – 

София. 

В категорията „Стро-

ителство на многофунк-

ционални сгради“ статуе-

тката получи сграда „Гео 

център“ на строително-

инвестиционна компания 

„Геострукт“ ЕООД. Награ-

дата връчи д-р Бойко Таков, 

изп. директор на Изпълни-

телна агенция за насърча-

ване на малките и средни-

те предприятия. 

Производствено-ад-

министративна база на 

„Катра Груп“, Пловдив, взе 

първа награда в категория-

та „Бизнес строителство“. 

Статуетката връчи пред-

седателят на Българска-

та търговско-промишлена 

палата Цветан Симеонов. 

Второто място беше за 

Държавно предприятие 

„Пристанищна инфраструк-

тура“ за Конгресен център 

– Бургас. 

Категория „Жилищно 

строителство“ бе разде-

лена на три подкатегории 

– ниско, средно и високо. 

В ниско жилищно строи-

телство на първо място 

бе класирана Еднофамил-

на сграда – София – „Ми-

одизайн“ ООД. В средно - 

„Атлантис резидънс парк“ 

– Бургас – Spacemode 

studio. Във високо - на пър-

во място бяха класирани 

две сгради - Диамант 2, кв. 

„Изгрев“, София, на „Артекс 

Инженеринг“ и „Алгара лук-

сор“ – кв. „Витоша“, София, 

на „Геострукт“.

Балът продължи с бла-

готворителен търг, съ-

браните средства от кой-

то бяха предоставени за 

реставрирането на пат-

риаршеската катедрала 

„Св. Александър Невски“. 

Спортни трофеи, ценни 

картини и пластики бяха 

сред дарените за търга 

предмети от известни 

български спортисти и 

творци. 

Сред гостите на съ-

битието бяха Мая Косева, 

управител на Научноизсле-

дователския строителен 

институт (НИСИ), инж. 

Росен Колелиев, управител 

на „Пътища и мостове“, 

представители на строи-

телния бранш, архитекти, 

юристи, музиканти, арти-

сти и други.

В края на церемонията 

символично чекът със съ-

браната сума - 126 400 лв. 

бе връчен на Валентин За-

яков, представител на цър-

ковното настоятелство 

към храм-паметника „Св. 

Александър Невски“.

 от стр. 1
Снимки Румен Добрев
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Могъщият глас на о.з. 

инж. Калин Балкански и не-

говото „На многая лета“ 

изправя на крака залата, в 

която група генерали, офи-

цери и сержанти - възпи-

таници на Висшето воен-

но инженерно строително 

училище (ВВИСУ), сега ВСУ 

„Любен Каравелов“, са се 

събрали, за да отбележат 

една голяма годишнина – 

точно век от създаване-

то на Строителни войски. 

Очите на белокосите вече 

ветерани, положили малко 

по-рано венци и цветя на 

паметниците на Алексан-

дър Стамболийски в София 

и на трудовака в мест-

ността Урвич на шосето 

за Самоков, се навлажня-

ват от вълнение. 

Разбираемо, защото 

това са строителите на 

съвременна България, не 

онези от едноименната 

книга на българския пуб-

лицист и дипломат Симе-

он Радев, която той пише 

през 1910 – 1911 г. и свърз-

ва с изграждането на Тре-

тата българска държава, а 

тези след тях, дали облика 

на страната през ХХ век. 

Сред уважилите голямата 

дата са легендарният ген. 

Радослав Пешлеевски, полк. 

Георги Папазов, ген. Борис 

Анакиев, както и началници 

и зам.-началници на ВВИСУ. 

Тук са и група офицери от 

Клуб „Строителни войски“ 

на Съюза на офицерите и 

сержантите от запаса и 

резерва, както и ветера-

ни от секция „Строители 

воини“ към НКСВ. Именно 

нейният председател ген. 

Анакиев каним да разка-

же отново за всичко оно-

ва, което поколенията не 

трябва да забравят. 

Генералът отдава 41 

от своите професионални 

години на строителство-

то и войските. Малцина 

са българските инженери, 

които са изграждали само-

летни писти, и той неслу-

чайно казва, че най-ярките 

му спомени са свързани с 

изграждането на аеродру-

мите в Чешнегирово и Граф 

Игнатиево. 

„В първите ми години в 

Строителни войски основ-

но се изграждаха военните 

летища с цялата прилежа-

ща инфраструктура. Ин-

тересно беше, че изборът 

на пистата съобразявахме 

и с розата на ветровете. 

Спомням си, че в Чешнеги-

рово трябваше да работим 

на две и три смени, защото 

държавното ръководство 

изискваше да се справим 

в изключително кратък 

срок. При реконструкцията 

и модернизацията в Граф 

Игнатиево Строителни 

войски буквално написаха 

нова страница в своята 

история. Там използвахме 

модерна техника, която ни 

позволи бързо да се полага 

бетонът“, разказа генера-

лът. 

Интересната профе-

сионална биография на 

нашия събеседник продъл-

жава с изграждането на 

мостове и тунели на пътя 

от Асеновград до Смолян и 

по-нататък до с. Средно-

горци и Мадан. „Механиза-

цията беше малко. Момче-

тата извършваха голяма 

част от изкопните работи 

на ръка, но ставаха калени 

мъже...“, спомня си Анакиев. 

Има нещо наистина 

героично в това, че през 

годините Строителни 

войски изграждат произ-

водствените мощности 

за всички отрасли на ико-

номиката. А фактът, че по 

примера на нашите тру-

доваци се структурират 

подобни „армии“ в много 

страни по света, е най-се-

риозното доказателство, 

че те са били образец.

Точно 10 години след 

Кубинската революция 

нашият събеседник е из-

пратен за четири години 

на Острова на свободата, 

където отново строи ле-

тища, пътища, училища, 

магистрали. „Да, част от 

осемлентовата магистра-

ла от Хавана до Сантяго 

де Куба с дължина 870 км е 

също дело на нашите инже-

нери и строители. Ние по-

строихме училища, интер-

нати, промишлени халета и 

т.н.“, с вълнение се връща 

назад генералът. Ген. Ана-

киев е и консултант на ку-

бинското ръководство при 

организирането и струк-

турирането на Младежки-

те строителни войски на 

островната държава…

От 1981 до 1993 г. на-

шият събеседник е главен 

инженер на дивизията, 

която изгражда апарта-

менти в София. Строи се 

здраво, високоетажно, въ-

веждат се нови, модерни 

за времето си технологии, 

за да отговорят войските 

на едни от най-жизнени-

те потребности на бързо 

разрастващия се град. И 

до днес се обитават ог-

ромните за времето си 

блокове, някои и до 25 ета-

жа в комплексите „Люлин“, 

„Младост“, „Сухата река“, 

„Надежда“, „Красно село“, 

„Баталова воденица“. „Ние 

изградихме към 45 000 

апартамента“, не скрива 

гордостта си Анакиев. 

Страница от неговата 

и на войските история е 

работата в бившия Съвет-

ски съюз, където участва 

в изграждането на големи 

комплекси за завърналите 

се в родината си руски 

войски, които са били на 

служба в Германия. ГУСВ 

има завършени комплекси и 

в Одеса, в Украйна.

А част от днешния ден 

е реализираната идея за 

обединяване на някогаш-

ните военни строители в 

секцията към НКСВ, която 

събира към 90 човека. В 

нея по заслуги и образова-

ние членува и инж. Илиян 

Терзиев - председателят 

на УС на Камарата, който 

в онези години достига 

до гл. инженер на полка в 

Обеля и е възпитаник на 

Висшето военно инженер-

но строително училище. 

„Това е днешната ни 

гордост – да успееш ня-

колко пъти в годината да 

организираш срещи с ко-

леги, които не си виждал 

10 – 15 – 20 години, и това 

да стане благодарение на 

отзивчивостта на УС на 

КСБ, е факт, който гово-

ри много. Щастливи сме 

да се усещаме зачитани, 

това, че КСБ използва 

част от потенциала на 

ветераните при обсъжда-

не на определени въпроси 

в самата Камара или в 

някои от фирмите, е до-

казателство, че още има 

какво да дадем на обще-

ството”, завършва ген. 

Анакиев.

Така честваха някога празника си бъдещите воини строители Секция „Строители воини“ на Националния клуб на строителите ветерани (НКСВ) към КСБ

Венци на признателност за съдателя на Строителни войски

Снимка авторът
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З ав ър ш ва т е  е дна 
учебна година, която 
постави на изпитание 
цялата страна, но това 
особено важи за обра-
зователната структу-
ра. Коментирайте как 
ПГСАГ - Велико Търново, 
приключи занятията?

Въпреки променени-

те условия на обучение, 

породени от COVID-19, в 

гимназията успешно се 

реализира и проведе обу-

чението от разстояние 

чрез използване на обра-

зователната платформа 

Microsoft Teams. Учители-

те представяха учебното 

съдържание по атракти-

вен и иновативен начин. 

Реализираха проектно-

базирани уроци, осъщест-

вени чрез междупредмет-

ни връзки. Работата на 

учениците се оценяваше 

чрез тестове, проектни 

задания, дискусии.

Така 100 абитуриенти 

завършиха специалности-

те „Строителство и ар-

хитектура“, „Интериорен 

дизайн“, „Геодезия“ и „Архи-

тектурна реставрация“.

На 14 май организирах-

ме емоционално виртуал-

но изпращане на випуска 

чрез предварително про-

дуциран и реализиран ви-

део клип. Най-успешните 

през годините ученици, 

класирали се на призови 

места на международни, 

национални и областни 

състезания и конкурси, 

получиха виртуални гра-

моти.

Известен факт е, че 
строителният бранш 
изпитва остра нужда от 
Вашите възпитаници за 
работа като технически 
ръководители на обекти, 
но също така е факт, че 
висшите училища по ар-
хитектура и строител-
ство също разчитат на 
тях?

Нашите ученици, кои-

то желаят да се развиват 

професионално в строи-

телния бранш, продължа-

ват да усвояват знания 

и умения и във висшите 

училища. Най-много над-

граждат образованието 

си в УАСГ, ВСУ „Любен Ка-

равелов“, ВСУ „Черноризец 

Храбър“ и едва след това 

започват работа като 

конструктори, проектан-

ти, архитекти, техни-

чески ръководители или 

стартарат свой бизнес в 

строителството. 

Някои се насочват към 

Лесотехническия универ-

ситет, Нов български 

университет, Великотър-

новския университет, 

където се обучават и 

развиват в областта на 

интериора,  графичния 

дизайн и др. Известна 

част продължават и в 

други европейски дър-

жави – Германия, Дания, 

Нидерландия, Австрия, и 

изучават инженерни спе-

циалности, интериорен и 

графичен дизайн, визуални 

изкуства, архитектура – 

все професии, които над-

граждат ученото в ПГСАГ 

„Ангел Попов“.

