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В новата отсечка е най-голямото изграждано досега у нас стоманобетоново мостово съоръжение

Десислава Бакърджиева

„Радостен съм, че мащаб-

ният проект по обходния път 

на Габрово, водещ към бъдещия 

тунел под Шипка, вече е завър-

шен. По 23-километровото тра-

се има много големи съоръже-

ния, изградени чрез съвременни 

строителни технологии. Такъв 

е стоманобетонният мост с 

дължина 640 м над долината на 

р. Синкевица, част от кв. „Чех-

левци” и кв. „Войново” на Габро-

во.“ Това коментира премиерът 

Бойко Борисов, преди да провери 

новоизградените 12 км от обхо-

да на Габрово, които вече са в 

експлоатация. Той бе придружен 

от вицепремиера Томислав Дон-

чев, министъра на финансите 

Владислав Горанов и зам.-минис-

търа на регионалното развитие 

и благоустройството Николай 

Нанков. На събитието присъст-

ваха и председателят на УС на 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) Георги Терзийски и кме-

тът на Габрово Таня Христова. 

По време на инспекцията 

Борисов подчерта, че въпреки 

пандемията от COVID-19 строи-

телството на нито един от ва-

жните инфраструктурни обек-

ти в страната не е спирано. „И 

„Хемус“ правим, другата седмица 

ще покажем на варненци напре-

дъка му. А от 10 юни започваме 

участъка от Велико Търново в 

двете посоки“, добави той. Пре-

миерът поздрави строителите 

и честити на габровци новото 

трасе, като отбеляза, че на него 

има шумозащитни стени, за да 

не пречи трафикът на хората. 

Изпълнител на обекта е Кон-

сорциум ПСВТ, в който са „Хид-

рострой“ АД, „Пътни строежи 

– Велико Търново“ АД, „Пътинже-

нерингстрой – Т“ ЕАД. 
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3 юни 
Емил Караниколов, министър на икономиката

7 юни 
Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет 

9 юни 
Красимир Вълчев, министър на образованието и науката

Десислава Танева, министър на земеделието, храните и горите

За строителство или реконструкция на ВиК обекти се 
провеждат 116 обществени поръчки за около 850 млн. лв. 

Елица Илчева

„Темата за програ-

мата за саниране стана 

много актуална в послед-

ните дни и МРРБ я под-

крепя категорично.“ Това 

каза министърът на ре-

гионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова пред членовете 

на парламентарната Ко-

мисия по регионална поли-

тика, благоустройство и 

местно самоуправление. 

Тя увери депутатите, че 

ведомството прави всич-

ко възможно, за да може в 

трудната икономическа 

обстановка да се осигури 

максимална заетост. 

Аврамова припомни, че 

до момента са отпуснати 

средства за 2022 сгради, 

от тях 1876 са готови в 

14 области, а се работи на 

146. „Вече се проведе среща 

с Камарата на строители-

те в България (КСБ), които 

настояват да бъде отво-

рен нов етап или да се про-

дължи сегашният, за да се 

осигури работа на малките 

фирми. Имахме видео връз-

ка с Националното сдру-

жение на общините в Ре-

публика България (НСОРБ), 

откъдето също поставиха 

темата на дневен ред, поч-

ти всеки ден получаваме и 

запитвания от кметове. 

Ние ги подкрепяме катего-

рично. Дирекция „Жилищна 

политика” разработва ня-

колко варианта, но всичко 

трябва да бъде разписано 

и от финансовото ведом-

ство“, каза министърът. 

Според нея би било по-лес-

но санирането да продължи 

по досегашната програма, 

която не изисква съфинан-

сиране, но има и идеи за 

нова, която да включва и 

съфинансиране.

„И в двата случая ще 

има и нови елементи, в 

това число и в начина на 

определяне на цените – ще 

предложим не обща цена на 

квадратен метър, а по ви-

дове дейност“, заключи тя. 

„Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството, Аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ), Дирекцията за 

национален строителен 

контрол и Агенцията по ге-

одезия, картография и ка-

дастър работиха на пълни 

обороти за целия период на 

извънредното положение“, 

коментира още Аврамова. 

Тя допълни, че нито една 

от структурите на ве-

домството не е спирала 

работа със съзнанието, 

че строителният сектор 

е един от двигателите за 

икономически растеж. 

„АПИ администрира 

голям обем от проекти с 

обща дължина около 350 км. 

От началото на кризата 

само Агенцията е разпла-

тила около 170 млн. лв.“, 

отчете министърът. Тя 

информира депутатите, 

че се очаква всеки момент 

да бъде подписано разре-

шение за строеж за учас-

тък 3 от АМ „Хемус“ – от 

п.в. „Каленик“ до разклона 

за Плевен, както и пред-

срочно да бъде завършена 

отсечката между пътните 

възли „Буховци“ и „Белокопи-

тово“. Министър Аврамова 

подчерта, че се работи и 

в двата участъка на АМ 

„Европа“. 

За строителство или 

реконструкция на ВиК 

обекти са отворени 116 

обществени поръчки за 

около 850 млн. лв. без ДДС. 

Предвижда се да бъдат 

обявени общо 190 проце-

дури за около 400 обекта. 

Финансирането за тях е 

от Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“. 

Предстои търг за разрабо-

тване на регионални пре-

динвестиционни проучва-

ния за 6 новоконсолидирани 

ВиК оператора - Хасково, 

Търговище, Велико Търново, 

Габрово, Софийска област и 

Плевен. За финансиране на 

готовите разработки ще 

може да се кандидатства 

през следващия период.

За новия Закон за ВиК 

министър Аврамова каза, 

че сред принципите, кои-

то са заложени в проекта, 

водещ е този за обслужва-

нето на една администра-

тивна област от един ВиК 

оператор. 

Относно тол систе-

мата тя информира, че 

договореният с превозва-

чите тримесечен период 

за анализ на приходите от 

тол такси няма как да бъде 

актуален заради кризата. 

Направен е анализ на об-

хвата на системата и ще 

бъде предложена промяна в 

него, като се включат още 

пътни отсечки. 

Снимка Румен Добрев
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„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Договорът за строи-

телство е за 92 940 000 лв. 

с  ДДС. Строителният 

надзор е осъществен от 

ДЗЗД „Обединени консул-

танти“ с партньори „Тран-

сконсулт БГ“ ООД, „Рубикон 

Инженеринг“ ООД и „Тра-

фик Холдинг“ ЕООД срещу 

1 096 032 лв. с ДДС. Автор-

ският надзор е на „Пътпро-

ект“ ЕООД. Техният дого-

вор е за 116 640 лв. 

Целият обходен път на 

Габрово е с обща дължина 

23 км. Досега шофьори-

те пътуваха по готовите 

11 км, а вече преминават и 

по новите 12 км от III-5004. 

В завършената отсечка 

е най-голямото изграждано 

досега у нас стоманобето-

ново мостово съоръжение 

с дължина 640 м и отвор 

160 м. Построено е по ме-

тода „конзолно бетониране“ 

и премоства широката до-

лина на р. Синкевица, част 

от кв. „Чехлевци“ и кв. „Вой-

ново“ на Габрово. От АПИ 

припомниха, че по тази тех-

нология се изпълняват мо-

стове с най-големи отвори, 

каквито у нас са виадуктът 

на 48-и км на АМ „Хемус“ и 

виадуктът на пътя Подкова 

– Маказа.

Другото внушително 

съоръжение, през което 

премина премиерът Бо-

рисов, е тунелът под Ба-

койския баир – при 12-и 

километър на път III-5004. 

Той е построен по нов ав-

стрийски метод и по-голя-

ма част от прокопаването 

му е извършвано с взривни 

дейности. Съоръжението е 

с една тръба с две ленти за 

движение, две водещи ивици 

и тротоари, със системи за 

безопасност – вентилация, 

светлинна сигнализация, 

пожароизвестяване, видео 

наблюдение, диспечерски 

пункт и т.н.

На 12-километровия 

участък има и три по-малки 

 от стр. 1

Десислава Бакърджиева

В Агенция „Пътна инфраструктура“ 

(АПИ) са отворени офертите на кандида-

тите за строителството на обходния път 

на Рудозем и за инженеринг (проектиране и 

строителство) на виадукт при 134-ти км на 

II-86 Средногорци – Рудозем. Индикативната 

стойност на обществената поръчка, коя-

то е разделена в две обособени позиции, е 

9 325 054 лв. без ДДС.