Стремежът на Ва-
шата професионална 
гимназия е не само мла-
дите хора да са конку-
рентоспособни на род-
ния и на европейския 
трудов пазар, но и да са 
достойни граждани на 
българското общество. 
Това е особено актуално 
сега, когато се провеж-
да приемът за 2020 - 2021 
учебна година. Има ли 
различия от предишни 
години?

50% от учителите по 

професионална подготов-

ка в гимназията са нейни 

възпитаници. Те са дошли 

при нас с мисия – както 

техните преподаватели 

са ги вдъхновявали и мо-

тивирали, така и те се 

стремят да правят учеб-

ните часове интересни, 

да запознават младежи-

те с нови и съвременни 

технологии в строител-

ството, да им помагат 

да усвояват повече прак-

тически компетентно-

сти и да развиват умения 

за работа в екип. Това се 

постига не само в редов-

ните часове, а и с извън-

класните дейности чрез 

подготовката и участи-

ето на младите хора в 

международни и национал-

ни конкурси и състезания, 

свързани с професиите. 

През последните годи-

ни наред с професионална-

та подготовка се засилва 

и интересът на млади-

те хора към предмети, 

развиващи духовността 

– литература, филосо-

фия. Младежите търсят 

отговори във връзка със 

себепознанието, разви-

тието на света, отно-

шенията между хората, 

кариерното си бъдеще. 

Затова и участието им 

в извънкласни дейности 

с такава насоченост е 

активно. Освен в меж-

дународни, национални и 

областни конкурси, те 

активно се включват и 

в събития за човешките 

права, за Европейския 

съюз, за пожарната безо-

пасност, за фолклорните 

традиции в нашия край и 

много др. Всичко това са 

доказателства, че тези 

момчета и момичета из-

растват като достойни 

последователи на нашия 

дарител Ангел Попов.

ПГСАГ „Ангел Попов“ 
е училището с най-много 
награди от 20-ото изда-
ние на областния кон-
курс „Моят роден град“ 
на тема „В. Търново – 
културна и духовна сто-
лица на България“. При 
това - в съревнование с 
елитни общообразова-
телни училища, езикови 
гимназии… Да коменти-
рате и този успех?

Мисля, че наградите 

са резултат от екипна-

та работа на колегите, 

изграждана в годините. 

Ръководството начело с 

дългогодишния, вече пен-

сиониран директор инж. 

Марин Цонев е изисквало 

такъв начин на работа. 

Така че ние днес продъл-

жаваме, като ангажираме 

още повече учениците си.

Накрая разкажете по-

Д-р Евгения Илиева, директор на ПГСАГ - Велико Търново:

Д-р Евгения Илиева е завършила „Математика 
и информатика“ във ВТУ „Св. св. Кирил и Мето-
дий“ и е доктор по „Методика на обучението по 
математика“. 25 години работи в ПГСАГ „Ангел 
Попов“, Велико Търново, където в момента е ди-
ректор. 

Има сертификати за завършено обучение „Съ-
временни интерактивни средства в обучението”, 
на оценител на тестови задачи със свободен от-
говор по математика, за участие в семинар на 
тема „Практики за обучение и оценяване на ма-
тематическата грамотност”.

вече за контактите Ви с 
Областното представи-
телство на КСБ - Велико 
Търново? 

Гимназията поддържа 

дългогодишни контакти с 

представители на бизнеса 

- членове на Областното 

представителство на Ка-

марата. Изготвянето на 

държавния план-прием за 

новата учебна година се 

извършва с прякото учас-

тие на представители 

от КСБ. На 10 декември 

2019 г. в гимназията се 

проведе кръгла маса по 

темата, в която активно 

се включиха управители-

те на фирми в сферата 

на строителството, ге-

одезията, озеленяването, 

интериорния дизайн и дър-

вообработването, както 

и председателят на ОП на 

КСБ - Велико Търново, Ина 

Минчева - Кържилова. Ос-

новни цели на тази среща 

бяха идентифициране на 

нуждите от квалифицира-

ни работници, споделяне 

и определяне на потреб-

ностите в различните 

производствени сектори. 

Обсъдени бяха и тенден-

циите на нарастващата 

нужда от кадри в сферата 

на хидростроителството, 

поддържането на язовири 

и осигуряването на питей-

на вода, както и необхо-

димостта от техници за 

пътната инфраструктура.

Използвайки изказа-

ните мнения и предложе-

ния, педагогическият ни 

съвет реши за учебната 

2020/2021 г. да се приемат 

ученици в следните специ-

алности: строителство и 

архитектура; водно стро-

ителство; архитектурна 

реставрация; интериорен 

дизайн; парково строител-

ство и озеленяване.

Председателят на но-

восформирания общест-

вен съвет в училището 

инж. Кирил Иванов е пред-

ставител на работода-

телите, управител е на 

фирма „Кидат груп” ЕООД, 

Велико Търново, член на 

ОП на Камарата на стро-

ителите в старопрестол-

ния ни град.

Снимки авторът
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Тихомир Станев

В настоящата ста-

тия ще обърнем внимание 

на едно важно изключение, 

което касае възложите-

ля и неговите служители. 

Изключението, по което 

застрахователят не носи 

риск по гаранцията и може 

да откаже изплащане на 

обезщетение при претен-

ция, гласи:

Застрахователят не 
дължи обезщетение, ако 
възложителят или лице, 
което го управлява или 
представлява, или негов 
служител е допуснал греш-
ки и/или пропуски при из-
готвянето на документи, 
които са довели до прояв-
ление за покрит по застра-
ховката риск. 

Това изключение, както 

и всички останали, които 

сме разглеждали досега, са 

пряко свързани с правото и 

съответните правни нор-

ми, на които то се подчиня-

ва, и затова ще им обърнем 

по-детайлно внимание. 

Важно! Всяко едно из-
ключение го разглеждам 
през призмата на правото, 
защото бонд гаранциите 
се подчиняват на правна-
та рамка в страната.

Нека се спрем на някои 

от типичните грешки и 

пропуски, които се допус-

кат от възложителите 

при изготвянето на доку-

ментите за обществени 

поръчки по Закона за об-

ществени поръчки (ЗОП).

В чл. 33 от ЗОП се ре-

гламентира правото на 

лицата на разяснение по 

решението, обявлението, 

поканата за потвърждава-

не на интерес, документа-

цията за обществената 

поръчка и описателния 

документ от възложите-

ля. Съществуващи като 

правна възможност и в 

предходния закон в чл. 29, 

ал. 2 от ЗОП (отм.), те са 

важна част от процеса по 

възлагане на обществени 

поръчки. Разясненията по 

условията на поръчката се 

правят с цел „да бъде изя-

снена волята на възложи-

теля, обективирана в ре-

шението, обявлението или 

документацията, когато 

има неяснота, неточност 

или др. такива при форму-

лиране на условията на об-

ществената поръчка”.

1. Грешки и пропуски 

по отношение на приложи-

мостта на разясненията. 

Разясненията по чл. 33 от 

ЗОП са един факултати-

вен подетап към втора-

та фаза „провеждане” от 

цикъла на възлагане на 

обществени поръчки. Пе-

риодът на възможно осъ-

ществяване на това право 

от лицата е от оповестя-

ване на обществената 

поръчка – публикуване на 

решението за откриване 

на процедура или публику-

ване на обява до срокове-

те, посочени в чл. 33, ал. 1 

от ЗОП.

2. Грешки и пропуски 

по отношение на пред-

мета на разясненията. 

Предмет на разясненията 

може да бъде информация-

та, свързана с решението, 

обявлението, поканата за 

потвърждаване на инте-

рес, документацията за 

обществената поръчка и 

описателния документ на 

обществената поръчка. 

Видно от посоченото те 

са по условията на кон-

кретна обявена поръчка, 

като няма значение в ка-

къв документ тези усло-

вия се съдържат. 

С разясненията ли-

цата могат по-добре да 

преценят дали имат капа-

цитет да изпълнят даде-

ната обществена поръчка 

и съответно да участват. 

Нормата по чл. 33 ЗОП е 

диспозитивна и лицата 

решават дали да се въз-

ползват от предоставена-

та им възможност или не.

Разясненията тряб-

ва да бъдат ясни, точни 

и изчерпателни, без пре-

пращане към други доку-

менти, скици, чертежи и 

т.н., като тълкуването 

следва да бъде направено 

от самия възложител, а не 

от изискващия тълкуване 

участник.

3. Грешки и пропуски по 

отношение на сроковете, 

формата и неспазването 

им. Сроковете по чл. 33 от 

ЗОП могат да се разгле-

дат в два аспекта по от-

ношение на лицата, които 

ги искат, и по отношение 

на възложителя, който ги 

дава. Във връзка с първа-

та категория лица срокът 

е определен в чл. 33, ал. 1 

от ЗОП и е до 10 дни преди 

изтичане на времето за 

получаване на заявленията 

за участие и/или оферти-

те, а когато срокът е съ-

кратен по чл. 74, ал. 2 от 

ЗОП или чл. 133, ал. 2 от 

ЗОП или при необходимост 

от спешно възлагане – до 

7 дни. След изтичането му 

възложителят не предос-

тавя разяснения (чл. 33, 

ал. 3 от ЗОП). 

4. Неясноти, неточ-

ности и несъответствия 

между обстоятелствата 

в обявлението и указа-

нията към участниците, 

като в обявлението за об-

ществената поръчка не са 

включени някои изисквания 

към участниците, които 

от друга страна се съдър-

жат в документацията за 

участие.

5. Грешки, допускани 

при определяне на про-

гнозната стойност на 

обществената поръчка. 

В прогнозната стойност 

на поръчката, свързана 

със строително-монтаж-

ни работи, не е включена 

стойността на непредви-

дените разходи, одобрени 

съгласно договора за пре-

доставяне на безвъзмезд-

на финансова помощ. 

6. Грешки, свързани с 

изготвянето на техни-

ческата спецификация. 

Изготвената техническа 

спецификация не осигуря-

ва равен достъп на учас-

тниците до обществена-

та поръчка - заложени са 

конкретни модели, източ-

ници или специфичен про-

цес, който характеризира 

продуктите или услугите, 

предлагани от конкретен 

потенциален изпълнител, 

което би довело до обла-

годетелстване или елими-

ниране на определени лица 

или някои продукти.

7. Грешки при опреде-

ляне на минимално ниво 

на заложените изисквания 

към качествата на учас-

тниците чрез поставяне 

на критерии за подбор, 

съгласно чл. 59, ал. 1 от 

ЗОП, като се поставят 

дискриминационни условия 

и изисквания, които нео-

босновано ограничават 

участието на определени 

лица или необосновано да-

ват предимство на други 

лица - изисквания за сер-

тификати, които не са 

съобразени с предмета на 

поръчката.