Първата позиция е за СМР на обходния 

път на Рудозем, който е с обща дължина 

2,41 км (от км. 132+920 до км. 134+280 и от 

км. 134+480 до км. 135+530). Индикативната 

стойност е 6 565 054 лв. без ДДС. От АПИ 

обявиха, че за нея се състезават: „Иса 2000“ 

ЕООД; ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем ГФ 

2020“ с участници „Галчев Инженеринг“ ЕООД 

и „Фармвил“ ЕАД; ДЗЗД „ПСИ път II-86“ с 

партньори „ПС Инженеринг“ ЕООД, „Пътища 

и мостове“ ЕООД и „Друм Консулт“ ЕООД; и 

„Европейски пътища“ АД.

Обходът ще има две ленти за движение 

по 3,75 м и тротоари по 1,5 м. Пътят ще пре-

минава по съществуваща улица в Рудозем и 

по ново трасе, което ще пресича р. Чепинска 

и след него ще се включва чрез кръстовище 

към II-86 Средногорци – Рудозем. Ще бъдат 

изградени 7 подпорни и 5 укрепителни стени. 

Проектът предвижда реконструиране на съ-

ществуващото триклонно кръстовище при 

132-ри км в кръгово, ремонт на моста над р. 

Арда при 133-ти км, строителство на нов 

мост над р. Чепинска при 134-ти км и пре-

местване на инженерни мрежи.

Втората позиция е за изработване на 

технически проект и строителство (инже-

неринг) на виадукт при 134-ти км на обход-

ния път на Рудозем, който ще е 200 м (от 

км. 134+280 до км. 134+480). Индикативната 

стойност е 2 760 000 лв. без ДДС. Постъпи-

лите оферти са на „Иса 2000“ ЕООД и „Грома 

Холд“ ЕООД.

Със свое постановление правител-

ството одобри допълнителен трансфер 

за 2020 г. по бюджета на Столичната 

община в размер на 15 000 000 лв. за из-

граждане, разширение, основен ремонт и 

реконструкция на детски градини и ясли. 

Одобрени са и разходи по бюджета на 

Министерския съвет за 2020 г. в размер 

на 1 800 000 лв. за благоустрояване и 

подпомагане на Рилския манастир „Све-

ти Иван Рилски“, Бачковския манастир 

„Успение Богородично“, Троянския мана-

стир „Успение Богородично“, манастира 

„Света Троица“ в местността Кръстова 

гора, както и за Софийската духовна се-

минария. 

моста, както и два пътни 

възела – „Чехлевци“ и „Дядо 

Дянко“. Чрез двете съо-

ръжения се осъществява 

връзката на обходния път 

на Габрово с центъра на 

града. Те са с енергоефек-

тивно осветление, с което 

се повишава безопасност-

та и удобството при пъту-

ване.

„Проектът „Път III-5004 

„Обход на гр. Габрово“ от 

км. 0+000 до км. 31+000, 

участък от км. 0+000 до км. 

20+124.5 и етапна връзка 

от км. 0+000 до км. 3+130“ 

се съфинансира от Кохези-

онния фонд на Европейския 

съюз чрез ОП „Транспорт 

2007 – 2013“, а след завърш-

ването на програмата из-

граждането продължи със 

средства от републикан-

ския бюджет“, посочват 

от АПИ.

Обходът на Габрово е 

част от транспортното 

направление Букурещ – Русе 

– Димитровград – Алексан-

друполис и е възлова точка 

при движението в посока 

Север–Юг. Чрез него се 

осъществява преминава-

нето през Стара планина в 

централната част на Бъл-

гария. Основните транс-

портни направления, кои-

то ще обслужва обектът, 

са Русе – Велико Търново 

– Шипка – Стара Загора – 

Свиленград (Маказа) и Оря-

хово – Севлиево – Шипка - 

Стара Загора – Свиленград 

(Маказа).
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Премиерът Бойко Борисов и президентът на Сърбия Александър Вучич инспектираха двата ключови обекта

Десислава Бакърджиева

„Изключително прият-

но ми беше да видя с каква 

скорост и колко качествено 

работят нашите български 

приятели.“ Това заяви на 

брифинг в Летница прези-

дентът на Сърбия Алексан-

дър Вучич, след като заедно 

с премиера Бойко Борисов 

инспектираха с хеликоптер 

напредъка по изграждането 

на АМ „Европа“ и на „Балкан-

ски поток“. Преди да отпъ-

туват за съвместната про-

верка, двамата проведоха 

среща на летище София, на 

която са обсъдили теми от 

взаимен интерес за двете 

държави. Премиерът Бори-

сов и президентът Вучич са 

изразили увереност, че не-

зависимо от трудностите, 

породени от епидемията от 

COVID-19, ще продължи уско-

рената реализация на проек-

тите, които са ключови не 

само за двете страни, но и 

за целия регион.

„Посетихме два много 

важ ни обекта и за България, 

и за Сърбия. Единият е АМ 

„Европа“, благодарение на 

която българите и сърбите 

в съвсем скоро бъдеще само 

за 3 часа ще могат да пъту-

ват между Белград и София. 

Това е нещо, което всички 

очакваме. С премиера Бори-

сов разгледахме целия учас-

тък между Драгоман и Слив-

ница и съм много доволен от 

темповете на изпълнение“, 

каза пред медиите  Вучич и 

подчерта, че вторият про-

ект, който има съществено 

значение и за двете страни, 

е „Балкански поток“.

По думите на Алексан-

дър Вучич „Балкански поток“ 

означава икономически рас-

теж, ръст на промишленос-

тта, осигуряване на важен 

енергиен източник за двете 

икономики. Той добави, че се 

надява в кратки срокове да 

бъде реализиран и интерко-

некторът в района на Ниш. 

Президентът Вучич специ-

ално благодари на Борисов 

за изключителната му под-

крепа за Сърбия по европей-

ския й път.

От своя страна Бойко 

Борисов изтъкна, че в Бъл-

гария се работи на пълни 

обороти за реализацията 

на двата проекта. „Въпре-

ки коронавируса, колкото 

и трудно да беше, строи-

телството на АМ „Европа“ 

и „Балкански поток“ не е 

спирало“, отбеляза минис-

тър-председателят. Бори-

сов припомни, че целта на 

газовата връзка е диверси-

фикация за целия регион и 

осигуряване на възможност 

да бъде доставян газ от 

различни източници, така 

че тръбите да бъдат запъл-

нени веднага щом станат 

готови. „Изграждането на 

„Балкански поток“ се из-

вършва честно, почтено и с 

помощта на Европейската 

комисия, като се спазват 

всички изисквания на тре-

тия либерализационен па-

кет“, завърши той.

Проверката на АМ „Евро-

па“ в района на 17-километ-

ровата отсечка между Дра-

гоман и Сливница е показала, 

че на обекта се работи с 

пълна мобилизация. От пра-

вителствената пресслужба 

информираха, че по време на 

извънредно положение уси-

леното строителство на 

участъка е продължило съ-

образно противоепидемич-

ните мерки. Дейностите по 

този участък стартираха 

през май 2019 г. и по договор 

трябва да приключат 2021 г. 

Очаква се, в случай че не 

възникнат допълнителни и 

непредвидени затруднения, 

СМР да завършат по-рано 

от предвиденото – в края на 

тази година. Стойността 

на инвестицията е 117 млн. 

лв. и се финансира изцяло от 

републиканския бюджет. В 

участъка ще има два пътни 

възела с осветление – „Слив-

ница 1“ и „Сливница 2“, както 

и 11 големи съоръжения – 5 

надлеза, 5 подлеза и мост 

над р. Сливнишка. 

От Министерския съвет 

припомниха, че трасето на 

АМ „Европа“ е с дължина 

48 км и е разделено на три 

части, като се работи на 

две от тях. Едната е Дра-

гоман – Сливница, а другата 

14,5-километров участък 

между ГКПП „Калотина“ и 

Драгоман. Строителните 

дейности там започнаха в 

средата на февруари 2020 г. 

Инвестицията е за близо 

165 млн. лв. и се финансира 

от Механизма за свързване 

на Европа и от републикан-

ския бюджет. Срокът за 

изпълнение на СМР е 2022 г. 