8. Използването на 

пълнотата и начина на 

представяне на информа-

цията в изисканите от 

възложителя документи - 

планове, графици, органи-

зация на изпълнение и др.

9. Грешки във връзка не-

спазване на разпоредбата 

чл. 59, ал. 3 от ЗОП, съглас-

но която възложителите 

нямат право да изискват 

от участниците други до-

кументи за доказване на 

съответствие с поставе-

ните критерии за подбор, 

освен посочените в закона.

10. Грешки, допускани 

при оценяване на предло-

женията на участниците. 

Критериите за подбор са 

изменени по време на раз-

глеждане на офертите, 

което води до допускане 

на участници/кандидати, 

които не би трябвало да 

бъдат допуснати при спаз-

ване на обявените крите-

рии за подбор; критериите 

за подбор са изменени по 

време на етапа на подбор, 

което води до отстранява-

не на участници/кандида-

ти, които не би трябвало 

да бъдат отстранени при 

спазване на обявените кри-

терии за подбор. 

Важно! Важно! Важно!
✓ Съгласно чл. 8б от 

ЗОП, възложителите са 

длъжни да приемат въ-

трешни правила за въз-

лагане на обществени 

поръчки, които съдържат 

реда за планиране и орга-

низация на провеждането 

на процедурите и за кон-

трол на изпълнението на 

сключените договори за 

обществени поръчки; 

✓  Информацията в 

Указанието за подготов-

ка на офертата, както и 

останалата част от до-

кументацията, не трябва 

да противоречи на инфор-

мацията, посочена в Обяв-

лението за обществена 

поръчка; 

✓ Изискванията за 

икономическо и финансово 

състояние трябва да са 

съобразени с предмета на 

конкретната обществе-

на поръчка, с нейния обем, 

количество и стойност. 

Те са свързани с минимал-

ните изисквания, на кои-

то трябва да отговарят 

кандидатите, за да се га-

рантира изпълнението на 

обществената поръчка. 

Заложените от възложи-

теля минимални изисквания 

следва да са съобразени с 

всяка една от обособени-

те позиции поотделно в 

случаите, когато се допус-

ка участието по една от 

определените от възложи-

теля позиции; 

✓ При обявяване на 

процедурата следва да се 

спазва действащото към 

момента законодател-

ство; 

✓ Когато критерият 

за възлагане на поръчката 

е „икономически най-изгод-

на оферта”, показателите 

за оценка трябва да са 

ясно формулирани и изчер-

пателно изброени, като се 

посочи тяхната тежест и 

начинът, по който ще се 

извърши оценката;

✓ При изготвяне на до-

кументацията за участие 

да се изписват, винаги ко-

гато е приложимо, думите 

„или еквивалентно”; 

✓ При участие на обе-

динения, които не са юри-

дически лица, критериите 

за подбор се прилагат към 

обединението участник, 

а не към всяко от лицата, 

включени в него, с изклю-

чение на съответна ре-

гистрация, представяне 

на сертификат или друго 

условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, 

съгласно изискванията 

на нормативен или адми-

нистративен акт и съо-

бразно разпределението 

на участието на лицата 

при изпълнение на дей-

ностите, предвидено в 

договора за създаване на 

обединението (чл. 25, ал. 8 

от ЗОП); 

 ✓ Да не се включват в 

методиката за оценка по-

казатели, които по своята 

същност са критерии за 

подбор; 

✓ В случай на съмнения 

относно реда за провеж-

дане на конкретна поръч-

ка трябва да се използва 

режимът,  позволяващ 

максимално широка пуб-

личност, прозрачност и 

конкуренция при избора на 

изпълнител.

Заключение

Разгледаното изклю-

чение касае най-вече 

възложителя и неговите 

служители, които могат 

да допуснат грешка и/или 

пропуск в изготвянето 

на докумнетите и това 

да доведе до застрахова-

телно събитие, а именно 

неизпълнение по договора 

от изпълнителя.

Обръщам специлано 

внимание на изключенията 

от позицията на правото и 

неговите практики, защото 

всички дискутирани изклю-

чения в рубриката „Нашият 

косултант“ са предвидени 

от застрахователите по 

бонд гаранциите. 

Винаги съм казвал, че 

освен покритията по бон-

да трябва да се знаят и 

неговите изключения, за 

да може да се вижда цяла-

та картина на действие 

на бонд гаранциите. Това 

е от изключителна важ-

ност за всички страни по 

гаранцията. 

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пише-
те ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище.

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.
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НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

В изпълнение на своята политика 

за подкрепа на професионалното обра-

зование в областта на електроенерге-

тиката ЧЕЗ създаде нов специализиран 

сайт - „Енергия за бъдещето“ (https://

energyforthefuture.cez.bg), и стартира 

издаването на електронен бюлетин, 

който ще се публикува на три месеца.

„Избрахме нова форма, чрез коя-

то да насърчим и мотивираме мла-

дите хора да намерят своята про-

фесионална реализация и развитие 

в българската електроенергетика. 

Надяваме се да предложим интерес-

на информация на партньорите ни 

от професионалните гимназии, тех-

ните ученици и студентите, които 

да изберат енергийния сектор за 

своя съдба, независимо дали ще ра-

ботят в областта на инженерните 

науки, търговската или ИТ сфера, 

които също са част от дейност-

ите ни. Българската енергетика 

има нужда от талантливи и успеш-

ни специалисти и нашата цел е да 

запалим интереса на младите хора 

към този изключително динамичен, 

ключов и интересен сектор“, заяви 

Карел Крал, регионален мениджър на 

ЧЕЗ за България.

На специализирания сайт „Енергия 

за бъдещето“ и в бюлетина към него 

ще има новини от сферата на профе-

сионалното образование, ще бъдат 

представени основните професии в 

компаниите от Групата на ЧЕЗ в Бъл-

гария, стъпките, които водят към ус-

пешна кариера, и възможностите за 

развитие на младите хора в компания-

та и в сектора като цяло. 

ЧЕЗ развива дългосрочна политика 

в подкрепа на професионалното обра-

зование в България. Част от тази по-

литика е конкурсът „Стани стипенди-

ант на ЧЕЗ”. Той стартира през 2012 г. 

и първоначално беше насочен към уче-

ници от XII клас на професионалните 

технически гимназии на територията 

на Западна България. 

През 2018 г. дружеството разши-

ри обхвата на конкурса, като включи 

в него и студенти, а в началото на 

учебната 2019/2020 г. връчи и първата 

социална стипендия в сътрудничество 

с фондация „Сирак”. ЧЕЗ беше и една от 

първите компании, които се включиха 

в проекта ДОМИНО за насърчаване на 

дуалното обучение по електротехника 

в България. През 2019 г. получи отли-

чие от ДОМИНО за най-добри социални 

придобивки за учениците в дуална фор-

ма на обучение. В момента компанията 

работи с ученици в три гимназии - в  

гр. София, Плевен и Перник.

През 2017 г. създаде и модерен тех-

нически учебен център, в който обуче-

ния са преминали над 6300 служители 

на компанията, ученици, студенти, 

граждани. Центърът притежава поли-

гон с умален модел на реална електро-

разпределителна мрежа и оборудвани 

учебни зали. ЧЕЗ поддържа дългосрочно 

и успешно сътрудничество с профе-

сионалните гимназии и висшите учеб-

ни заведения. Компанията подпомага и 

актуализацията на учебните програ-

ми в съответствие с изискванията на 

бизнеса.

ОПРР финансира проекта с над 40 млн. лв.
Страницата подготви 
Росица Георгиева

Столичната община обяви 

обществена поръчка за рекон-

струкция на трамвайния релсов 

път по бул. „Цар Борис III“.  От 

обхвата на търга са изключени 

участъците на пл. „Руски памет-

ник“ и кръстовището на булевар-

дите „Цар Борис III“ и „Гоце Дел-

чев”. Проектът е разделен на две 

части. Първата е за обновяване 

на трасето от ухо „Княжево“ до 

пл. „Руски паметник“. Втората 

е за ремонта на частта от ухо 

„Съдебна палата“ до пл. „Руски 

паметник“. 

Стойността на дейностите 

без включено ДДС е 40 541 238 лв. 

Предложенията за изпълне-

ние ще имат тежест 50 т. Те ще 

се формират от подпоказателя 

„Предложение за организация и за 

качествено изпълнение на стро-

ителството“, който ще носи 

40 т., и от мерките за опазване 

на околната среда, които ще но-

сят  10 т. Цената също ще дава 

50 т. Оферти могат да се пода-

ват до 20 юли. 

Избраният изпълнител ще 

трябва да ремонтира ВиК инста-

лацията, електроснабдителната 

и контактно-кабелната мрежа, 

уличното осветление, ще бъде 

подобрено отводняването и ще 

бъдат модернизирани светофар-

ните уредби. Доставени са и но-

вите трамваи.

В частта от Съдебната па-

лата до Руски паметник ще бъде 

създаден линеен парк. Проектът 

за него е дело на студио „Вилмот 

архитекти”. Финансирането е 

от ОП „Региони в растеж 2014 - 

2020”. 

ЧЕЗ Разпределение ще инвестира 7 млн. лв. в обек-

ти от критичната инфраструктура на столицата 

през 2020 г. Компанията работи по модернизация на 

подстанция „Рила“ в София на стойност 777 000 лв. 

Проектът ще доведе до подобряване на сигурността 

на електрозахранването за 30 000 клиенти в централ-

ната градска част на столицата, кварталите „Изток“, 

„Лозенец“, „Гео Милев“ и „Яворов“. Планирана е и подмяна 

на пореден кабел 110 kV и реконструкция на прилежа-

щите му подстанции, като тази година проектът е на 

стойност 4,2 млн. лв. С реализацията му ще се повиши 

надеждността на електрозахранването на близо 8000 

домакинства, институции и фирми в районите „Обори-

ще“, „Средец“, „Възраждане“ и „Триадица“. Приключи под-

мяната на силов трансформатор в подстанция „Средец“ 

на стойност 1,35 млн. лв. Продължава работата по въ-

веждане в експлоатация на нова разпределителна уред-

ба 20 kV в подстанция „Бояна“ за 650 000 лв., с което се 

цели осигуряването на допълнителни мощности в зони 

с интензивно строителство във Витошката яка  - кв. 

„Киноцентър”, в.з. Беловодски път, кв. „Павлово“ и кв. 

„Бояна”. ЧЕЗ Разпределение изпълнява дългосрочна про-

грама за модернизация на критичната инфраструктура, 

която предвижда поетапно изпълнение на важни обекти, 

които са от ключово значение за електроснабдяването 

на столицата.