Към момента се извършват 

дейности по разчистване 

на строителна площ, пре-

махване на хумус, разруша-

ване на сгради и асфалтови 

пластове. По трасето ще 

бъдат изградени четири 

пътни възела – „Калотина“, 

„Турмашка махала“ при 8-и 

км, „Драгоман – Запад“ при 

13-и км при пресичане с път 

III-813 Годеч – Габер и „Драго-

ман-Изток“ при 14-и км. За 

третия 16-километров учас-

тък, който е от Сливница 

до връзката със Северната 

скоростна тангента, е изра-

ботен технически проект с 

ПУП - Парцеларен план, като 

предстоят действията по 

неговото прoцедиране.

За изграждания газо-

провод от „Булгартрансгаз“ 

ЕАД, който е с обща дъл-

жина 474 км, стана ясно, 

че във временните стро-

ителни бази са доставени 

общо 26 489 бр. тръби, или 

324,26 км. На пристанище 

Бургас има още 10 935 бр. 

тръби, или 133,52 км, които 

ежедневно се транспорти-

рат към временните бази. 

Общият почистен хумус от 

сервитута на газопровода е 

403,19 км. Разнесените тръ-

би по трасето са 281,22 км, 

от които са заварени 153,06 

км. Изкопаната траншея за 

полагане на газопровода е 

100,44 км. Положеният газо-

провод в траншеята е 91,43 

км. Териториите с археоло-

гически обекти по трасето 

се проучват и освобождават 

за строителството с оглед 

опазване на културното на-

следство на страната ни 

при изграждането на „Бал-

кански поток“. 

За цялостната реали-

зация на проекта за разши-

рение на газопреносната 

инфраструктура от бъл-

гаро-турската до бълга-

ро-сръбската граница ще 

бъдат изградени и две комп-

ресорни станции - „Расово“ 

и „Нова Провадия“. Предви-

дените компресорни агре-

гати на двете станции ще 

бъдат най-ново поколение, 

производство на американ-

ска компания, която е лидер 

в сектора. Към настоящия 

момент се изпълняват СМР 

на бъдещата площадка на 

КС „Расово“. 
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Варненското друже-

ство „Пътища и мостове“ 

ЕООД ще добива стро-

ителни материали – ва-

ровици, от находище „Су-

ворово-2“, разположено в 

землището на едноимен-

ния град, област Варна. 

Това е регламентирано в 

решение на Министерския 

съвет, взето на заседание 

на 3 юни, с което друже-

ството е определено за 

концесионер.

От МС информираха, 

че концесията се предос-

тавя за срок от 35 г. През 

този период дружеството 

ще инвестира около 163 

хил. лв. за добива. Очаква-

На 29 май „Хидромат” 

ООД получи разрешение 

за въвеждане в експлоа-

тация на нова офис и скла-

дова база. Това съобщи за 

вестник „Строител“ инж. 

Антон Маслев, управител 

на „Хидромат” ООД. Обек-

тът се намира на Софий-

ския околовръстен път, в 

район „Люлин“. 

Базата започва да функ-

ционира от 2 юни, а офици-

алното откриване ще бъде 

през септември с оглед на 

настоящата ситуация.

В ход са процедурите за строителството на Северния обход на морския град
Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Много съм доволен от 

облика на „Арена Бургас“. 

Скоро градът ще има още 

едно прекрасно съоръжение. 

В новата зала ще се про-

веждат големи спортни съ-

бития и концерти“, това е 

заявил премиерът Бойко Бо-

рисов, след като е проверил 

на какъв етап е изгражда-

нето на „Арена Бургас“. Той 

е разгледал обекта заедно 

с министъра на финансите 

Владислав Горанов, зам.-ми-

нистъра на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Николай Нанков, 

кмета на Бургас Димитър 

Николов, председателя на 

парламентарната Комисия 

по околната среда и води-

те Ивелина Василева. На 

събитието е присъствал и 

инж. Николай Николов, упра-

вител на „Билдникс“ ЕООД, 

фирмата водещ партньор в 

консорциума изпълнител на 

съоръжението. Инж. Нико-

лов е зам.-председател на 

УС на Камарата на строи-

телите в България.

„Цялата инвестиция 

възлиза на общо 55 млн. лв., 

като за оборудване са от-

пуснати и допълнителни 5 

млн. лв. по линия на друже-

ството „Академика 2011“. 

Общината също инвестира 

свои средства, за да изгра-

ди модерна инфраструкту-

ра около залата. Седалките 

вече са доставени. Пред-

стои и съвсем скоро да за-

почне монтажът на специ-

алното финално покритие 

от ламарина за покрива на 

залата“, е добавил Борисов.

„Арена Бургас“ ще е 

единствената зала в Бъл-

гария, която е адаптирана 

за лекоатлетически със-

тезания от международен 

мащаб. Тя е мултифунк-

ционална и в нея може да 

се провеждат тренировки, 

големи културни събития, 

циркови представления. 

Ще разполага с паркинг за 

800 автомобила и 15 - 20 ав-

тобуса. От община Бургас 

информираха, че в момента 

се реконструира и улицата 

към спортното съоръжение, 

за да се осигури бързо вли-

зане и излизане за посети-

телите. Очаква се „Арена 

Бургас“ да отвори врати 

през декември. Тя ще се 

стопанисва от държавно-

то дружество „Академика“.

„Бургас става прекра-

сен. В района се правят 

огромни строежи и се за-

вършват. Дори и по време 

на епидемията се е рабо-

тило активно“, е коменти-

рал премиерът, след като 

се е запознал и с напредъка 

на дейностите на обход-

ния път на Поморие. Това 

е последният етап от раз-

ширението на пътя меж-

ду Бургас и Слънчев бряг. 

Инвестицията е за около 

20,6 млн. лв. В момента се 

изграждат два селскосто-

пански подлеза, изпълняват 

се насипи и асфалтобето-

нови работи, прокарват се 

електропроводи и водопро-

води, завършват се водос-

тоците. 

С бюджетни средства 

ще се построи и Северни-

ят обход на Бургас, който 

ще бъде с дължина 4,7 км. 

Чрез него транзитният 

трафик ще се изнесе из-

вън центъра на града, за 

да може пътуването около 

Бургас да бъде по-бързо 

и безопасно. Кметът Ни-

колов е съобщил, че до 22 

юни ще приключат проце-

дурите за изграждането 

на обхода на Бургас. „Вече 

е подписано споразумение 

с Агенция „Пътна инфра-

структура“ общината да 

финансира строителство-

то на локалните платна на 

пътя, за да може бизнесът 

да се възползва от този 

инфраструктурен проект. 

Това ще позволи край Се-

верния обход на Бургас да 

се направят складове и 

предприятия“, е добавил 

Николов.

Правителството прие решение, с 

което дава съгласие ръководителят на 

Управляващия орган на Оперативна про-

грама „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС 

2014 – 2020“) да подпише договор с „Во-

доснабдяване и канализация“ ЕАД – Бур-

гас, за изпълнение на „Интегриран воден 

проект за област Бургас“, съобщиха от 

пресцентъра на Министерския съвет 

(МС). Общата стойност на проекта e 

близо 459 млн. лв., като отпуснатите 

безвъзмездно средства по „ОПОС 2014 

– 2020“ са около 323 млн. лв.

С одобрението на МС става въз-

можно стартиране на дейностите по 

реконструкция, рехабилитация на съ-

ществуващата ВиК инфраструктура 

и изграждане на нови системи и съоръ-

жения в тринадесет агломерации с над 

10 000 е.ж. - Бургас, Несебър, Поморие, 

Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Кар-

нобат, Царево, Китен, Черноморец, Са-

рафово и Лозенец, част от обособената 

територия, обслужвана от „Водоснабдя-

ване и канализация“ ЕАД - Бургас. 

Проектът включва реконструкция 

на 158 км водопроводна и 22 км канали-

зационна мрежа, както и изграждане на 

близо 7 км водопроводна и 73 км кана-

лизационна мрежа. Ще бъде построена 

пречиствателна станция за отпадни 

води, а други 3 ще бъдат реконструи-

рани. Предвидена е и реконструкция на 

2 пречиствателни станции за питейни 

води. Очаква се с реализирането на всич-

ки дейности допълнителният брой екви-

валент жители с достъп до подобрено 

пречистване на отпадните води, както 

и общият товар на замърсяване, който 

се събира и третира в пълно съответ-

ствие с приложимото законодателство, 

да бъде 324 566 е.ж., а тези с подобрено 

водоснабдяване ще бъдат 279 011.