„Подготвихме програма на 

стойност 2,5 млн. лв. за из-

вършване на летните ремон-

ти в столичните училища и 

детски градини“, съобщи през 

седмицата кметът на Столич-

ната община Йорданка Фандъ-

кова. Средствата ще бъдат 

отпуснати от Специализира-

ния общински приватизационен 

фонд, който обаче към момента 

е блокиран с обжалване на ре-

шението на СОС за създаване 

на ръководния му орган. „Необ-

ходимите средства са налични, 

но към момента няма кой да вземе 

решение за тяхното отпускане. 

Затова районните кметове в 12 

района ще започнат процедури за 

избор на изпълнител под ус-

ловие, че дейностите ще се 

изпълнят при осигуряване на 

средства“, уточни Фандъко-

ва. Тя заедно със зам.-кмета 

по направление „Култура, об-

разование, спорт и младеж-

ки дейности” доц. д-р Тодор 

Чобанов и кмета на район 

„Красно село” Росина Ста-

ниславова провери новата 

сграда на 104 ДГ „Бърборино”. 

Зданието съществува 

от 1976 г., когато е било из-

градено с етернитови плос-

кости. Сега е изцяло престроено, 

като се обособяват 4 нови групи. 

Администрацията на 

СО обяви търг за разши-

рение на ДГ №119 „Детска 

планета” с изграждане на 

ново тяло и обновяване 

на старата сграда. Пла-

нирано е строителство 

на триетажно здание със 

скатен покрив с топла 

връзка със съществува-

щата база, както и СМР 

за подобряване на експло-

атационните условия в 

съществуващото здание. 

Дейностите са  на 

стойност 2 269 017 лв. без 

ДДС, продължителността 

им - 18 месеца. Организа-

цията за изпълнение на 

поръчката ще има тежест 

50% от крайната оценка 

на участниците, срокът 

за изпълнение - 10%, а 

предложената цена - 40%. 

Оферти могат да се пода-

ват до 2 юли. 
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Мерките ще бъдат 
насочени към 700 здания 
общинска собственост

Росица Георгиева 

След три години Сто-

личната община ще из-

ползва 30 GWh годишно 

по-малко конвенционална 

енергия и така ще спес-

тява по 4 хил. т въгле-

родни емисии на година. 

Това са очакваните ре-

зултати от изпълнение-

то на Краткосрочната 

програма за насърчаване 

използването на енер-

ги я  от възобновяеми 

енергийни източници и 

биогорива за периода 

2020 – 2022 г. Водещата 

стратегическа цел, коя-

то е поставена, е да се 

създаде устойчив модел 

за управление и развитие 

на енергийната инфра-

структура за производ-

ство и потребление. При 

разработването на плана 

експертите са направили 

изследване на потенциа-

ла. Възможности за опол-

зотворяване са открили 

по отношение на 

биомасата, слънчева-
та и геотермалната 
енергия. 

Според детайлно про-

учване на общинските 

сгради котлите могат 

повсеместно да бъдат 

сменени с високоефек-

тивни съоръжения на 

пелети. Препоръчва се, 

преди да се започне с кон-

кретни проекти обаче, да 

се подготвят необходи-

мите технико-икономи-

чески разчети за съот-

ветния обект, които да 

покажат дали е целесъ-

образно мерките да бъ-

дат реализирани - вклю-

чително с осигуряване на 

горивно стопанство и на 

процеса на автоматиза-

ция. 

По отношение на ге-

отермалната енергия 

има правени изследвания 

за отделни обекти, но и 

необходимост от допъл-

нителни за други сгради. 

Анализът за ефектив-

ността и потенциала 

на слънцето трябва да 

обхваща всички здания, 

както и да инвентаризи-

ра изпълнените соларни 

инсталации за произ-

водство на топлинна и 

електрическа енергия 

в общински обекти, да 

обобщи техническите 

характеристики и да 

обоснове необходимост-

та от инвестиране в 

измерване и мониторинг. 

Освен това проучването 

се очаква да предложи 

подходящи решения за на-

сърчаване на гражданите 

да инвестират в такива 

инсталации. За пости-

гане на заложената цел 

в програмата общината 

ще изследва възможност-

ите за създаване на 

енергийни кооперативи 
между общински струк-
тури и граждани 

на основата на групи 

от съседни сгради, в кои-

то могат да се приложат 

подходящите съвремен-

ни технологии за произ-

водство, потребление, 

съхранение и продажба 

на енергия от ВЕИ и за 

намаляване на емисиите 

на парникови газове и на 

вредните местни замър-

сители на въздуха. Тъй 

като централизираното 

топлоснабдяване се при-

лага в голям брой обекти 

на територията на об-

щината, увеличаването 

на дела на енергията от 

възобновяеми източници 

може да има съществен 

принос за постигането 

на  стратегическите 

дългосрочни цели на тази 

програма. В съчетание с 

изискването за преоб-

ладаващо използване на 

ВЕИ в новите сгради с 

близко до нулево потреб-

ление на енергия се нала-

га „Топлофикация София“ 

ЕАД активно да участва 

в намирането на реше-

ния. Например за локални 

отоплителни мощности 

в рамките на централи-

зираното топлоснабдя-

ване или в съчетание с 

него. 

В програмата са фор-
мулирани 12 мерки, 

които да се осъщест-

вят в краткосрочен план. 

Те са условно разделени в 

четири категории. Пър-

вата група са админи-

стративни и целят да 

създадат благоприятни 

условия за изпълнение 

на конкретни дейности. 

Планирани са три стъп-

ки, първата е надгражда-

не на институционалния 

капацитет на Столична-

та община, за да се под-

помогне изпълнението на 

проекти и дейности за 

насърчаване. Втората е 

свързана с повишаване на 

знанията и уменията на 

общинските експерти, а 

третата – с подобряване 

на информираността на 

гражданите за възмож-

ностите за използване 

на енергия от ВИ. За да 

постигне заложените ре-

зултати, СО е разписала 

и поредица от регулатор-

ни мерки. Те ще бъдат 

необходими за създаване 

на вътрешната инсти-

туционална рамка, която 

да осигури условията за 

изпълнение на поста-

вените цели. Предстои 

създаване на общински 

нормативи за насърчава-

не на гражданите за ре-

ализиране на дейности. 

Администрацията тряб-

ва да подготви вътреш-

ни правила за повишава-

не на ефективността на 

планиране на проекти, 

покриващи дейността 

на различни звена на об-

щината, и отчитане на 

ефекта от изпълнението 

им във всички засегнати 

области. Третата група 

мерки за постигане на 

положителен ефект от 

програмата, са техни-

ческите. Тяхното реа-

лизиране ще доведе до 

конкретното изпълнение 

на проекти и дейности за 

производство на енергия 

от ВИ. 

Планирани са след-

ните четири техниче-

ски норми. Първата е за 

предпроектни проучвания 

в конкретни подходящи 

общински обекти. Вто-

рата е за техническия 

потенциал за използва-

не на енергия от ВИ във 

връзка с новата норма-

тивна рамка. Третата 

е свързана с изпълнение 

на проекти за замяна на 

конвенционална енергия с 

такава от възобновяеми 

източници. А с четвър-

тата техническа норма 

в Столичната община ще 

бъдат създадени и усло-

вия за по-ефективно пла-

ниране и отчитане на до-

кументите в областта 

на енергията и климата. 

И последната група мер-

ки са финансовите. 

За да се реализира про-
грамата до 2022 г., ще 
е необходимо и при-
вличането на финансов 
ресурс. 

В ъ в  в р е м е т о  н а 

действие на плана се 

предвижда участието 

на СО в международни 

проекти в областта на 

енергията и климата 

с външно финансиране. 

Експертите ще се запоз-

наят с възможностите 

за активно участие в ли-

берализирания енергиен 

пазар както като потре-

бител, така и като про-

изводител на енергия. Ще 

се мисли и за инвестиции 

чрез публично-частни 

партньорства по нова-

торски организационни 

и финансови схеми, като 

енергийни кооперативи 

и договори с гарантиран 

резултат.

Мерките, заложени в 

документа, ще бъдат на-

сочени към сградите об-

щинска собственост. На 

територията на Столич-

Програмата беше приета на последното заседание на СОС

15 ОУ „Адам Мицкевич” ще използва минерална вода за отопление

Снимка Румен Добрев

Снимка Румен Добрев
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ната община има над 700 

здания, стопанисвани от 

местната власт, в т.ч. 

174 училища, 202 детски 

градини, 70 сгради на 

здравеопазването (дет-

ски ясли, кухни за детско 

хранене, банка с майчина 

кърма, диагностично-кон-

султативни центрове 

за доболнично лечение, 

многопрофилни болни-

ци за активно лечение, 

специализирани здравни 

и акушеро-гинекологич-

ни здравни заведения, 

специализирани болници 

за продължително лече-

ние и рехабилитация), 

66 постройки, в които 

се предоставят услуги в 

социалната сфера, адми-

нистративни сгради и др. 

Какво е направено до-
сега?

В периода от 2017 до 

2019 г. администрацията 

вече е реализирала реди-

ца проекти, свързани с 

увеличаване на дела на 

използваната енергия от 

възобновяеми източници. 

В 4 детски градини има 

изградени соларни инста-

лации за гореща вода. В 

3 общински обекта вече 

са монтирани котли на 

пелети. Има изпълнени 

проекти за повишаване 

на енергийната ефектив-

ност в общински сгради 

като инсталации за ото-

пление на течни горива 

са заменени с автома-

тизирани котли, работе-

щи с дървесни пелети. 

В район „Кремиковци” са 

поставени термопомпи 

„земя-въздух“ за нуждите 

на отоплението на три 

общински обекта и др. 

В новата програма е 

планирано да се извърши 

и проектиране на инста-

лация за производство 

на пелети от биомаса. 

За целта за 2020 г. са 

предвидени 125 883 лв. 

До 2022 г. съоръжението 

трябва да бъде изграде-

но и въведено в експло-

атация. Главният архи-

тект на общината арх. 

Здравков е предложил и 

вече се изработва про-

ект на ПУП - изменение 

на улична регулация и 

план за регулация и за-

строяване за избрания 

терен по кадастралната 

карта и кадастралния 

регистър на недвижими-

те имоти. Допълнител-

но ще бъде направено 

предпроектно проучва-

не на възможността за 

построяването на по-

кривна фотоволтаична 

инсталация за нуждите 

на Центъра за биомаса. 

Предвижда се зарядна 

колонка за електрически 

превозни средства и аку-

мулаторна система за 

съхранение на електро-

енергията от фотовол-

таична инсталация. По 

отношение на оползотво-

ряването на слънчевата 

енергия са подготвени 

проекти за обособяване 

на соларни инсталации 

за производство на енер-

гия в 5 детски градини. В 

това направление тази 

година ще бъдат инвес-

тирани 319 975 лв. За да 

се построи геотермална 

инсталация за климати-

зация на сградата - ДЯ 

№23 в район „Лозенец, ще 

се реализира предпро-

ектно хидрогеоложко 

проучване на сондаж С-

34хг в района и ще бъде 

изготвен идеен проект 

за построяване на мине-

рален водопровод. 

През следващите три 
години СО ще инвести-

ра 50 хил. лв. в проуч-
ването на актуалното 
състояние на съще-
ствуващи сондажни 
кладенци за минерална 
вода.

Целта е да бъдат из-

ползвани затоплените 

подземни води за климати-

зация на общински сгради. 

Това ще се случи чрез из-

граждане на геотермални 

инсталации, първата от 

които е предвидено да 

бъде в Дом за стари хора 

в район „Възраждане”. 60 

хил. лв. ще бъдат вложени 

в специализирани възста-

новителни дейности за 

включване на сондаж № 

С-6хг в климатизацията 

на 15-о СУ „Адам Мицке-

вич”. Реализирането на 

този проект е започнало 

в периода 2017 – 2019 г. и 

е планирано да приключи 

до 2022 г. За цялостното 

изследване за ефективно 

използване на слънчева-

та енергия в общински 

сгради ще се отделят 

50 000 лв. в следващите 

три години. В рамките на 

същия период ще се из-

върши смяна на горивна 

база на 2 училища и пре-

минаването им на дървес-

ни пелети. Това ще се из-

пълни чрез инвестиция от 

140 000 лв. 65 хил. лв. пък 

ще се вложат в изгражда-

не на соларни инсталации 

за производство на енер-

гия за ДГ №92 „Мечта”, ДГ 

№148 „Слънце” и ДГ №173 

„Звънче” в район „Подуяне”. 

Предвижда се 4 админи-

стративни звена в район 

„Нови Искър” да монтират 

соларни инсталации и за 

целта ще бъдат отделени 

11 000 лв. 

За периода до 2019 г. 

основен  източник  на 

средства са били опе-

ративните програми на 

ЕС. Тези парични потоци 

са изгодни за общини-

те, тъй като предлагат 

висок процент на без-

възмездна помощ. Но за 

времето на изпълнение 

на настоящата програ-

ма те няма да могат да 

се използват със съща-

та интензивност, за-

щото както е известно, 

се навлиза в нов период 

и предстои условията да 

бъдат преформулирани и 

реално средства могат 

да достигнат до бенефи-

циентите най-рано през 

2022 г. 

В настоящия план се 

предлагат много дейнос-

ти, свързани с админи-

стративни, регулаторни 

и финансови мерки. За 

изпълнението им пред-

вид тяхната същност 

и необходимостта от 

относително по-малко 

средства най-подходящо 

е да бъдат използвани 

пари от собствения бю-

джет на СО. Различните 

проучвателни дейности 

за прилагане на техно-

логии до този момент са 

осигурявани основно по 

този начин. Според екс-

пертите администраци-

ята може да работи за 

привличане на пари от 

международни програми 

предимно в областта на 

климата или на чистота-

та на въздуха. 

Безвъзмездни сред-

ства може да се осигурят 

и чрез Финансовия меха-

низъм на Европейското 

икономическо простран-

ство  (ФМЕИП) .  През 

2020 г. организацията ще 

отвори процедура за об-

щински проекти за сгра-

ди с близко до нулево по-

требление на енергия, за 

които ще се предоставят 

100% безвъзмездна по-

мощ. Частично средства 

за енергийна ефектив-

ност на общини, в които 

могат да се изпълняват и 

мерки за ВЕИ, предоста-

вя и Националният дове-

рителен Екофонд (НДЕФ) 

в рамките на „Инвести-

ционна програма за кли-

мата – енергийна ефек-

тивност“. Помощта там 

варира между 20 и 70% в 

зависимост от проекта. 

В плановете с най-до-

бри показатели може да 

се инвестира със заеми, 

например от Фонда за 

енергийна ефективност 

и възобновяеми източ-

ници (ФЕЕВИ) или чрез 

договори с гарантиран 

резултат с компания за 

енергийни услуги (ЕСКО). 

ФЕЕВИ предлага префе-

ренциално целево кре-

дитиране за проекти за 

енергийна ефективност 

и ВЕИ, подпомагане при 

подготовката им, както 

и гаранции по кредити.

За жилищните сгради 
се планира широка ин-
формационна кампания. 

Според най-актуал-

ните данни на НСИ към 

2018 г. в област София-

град са преброени общо 

610 087 жилища. Въве-

дени в експлоатация са 

97 сгради с 318 апарта-

мента с обща полезна 

площ 31 939 кв. м. В рам-

ките на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на много-

фамилните сгради бяха 

сключени договори за 

288 сгради на терито-

рията на Столичната 

община, като за някои 

от тях строителните 

работи все още не са 

приключили. От 2013 г. 

общината разполага с 

изготвени типови про-

екти за обновяване за 

едропанелните блокове. 

Те са за петте вида но-

менклатури, изграждани 

в София, и включват над 

80 проекта за отделни-

те секции в тях. Предвид 

необходимостта от по-

стигане на по-амбициоз-

ни равнища на енергийна 

ефективност тези про-

екти се нуждаят от ак-

туализация.

ДГ 140 „Зорница” в Долни Богров има монтирани соларни панели на покрива си

ДГ 63 в „Бенковски” се отоплява с екопелети

Още през 2012 г. СО внедрява система за използване на ВЕИ за 
отопление в забавачката в Долни Богров
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за да попадне той в инди-

кативния списък на учас-

тъци от републиканската 

пътна мрежа, и аз съм 

изключително щастлив, 

че този толкова важен за 

нас участък вече е рекон-

струиран.

Паралелно с това се 

работи и по проекти, 

свързани с национално 

финансиране. Тези дни 

приключи първият етап 

от рехабилитацията на 

улици, за който в края на 

миналата година Минис-

терският съвет отпусна 

целево близо 3 000 000 лв. 

С нов асфалт, подменен 

водопровод, тротоарни 

пространства и паркинги 

са „Патриарх Евтимий“ 

и „Хр. Г. Данов“, които са 

второстепенни, но много 

натоварени, обслужващи 

училища, детски градини 

и публични сгради. Про-

дължава работата и по 

втория етап на проекта, 

като ще бъде подменен 

водопроводът и изградени 

нови паркинги на улиците 

„Емилиан Станев“ и „Заха-

ри Зограф“. Общата стой-

ност тук е 2 724 000 лв.

Как общината във фи-
нансов аспект излиза от 
създалата се ситуация 
във връзка с COVID-19 и 
последвалото извънред-
но положение? 

Както споменах вече, 

ситуацията, в която се 

намираме, промени много 

приоритетите на работа 

не само в Димитровград, 

а и във всички общини. Не-

достигът в приходната 

част на местните бюдже-

ти на национално ниво е 

близо 41%, като данъчни-

те приходи са намалели с 

45%. Ние не се различава-

ме от общата картина и 

за първото шестмесечие 

собствените ни приходи 

са с 42% по-малко, което е 

над 2 млн. лв. Това налага 

много внимателно преци-

зиране на всички разходи, 

за да можем да запазим 

нормалния темп на рабо-

та. Липсите ще се усетят 

и в календара ни с по-ма-

щабни събития, но мисля, 

че хората проявяват раз-

биране в тази тежка за 

всички ни обстановка.

Кои са по-важните 
проекти в капиталовата 
програма за 2020 г. Об-
мисляте ли преразглеж-

дане на планираните ин-
вестиции?

Разбира се, че нама-

лената приходна част 

ще редуцира силно капи-

таловата програма, фи-

нансирана със собствени 

средства. Акцентът на 

работата ни тази година 

ще бъде свързан с евро-

пейските инвестиции, кои-

то вече са одобрени. Това 

са три знакови проекта за 

града ни: благоустрояване 

и ремонт на един от най-

големите паркове - „Ма-

рица”, ремонт на Драма-

тичния театър „Апостол 

Карамитев” и Културен 

дом „Химик”. Междувре-

менно реновираме и меж-

дублоково пространство 

в централна градска част 

по програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во „България – Турция” в 

партньорство с турска-

та община Узункюпрю. 

Започва изграждането на 

единствения в областта 

Център за временно нас-

таняване, а от есента 

ще работи и Центърът 

за настаняване от семеен 

тип за възрастни хора с 

деменция. 

Дават община Дими-
тровград като пример 
за реиндустриализация 
в съвременната българ-
ска история. На терито-
рията си имате заводи 
и фабрики, развиват се 
различни производства. 
Разкажете ни за тях. Как 
привличате интереса на 
инвеститорите?

Добрата инфраструк-

тура, географското мес-

тоположение и близостта 

на Димитровград с индус-

триалните зони в Плов-

див, София и пристанище 

Бургас са предпоставки за 

икономическото развитие 

Иво Димов, кмет на Димитровград: 

Вестник „Строител“ ориентира фирмите за темповете и мащаба, с които се работи по места

Ренета Николова

Г-н Димов, за нас е 
удоволствие да направим 
това интервю с кмета 
на града, наричан от ис-
ториците „най-мащаб-
ният строителен обект 
у нас“. Каква е ситуация-
та днес, може ли строи-
телството в града да се 
нарече мащабно? 

Благодаря за оценката 

и признанието. Действи-

телно Димитровград е 

„най-мащабният строите-

лен обект” в България през 

ХХ век и ние се опитваме 

да продължим да действа-

ме с мащаба, заложен при 

изграждането на града ни. 

През последните 8 - 10 го-

дини преобразихме и обно-

вихме инфраструктурата 

и успяхме да създадем нов 

индустриален клъстер в 

общината. За съжаление 

пандемията промени пла-

новете ни по отношение 

на капиталовите разходи 

за тази година, финанси-

рани със собствени сред-

ства, но въпреки това 

продължаваме да извърш-

ваме ремонти на важни 

обекти с целеви средства, 

отпуснати от Републикан-

ския бюджет и по проекти, 

финансирани по европей-

ските програми. 

Кои са инфраструк-
турните обекти, които 
се изпълняват с европей-
ско, национално и общин-
ско финансиране в Дими-
тровград?

Главните са свързани 

с Интегрирания план за 

градско възстановяване 

и развитие и попадат в 

основния списък от Ин-

вестиционната програма 

на община Димитровград, 

финансирана по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж”. Наскоро завър-

шихме един много важен 

за общината ремонт на 

път III-663 Чирпан - Си-

меоновград. Там бенефи-

циент бе Агенция „Пътна 

инфраструктура“, но ние 

положихме много усилия, 

Саниран блок на ул. „С. Врачански“ и детска площадка, изградена съвместно с ЕКОПАКОбновеният булевард „Г. С. Раковски“ със санирани блокове
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на града ни. Пускането на 

автомагистрала „Марица” 

също бе мощен стимул за 

подобряване на инвести-

ционната среда. Само 

тези условия обаче не са 

достатъчни за постига-

не на желания резултат, 

ако ги няма съвместните 

усилия на институции-

те, инициативността на 

местната власт и добро-

то партньорство с по-

тенциалните инвестито-

ри. А това са хора, които 

внимателно прецизират 

къде да вложат парите си 

и не просто търсят въз-

можност за пренасяне на 

един производствен про-

цес някъде, а сигурност, 

ефективност и стабил-

ност от местната власт. 

Индустриалният клъстер 

от новите производства 

в общината основно об-

служва автомобилния сек-

тор, но добре развити са 

химическата индустрия, 

кожарската промишле-

ност и търговията. Един-

ствената в страната 

фабрика за дантели също 

е при нас. Това основно 

маркира индустриалната 

карта на града ни.

Реално новата зона 

е факт благодарение на 

доброто партньорство и 

ефективната комуникация 

с бизнеса. Не на последно 

място съществена роля 

за случващото се изигра 

и приемането на Общия 

устройствен план, който 

даде възможност зоните 

за икономическо въздейст-

вие да се увеличат значи-

телно.

Малко известен факт 
е, че Димитровград е 
градът с най-много пар-
кова площ на глава от 
населението. Как го по-
стигнахте? Какви инвес-
тиции планирате в тази 
сфера?

Димитровград е уни-

кален като градоустрой-

ство, създаден така, че 

да бъде удобен за хората, 

живеещи тук - с простор-

ни и големи булеварди и 

улици, с широки тротоари, 

обширни междублокови 

пространства и градини, с 

много зеленина и прекрас-

ни паркове. Това е едно 

наследство от създаване-

то на града, което ние се 

опитваме да поддържаме 

и надграждаме. В цифри 

това са над 800 дка трев-

ни площи, 195,5 дка алейни 

системи и детски площад-

ки, 30,5 дка декоративни 

храсти, 2,15 дка цвет-

ни фигури и 6,3 дка рози. 

Общо трите парка около 

града - „Марица”, „Никола 

Вапцаров” и парк „Пеньо 

Пенев”, заемат над 2000 

дка. Сега, както споменах, 

предстои да извършим 

благоустройство на най-

големия от тях по проект, 

финансиран по ОПРР. Об-

щата стойност на инвес-

тицията е 3 130 000 лв., 

от които 1 575 966 лв. са 

безвъзмездна финансова 

помощ и 1 554 033 лв. - 

собствено участие на об-

щина Димитровград. Парк 

„Марица” е част от култу-

рен маршрут към Съвета 

на Европа и любимо място 

за гражданите. Предвиж-

да се полагане на плътен 

асфалтобетон 50 000 кв. м 

по съществуващи алеи, 

вибропресовани павета на 

входното пространство 

на площ 1800 кв. м; изграж-

дане на детски площадки, 

ротонда, фитнес, скейт-

борд площадка, приключен-

ски кът, нови пейки с обле-

галки и изцяло обновяване 

на осветлението в парка 

с изграждане на парково 

LED осветление на цялата 

алейна мрежа. 

 

НСОРБ, а и КСБ на-
стояват за продължа-
ване на Националната 
програма за енергийна 
ефективност на мно-
гофамилните жилищни 
сгради. Какви са резул-
татите от нея дотук в 
Димитровград? Имате 
ли готовност с проекти 
при евентуално продъл-

жаване на програмата? 
Какво е Вашето мнение 
за ползите от нея?

Общината има склю-

чени 63 договора с етаж-

ната собственост, които 

очакват продължаването 

на програмата. Дими-

тровград бе сред първи-

те, в които стартираха 

дейности по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност и успяхме да 

санираме 26 многофамилни 

жилищни сгради. Хората 

усетиха ефекта и оцени-

ха предимствата в много 

аспекти – обновяване на 

жилищния фонд, повишава-

не сигурността на стари-

те сгради, подобряване на 

визията им. Програмата 

дава възможност на мно-

жество фирми да работят 

(не само от строителния 

бранш, но и от всички съ-

пътстващи дейности), 

разкрива нови работни 

места, а това респектив-

но са осигуровки и данъци, 

което е важен момент в 

следкризисния период. Не 

на последно място това 

е директна инвестиция в 

намаляване на енергийно-

то потребление. Важно е 

да отбележим, че обновя-

ването на сградния фонд 

за намаляване на енерго-

потреблението е един от 

основните елементи на 

новата политика на ЕС – 

Зелената сделка. Санира-

нето заедно с изграждане-

то на енергоспестяващи 

сгради е една от полити-

ките, които ще бъдат на-

сърчавани и в следващите 

десетилетия. 

В края на този про-
грамен период сме. Как 
го оценявате като по-
стигнати резултати за 
общината? Каква е визи-
ята Ви за развитие през 
следващия програмен 
период, на какви проекти 
ще заложите?

Имам самочувствието 

на кмет, който работи с 

много добър екип от екс-

перти и специалисти по 

европейските програми. 

Колегите са професиона-

листи, много мотивирани 

и резултатите са налице. 

Ще запазим този темп на 

работа, макар че в след-

ващия програмен период 

предизвикателствата 

пред общините ще са по-

различни. За първи път ще 

говорим за междуобщинско 

сътрудничество, ще тър-

сим комплексния ефект 

и ще вървим по пътя на 

модернизиране на упра-

влението. Бъдещето на 

градовете е в зелените 

политики, умните градове 

и проектите, свързани с 

осигуряване на добавена 

стойност, за които ще 

търсим необходимия ре-

сурс. 

Кои са  основните 
цели, които си поставя-
те за този мандат? 

В краткосрочен план е 

най-важно да опазим здра-

вето на хората. В тази 

борба сме всички заедно 

- и държавната, и местна-

та власт, и гражданите. 

Усилията ни са насочени 

към подобряване качест-

вото на живот на хората, 

но за мен основна цел си 

остава мотивирането на 

младите да изберат да 

останат в родния си град.

Следващата ни цел 

е да привлечем внима-

нието на инвеститори 

от високотехнологичния 

сектор, търсещи квали-

фицирани специалисти в 

него. Димитровград се 

превърна в привлекателна 

инвестиционна дестина-

ция благодарение на уси-

лията, които положихме 

през последните години 

– подобрихме градската и 

образователната инфра-

структура, интензивно се 

работи по възможностите 

за запълване на свободно-

то време – концерти, из-

ложби, културни събития. 

Това са предпоставките 

за избора на един млад 

човек и ние осъзнато и 

целенасочено работим за 

осигуряването на тази 

комфортна среда. 

Как взаимодействате 
със структурите на Ка-
марата на строителите, 
със строителния бранш и 
в какви направления може 
да се търси разширяване 
на сътрудничеството?

Местната власт тряб-

ва да бъде в непрекъснат 

диалог с всички неправи-

телствени организации, 

с бизнеса, в това число 

строителния, и с гражда-

ните. Ако успееш да усе-

тиш пулса и очакванията 

им, по-лесно можеш да взе-

меш правилните решения. 

Какво е мнението Ви 
за вестник „Строител“ 
и за съвместната ни ру-
брика с НСОРБ - „Кмето-
вете говорят“? 

Вестникът е специали-

зирано издание по пробле-

ми на строителния бранш 

и подобен тип информация 

ориентира фирмите за 

темповете и мащаба, с 

които се работи по мес-

та. На територията на 

общините се осъщест-

вяват строителни и ре-

монтни дейности и в този 

смисъл ние сме в постоя-

нен контакт с бранша и си 

партнираме. Намирам за 

адекватно да коментираме 

подобен тип теми именно 

при Вас.

Ул. „Хр. Г. Данов“ е с подменен водопровод и цялостно 
благоустрояване по проект, финансиран с целеви средства от МС

Откриване на нов завод за автомобилни аксесоари на световната 
компания Varroc Lighting Systems

Жп надлезът и Водната кула

Център за възрастни хора с деменция
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Финансирането е 9 775 000 лв. по ОП „Региони в растеж“
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

10 фирми са подали 

оферти за строителство-

то по проекта „Реставра-

ция и адаптация на Синаго-

га – Видин в туристически 

обект „Културен център 

Жул Паскин“, а 7-членна 

комисия от общински слу-

жители и външни експерти 

има срок от 90 дни, за да 

излъчи победител.

Финансирането на ем-

блематичната за града 

сграда се осъществява по 

договор с Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“. Общата му 

стойност е 9 775 000 лв. 

От тях 8 275 000 лв. са 

безвъзмездни, а останали-

те 1 500 000 лв. се осигуря-

ват като заемни средства 

във връзка с механизма за 

финансов посредник от 

фонда за градско развитие 

„Север“.

Cгрaдaтa нa втoрaтa 

пo гoлeминa cинaгoгa в 

Приключи ремонтът на общин-

ския Драматичен театър „Вида“. Той 

започна през април 2019-а с целеви 

2 млн. лв., отпуснати от правител-

ството през 2017 г. Вече се изигра 

първото представление след обновя-

ването. 

Подменен е покривът, поправени 

са фасадите, които изглеждат така, 

както при построяването на сграда-

та. Реставрирани и консервирани са 

външните мазилки и елементи - ба-

люстри, капители, пиластри, корнизи, 

холкери и фронтови, както и по бал-

коните. По всички вторично зазидани 

ниши за прозорци са монтирани дърве-

ни дограми. Те, както и новите вход-

ни и вътрешни врати са изпълнени по 

автентичен детайл.

Подменена е изцяло отоплител-

ната и ел. инсталацията, закупено е 

ново оборудване и е направено подо-

брение на сцената. Обзавеждането е 

супермодерно със специални единични 

фотьойли. Отоплението е разработе-

но в два варианта – котел на теч-

но гориво, който ще затопля всички 

помещения без сцената. За залата 

има специална конвекторна система, 

която ще вкарва топъл и чист свеж 

въздух. 

Драматичен театър „Вида“ е една 

от емблематичните сгради в града на 

Дунав. През 1889 г. Общинският съвет 

отпуснал за строежа най-централно-

то място, намиращо се на двадесети-

на метра от дунавския бряг, където 

хвърляли котва австрийските парахо-

ди. Италиански архитекти и строите-

ли се заели с изграждането на миниа-

тюрната „Миланска скала“. Завършен 

е в края на XIX век, през 1898 г., а от 

1975 г. е със статут на единична ар-

хитектурно-строителна ценност с 

категория „местно значение“. Това е 

първата постройка в България специ-

ално за театрални нужди - с обширен 

салон, партер, ложи и галерии, голяма 

сцена. Авторът на архитектурния 

проект е неизвестен, тъй като през 

1893 г. гл. инженер на Видин Карл Ма-

час пречертава проекта, но не отбе-

лязва кой е авторът му.

Административните 

сгради на РУ и РСПБЗН в 

Разлог са с повишена енер-

гийна ефективност след 

ремонт. Общата стой-

ност на инвестицията е 

794 950 лв., от които ев-

ропейското финансиране 

е размер на 675 707 лв., а 

останалите 119 243 лв. са 

от националния бюджет. 

Проектът се осъщест-

вява с финансовата под-

крепа на Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“, съфинанси-

рана от Европейския съюз 

чрез Европейския фонд за 

регионално развитие. Об-

ществената поръчка бе в 

две обособени позиции - 

536 933 лв. за сградата на 

полицията и 204 464 лв. за 

тази на РСПБЗН. 

Разложките фирми 

„Винстрой“ ООД и „Миле 

Инженеринг“ ООД са из-

вършили дейности по 

усилване конструкциите 

на двете сгради, цялостни 

мерки за енергийна ефек-

тивност, рехабилитация 

на топлопреносните мре-

жи и изграждане на дос-

тъпна среда за хората в 

неравностойно положение. 

В зданието на пожарната 

е изградена соларна ин-

сталация за битова горе-

ща вода

От построяването си 

до сега двете сгради не са 

били ремонтирани.

Община Свищов започ-

ва спешно аварийно укреп-

ване на часовниковата 

кула в центъра на край-

дунавския град. Градски-

ят часовник е паметник 

на културата и е един от 

символите край Дунав. 

Ремонтът ще бъде по 

компрометираната горна 

част на постройката, чи-

ято конструкция е силно 

увредена. Двуетажната 

дървена кула на каменния 

градски часовник ще бъде 

изградена наново, а дей-

ностите са съгласувани 

и ще се контролират  от 

специалисти в областта 

на културното недвижимо 

наследство.

Той е изграден в сре-

дата на XVIII век, висок е 

23,5 метра. Механизмът 

е бил доставен от Виена. 

По време на голямото зе-

метресение през 1977 г. 

кулата е силно засегната, 

но все пак е запазена до 

днес.

Община Дупница обяви 

обществената поръчка 

за избор на изпълнител на 

проектиране, строител-

ството и авторски надзор 

за „Рекултивация на об-

щинското депо за неопас-

ни отпадъци в м. Злево“. 

Тя включва изготвяне на 

работен проект, техниче-

ска и биологична рекулти-

вация и авторски надзор. 

Прогнозната стойност е 

6 599 513 лв. без ДДС,  с 

над 320 000 лв. по-ниска от 

тази, която бе обявена в 

рамките на пазарната кон-

султация, проведена през 

февруари тази година. 

В обявата е записан 

срок  за изпълнение 515 

дни, или около година и по-

ловина. Оферти и заявки 

за участие се приемат до 

10 юли. Предложенията ще 

бъдат отворени на 13 юли.

cтрaнaтa e пocтрoeнa 

прeз 1894 г. пo пoдoбиe 

нa тaзи в Будaпeщa. Из-

дигнaтa e зa eднa гoдинa, 

a нeйнaтa дeкoрaция e 

прeвъзхoждaлa укрacaтa 

нa Coфийcкия еврейски 

молитвен дом. Обявeнa е 

зa пaмeтник oт нaциoнaл-

нo знaчeниe прeз 1967 г. 

и затова прoeктът зa 

рecтaврaция e oдoбрeн oт 

Нaциoнaлния инcтитут 

зa нeдвижимo културнo 

нacлeдcтвo. 

Външно ще бъде вър-

нат oригинaлният й вид, 

а отвътре ще имa и нoви 

eлeмeнти, които да напра-

вят възможно да се използ-

ва като мнoгoфункциoнaл-

нa зaлa c излoжбeни плoщи. 

По прoeктa са рaбo-

тили от aрхитeктурнo 

бюрo S Аrсhitесturаl Tеаm 

c ръкoвoдитeл aрх. Лю-

бoмир Cтaниcлaвoв. Той 

cлeдвa жeлaниeтo нa oр-

гaнизaциятa нa eврeитe 

в Бългaрия „Шaлoм”, кoятo 

дaрявa coбcтвeнocттa 

нa cгрaдaтa нa oбщинa 

Видин c уcлoвиeтo тя дa 

бъдe възcтaнoвeнa кaтo 

културeн цeнтър нa имeтo 

нa рoдeния във Видин 

cвeтoвнoизвecтeн худoж-

ник c eврeйcки кoрeни Жул 

Пacкин.
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Многофамилното здание в квартал „Тракия“ ще бъде изградено с 3 млн. лв. от ОПРР
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Шумен започва стро-

ителството на многофа-

милна сграда за социални 

нужди. Тя ще бъде в кв. 

„Тракия“ и ще се изпълни по 

проект на ОП „Региони в 

растеж“. По същата про-

грама там вече са обно-

вени 11 улици с тротоари, 

бордюри и енергоспестя-

ващо осветление, изцяло 

е реновирана сградата на 

СУ „Васил Левски“, а сега с 

реализацията на проекта 

за жилища ще се облаго-

роди и незастроеният те-

рен между улица „Одрин“, 

ул. „Н. Вапцаров“ и ЦНСТ 2.

Блокът ще се състои 

от две еднакви 5-етаж-

ни секции и ще включва 

51 апартамента, като 

единият ще е специално 

за хора с увреждания. На 

всеки от етажите ще 

се разположат по 5 апар-

тамента от по 50 до 56 

кв. м. Предвидено е да се 

направи паркинг с 40 мес-

та, като 3 от тях ще са 

предназначени за хора с 

увреждания. Още 11 ще 

се обособят в съседен на 

сградата терен. Ще бъде 

изградена и детска пло-

щадка.

Общата стойност на 

проекта е 2 910 238 лв. 

От тях безвъзмездна-

та финансова помощ е в 

размер на 2 867 499 лв., а 

община Шумен съфинан-

сира с 42 738 лв. Срокът 

за издаване на обекта е 

24 месеца. Изпълнител на 

строително-монтажните 

дейности е фирма „ЖСП 

Стил“.

Изцяло нова мостова кон-

струкция ще бъде изградена над 

река Марица на републиканския 

път гр. Първомай – с. Градина, 

съобщи областният управител 

Дани Каназирева.

„Вече имаме влязъл в сила 

парцеларен план, който е одо-

брен от Министерството на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството. В кадастъра 

са нанесени всички промени, за-

сягащи държавните и общински 

имоти. На сесия на ОбС в Първо-

май се очаква общината да дари 

в полза на държавата чрез АПИ 

въпросните части от общински 

имоти, необходими за изграж-

дането на подходите към новия 

мост”, обясни Каназирева.

Тя допълни, че вече има из-

бран изпълнител и надзор и се 

планира в първата по-

ловина на юли да запо-

чне строителството 

на съоръжението.

„Това е изключи-

телно важен инфра-

структурен проект 

за община Първомай 

и целия регион. Инвес-

тицията е на стой-

ност приблизително 6 

милиона лева. Мостът 

ще е с дължина около 

250 м. Старият е железен, по-

строен преди 80 години, с едно-

посочно движение и с ограничен 

тонаж до 5 т, което е голяма 

пречка пред бизнеса, чиито ка-

миони в момента обикалят през 

с. Милево, където мостът също 

е компрометиран и се нуждае от 

ремонт“, уточни областният уп-

равител.

По думите й, за да се намери 

решение и на този проблем, вече 

се водят разговори с Областна 

администрация и  Областно 

пътно управление – Стара Заго-

ра, тъй като това съоръжение 

е гранично и свързва двете об-

ласти.

17-километровият учас-

тък на първокласния път 

Пазарджик – Пловдив от 

Пазарджик до разклона за 

с. Цалапица е готов, съоб-

щиха от пътната агенция. 

Отсечката е ремонтирана 

със средства от бюджета 

на АПИ и инвестицията е 

за 25,3 млн. лв.

Досегашното четири-

клонно кръстовище за с. 

Мало Конаре и с. Огняново 

е реконструирано в кръго-

во. След ремонта шосето 

е със стабилизирана пътна 

конструкция, нови геомре-

жи и пътни знаци. Положена е нова маркировка, а за повишаване 

безопасността на движението в района на кръговото кръстовище 

тя е шумоизлъчваща. Възстановителните дейности включват оф-

ормяне на банкети и подобряване на отводняването. Продължава 

монтирането на ограничителните системи, поради което е необ-

ходимо шофьорите да карат с повишено внимание.

Кметът на община Болярово 

Христо Христов и председа-

телят на Управителния съвет 

на Местна инициативна група 

(МИГ) Даниела Минкова са по-

дписали договор за предоста-

вяне на безвъзмездна финансо-

ва помощ за частичен ремонт, 

оборудване и обзавеждане на 

сградите на четири читалища 

по Стратегията за Водено от 

общностите местно развитие 

(ВОМР) на „МИГ- Елхово – Боля-

рово“.

Проектът предвижда инвес-

тиция в читалищата в селата 

Стефан Караджово, Мамарчево, 

Воден и Голямо Крушево. Стой-

ността на одобрените за фи-

нансиране разходи е 98 652 лв., 

а максималният размер на без-

възмездната помощ е 96 939 лв. 

Срокът за приключване на обно-

вленията е до 30 юни 2023 г.

В следващите седмици се 

очаква да бъде подписан и дого-

ворът за основен ремонт и об-

завеждане на Основно училище 

„Стефан Караджа” в едноимен-

ното село. Още през февруари 

е пристигнало официално уве-

домление, че по Програмата за 

развитие на селските райони ще 

бъдат отпуснати 381 хил. лв.

Още два проекта на общи-

на Болярово получават пари по 

Стратегията. Чрез единия ще 

се изгради фитнес зала в града 

с 42 457 лв., а другият е за дей-

ности по благоустрояване на 

улиците. След като местната 

власт вече е ремонтирала тро-

тоарите в центъра, сега пред-

стои обновяване и на настилки 

в кварталите. Отпуснатите 

средства за това са 52 477 лв.
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Австрийското Министер-

ство на вътрешните работи 

представи на пресконференция 

тези дни резултатите от кон-

курс за реконструиране в поли-

цейски участък на родното мяс-

то на Адолф Хитлер в Браунау 

ам Ин, малък град с население 

от 16 000 души в Австрия.

За триетажната сграда 

на улица Salzburger Vorstadt 

15 се водят правни спорове 

от години. Едва през ноември 

2019 г. планът за реконструк-

ция бе включен в графика на 

австрийското Министерство 

на вътрешните работи. Рекон-

струкцията цели възпиране на 

поклоннически турове на на-

ционалсоциалисти до родната 

къща на Хитлер. Той е роден 

там на 20 април 1889 г. Баща 

му е работил като митничар в 

този малък град. Семейството 

напуска Браунау ам Ин, когато 

Хитлер е бил на три години.

Победител в състезанието 

е австрийското архитектурно 

студио Marte.Marte Architekten. 

Предложението им включва раз-

ширен двускатен покрив и по-

неутрален цвят от сегашната 

жълта фасада, за да съответ-

ства на околните сгради. Вла-

стите смятат, че обновената 

трябва да бъде „неутрална“.

„Тази година отбелязваме 

75-годишнината от края на 

Втората световна война, как-

то и началото на демократич-

ното развитие на Австрия. 

Можете да оцените демокра-

тичната култура на дадена 

държава по начина, по който 

тя се отнася към историята 

си, защото само тези, които 

знаят своето минало, могат да 

оформят бъдещето. Спомняне-

то означава не само да помним 

миналото, но и да извличаме 

поуки за бъдещето и да дейст-

ваме подобаващо. Ето защо 

днес ние отваряме нова глава 

относно историческата ни от-

говорност. Повече от 140 го-

дини след раждането на Адолф 

Хитлер родният му Браунау е 

противоположност на всичко, 

в което той е вярвал. Браунау 

е място, където се защитават 

демокрацията и правата на чо-

Финландското правителство финансира изгражда-

нето на Музей на архитектурата и дизайна в столица-

та Хелзинки като част от пакет за възстановяване от 

пандемията от коронавирус. Одобрен е ресурс от 60 

млн. евро за строителството от общо 1,3 млрд. евро 

извънреден бюджет за Финландия.

В момента Музеят на финландската архитектура и 

Хелзинкският музей на дизайна са отделни институции, 

разположени в две съседни сгради от XIX век в квартал 

Каартинкаупунки. Новият ще обединява тези два музея и 

ще бъде изграден в южното пристанище на столицата.

„В музеите концентрираме сега нашите усилия за 

възстановяването на Финландия в разгара на криза, 

която засяга всички. Същността е да направим дизай-

нерското мислене достъпно. Глобалните проблеми в съ-

временното общество изискват нови видове решения“, 

споделя Рита Хейсканен, директор на Музея на финланд-

ската архитектура.

Планира се музеят да бъде отворен за обществе-

ността през 2025 г.

Graeme Nicholls Archi-

tects проектира фасада във 

формата на стадион за 

кучешки надбягвания. На-

речена „Албион“, тя е вдъ-

хновена от близостта до 

стадиона на „Глазгоу Рейн-

джърс“ и от бившата пис-

та за гонки, заемала някога 

същия парцел. Структура-

та ще съдържа 160 дуплекс 

апартамента, разпределе-

ни в два четириетажни 

U-образни блока, които са 

обърнати един към друг, 

образувайки овална форма. 

„Историческата и актуал-

ната връзка със спорта в 

района е това, което се 

стремим да изразим в ди-

зайна на новия жилищен 

комплекс“, споделя Греъм 

Никълс, основател на ар-

хитектурното студио.

В момента „Албион“ е 

в етап на предварително 

планиране. Ще бъде мо-

делиран съгласно тради-

ционните жилищни сгради 

в Глазгоу – два апартамен-

та на ниво с общ вход на 

приземния етаж. И двете 

фасади са разделени на се-

кторни арки, наподобяващи 

стадионите от началото 

на ХХ век. Във всяка арка 

има 4 прозореца. Използ-

ването на червена тухла 

е препратка към цвета 

на фасадата на стадион 

„Иброкс“ и околните сгра-

ди. 

С изграждането на „Ал-

бион“ целим да създадем 

жилищен комплекс, който 

да симпатизира и празну-

ва историята на „Иброкс“ 

в Глазгоу. Историческото 

жилище в квартала се ха-

рактеризира  с 

фасада от черве-

на тухла. Затова 

решихме, че би 

било хубаво да на-

правим нещо, кое-

то споделя тази 

ДНК. Нещо, което 

може реално да 

съществува само 

на това място“, 

добавя Никълс.

Въпреки че ди-

зайнът на „Албион“ 

е изключително 

необичаен, той е сравня-

ван с известни сгради в 

Германия, Италия, Фран-

ция и Великобритания. 

„Интересно е да се наблю-

дават реакциите на хора-

та. Изглежда „Албион“ им 

напомня за цяла поредица 

от най-разнообразни про-

екти, включително таки-

ва, за които дори самите 

ние не сме се замисляли. 

Някои от тях казват, че 

„Албион“ им напомня за 

Hufeisensiedlung в Берлин, 

Les Espaces d’Abraxas в Па-

риж, St Andrews Gardens в 

Ливърпул и, разбира се, Ко-

лизеума! 

Швейцарската ком-

пания Herzog & de Meuron 

и  канадското студио 

Quadrangle разкриха де-

тайли за изграждането на 

ултратънък небостъргач 

с височина 324 метра в То-

ронто. Наречен е 1200 Bay 

Street и ще бъде постро-

ен в района на Йорквил в 

северозападния ъгъл на 

улиците Bay и Bloor. Ако 

бъде завършен, ще стане 

най-високият в Канада и 

ще отнеме титлата от 

306-метровия One, проек-

тиран от Foster+Partners, 

който вече се изгражда на 

улица Bloor. 

Височината и строй-

ните пропорции характе-

ризират 1200 Bay Street 

като супервисока и „кльо-

щава“ кула. Дължината й е 

приблизително три пъти 

по-голяма от ширината.

Визуализациите показ-

ват, че зданието ще има 

стъклена фасада от отва-

ряеми прозорци и дървени 

ролетни щори на всеки 

прозорец за регулиране 

на дневната светлина и 

топлината. Структурно-

то му ядро е проектирано 

да бъде изградено в за-

падната фасада, така че 

да се увеличи максимално 

използваемата етажна 

площ. Това решение ще 

осигури уединение от съ-

седните строежи на за-

пад.

Първите 16 етажа са 

предвидени за търговски 

обекти и офис помещения, 

а едно ниво – зона за ре-

лакс и спорт, ще ги отде-

ля от по-горните жилищ-

ни нива. Тази част ще се 

простира на 64 етажа и 

ще се състои от 332 апар-

тамента - от едностай-

ни до многоетажни мезо-

нети. Най-отгоре ще има 

панорамен ресторант. 

Лоби с тройна височина 

ще посреща посетители, 

работещи и живущи на 

ниво улица.

Очаква се реконструкцията да приключи 
през 2023 г. и да струва около 5 млн. евро

века, място, което осигурява 

сигурност от преследване, и 

погледът назад гарантира мир 

и свобода напред. Полицията е 

гаранция за опазване и поддър-

жане на демокрацията и затова 

нейното районно управление и 

полицейският инспекторат на 

Браунау ще бъдат разположе-

ни в родната къща на Хитлер 

след реконструкцията й. След 

много години интензивна ра-

бота в Браунау най-накрая има 

ясна перспектива за бъдещето 

на това натоварено с история 

място. Затова съм доволен, че 

днес мога да Ви представя този 

резултат“, обяви министърът 

на вътрешните работи на Ав-

стрия Карл Нехамер по време на 

презентация във Виена.

Предложенията за рекон-

струкция са били оценени от 

независимо жури от архитекти, 

представители на град Браунау, 

федералното правителство и 

Националния фонд. Очаква се 

преобразяването да приключи 

през 2023 г. То е на стойност 

около 5 млн. евро.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОП НА КСБ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Деница Николова, 
зам.-министър на регионалното развитие  

и благоустройството и ръководител на УО  

на „ОПРР 2014 – 2020”

Инж. Тошко Райчев, 
председател на 

ОП на КСБ – Търговище

Доц. д-р Кирил Джустров, 
декан на Минно-

електромеханичния факултет 

на МГУ „Св. Иван Рилски“:

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 

Емил Христов
Ренета Николова

Над 200 фенове на 

емблематичната марка 

Harley-Davidson събудиха 

духа и емоциите си с тест 

райд на 22 модела, предла-

гани през 2020-а. Дълго 

чаканият Demo Truck се 

проведе за поредна година 

в шоурума на емблематич-

ната марка в София. 

За двата дни органи-

заторите отчетоха най-

голям интерес към моде-

лите FXDR, Low Rider S и 

Touring гамата с новите 

RDRS (Reflex Defensive 

Rider Systems) системи. 

Участниците имаха въз-

можност да натиснат 

газта и да изпитат удо-

волствието от досега 

със Street Rod, Roadster™, 

Iron 1200, Forty-Eight Special, 

IRON 883™, Superlow 1200T, 

FatBoy 114, Heritage Classic 

114, Sport Glide, Street Bob, 

Breakout 114, FXDR 114, 

FatBob, Low Rider, Low Rider 

S, Street Glide® Special, 

Road Glide® Limited, Road 

King Special, Road King, Ultra 

Limited, Road Glide Special.

В шоурума на Triumph 

беше представена една от 

главните действащи фигу-

ри на колела в новия филм 

за Джеймс Бонд - No Time to 

Die - Tiger 900 GT Pro.

Специални гости на съ-

битието бяха актьорът с 

бензин в кръвта Калин Вра-

чански, музикантът и вока-

лист на Б.Т.Р. Атанас Пе-

нев, а също и прокуристът 

и гл. редактор на в. „Стро-

ител“ Ренета Николова. 

Всички те се убедиха лично, че Tiger 

900 GT PRO съчетава автентичното 

излъчване на един истински Tiger с уни-

кални нови екстри. Шасито от висок 

клас подпомага за удобното и пъргаво 

управление. Отзивчивият 3-цилиндров 

двигател, подобреният ABS 

контрол, както и окачването 

Marzocchi са гарант за силни 

емоции на пътя. Към всичко 

това са добавени и екстри, 

като отопляеми седалки, на-

пълно ново LED осветление 

и пълноцветен TFT дисплей. 

Най-добре оборудваният 

Tiger 900 GT Pro предлага до-

пълнителни подобрения за 

градски приключения, насо-

чени към пътя, превъзходна 

способност за шофиране на 

дълги разстояния. Включва 

също и уникална специална настройка 

на окачването с електронно регулиру-

ем RSU, Triumph Shift Assist за смяна на 

предавките без съединител, 5 режима на 

каране и система за наблюдение на наля-

гането в гумите.

Настроението очак-

вано беше повече от при-

повдигнато, като на всеки 

половин час по 10 машини 

огласяха района около „Бо-

тевградско шосе“ 348.

За всички имаше оси-

гурени енергийни напитки 

и кафе от Brunch Family. 

Бяха взети мерки за без-

опасност във връзка с 

разпространението на 

COVID-19, а именно - оф-

ормяне на малки групи за 

тест райд от по няколко 

човека.

Снимки в. „Строител“
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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 над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 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 ✓