„Целта на проекта е изграждане на 

инфраструктура, чрез която ще се по-

стигне съответствие с националното 

и европейското законодателство в об-

ластта на питейните води, отвежда-

нето и пречистването на отпадните 

води и повишаване на ефективността 

на системите и съоръженията, както 

и постигане на съответствие с На-

ционалната стратегия за управление и 

развитие на водния сектор в Република 

България и Стратегия „Европа 2020“ на 

ЕС за интелигентен, устойчив и приоб-

щаващ растеж чрез мерки за изграждане 

на ВиК инфраструктура“, поясняват още 

от правителствената информационна 

служба.

ните концесионни плаща-

ния за целия период на до-

говора ще надхвърлят 350 

хил. лв. без ДДС. „В съот-

ветствие с изискванията 

на Закона за подземните 

богатства тези приходи 

постъпват в държавния 

бюджет и в бюджета на 

общината по местона-

хождение на концесионна-

та площ – в случая това е 

Суворово“, уточняват от 

ведомството.
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В настоящото трудно време 
успяхме да запазим духа на ВСУ

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“:

Георги Сотиров

Проф. Борисов, вече 
не сме в извънредно по-
ложение, но все още сме в 
епидемиологична обста-
новка. Как функционира в 
тези сложни условия един 
от най-престижните кам-
пуси в България?

Разбира се, и ние от 

Висшето строително учи-

лище „Любен Каравелов“ 

се съобразяваме и изпъл-

няваме разпорежданията 

и мерките, предвидени в 

заповедите на министъра 

на здравеопазването. Ще 

продължим учебния процес 

неприсъствено с провеж-

дане на лекции, упражнения, 

курсови проекти и всичко 

онова, което е свързано с 

образователната дейност, 

която ВСУ е призвано да 

извършва, т.е. да подгот-

вя бъдещите архитекти, 

урбанисти и строителни 

инженери. На практика 

учебните зали няма да се 

използват. Едва след изти-

чането на специфичното 

време, упоменато в запо-

ведта на министър Кирил 

Ананиев, до 14 юни т.г. и 

ако то не бъде продължено 

по една или друга причина, 

ще можем да се върнем към 

обичайния начин на обуче-

ние – присъствено.

На дневен ред са изпи-

тите от поредната лятна 

сесия. Твърде вероятно е в 

тази ситуация като рек-

тор на ВСУ да дам възмож-

ност една част от тях да 

се провеждат дистанцион-

но. Основният проблем е 

защитата на курсовите 

проекти, която в нашия 

университет се прави пред 

изпитна комисия. Подобни 

затруднения предстоят и 

със защитата на диплом-

ните работи, която оби-

чайно протича пред целия 

поток бъдещи архитекти 

или строителни инженери 

и пред нарочно назначена 

държавна изпитна комисия. 

Такава е традицията ни, 

която – смея да твърдя, е 

отличителна за ВСУ.

Академичната общност 

може да обсъди известно 

отлагане на някои от защи-

тите на курсови проекти 

или дипломни работи с ме-

сец-два или максимум три. 

Смятам, че това няма да 

се отрази съществено  на 

учебния процес, а само ще 

забави за известно време 

влизането на част от мла-

дите хора в трудовия про-

цес на фирмите или атели-

етата, които ги очакват. 

По този въпрос имаме еди-

номислие.

Мотото на сайта на 
ВСУ е „Ако имаш визия“. 
Как ще коментирате тази 

фраза?
Това е препратка към 

творческото въображение 

и мисълта за бъдещето, ко-

гато нашите възпитаници 

ще отстояват своите про-

фесионални възможности и 

амбиции като архитекти, 

инженери и строители в 

една различна България. 

Нашите професии както 

в сферата на проектира-

нето, така и в реалното 

изпълнение на строител-

ните обекти винаги сякаш 

са носили в себе си като 

едно вълшебство процеса 

на създаването на нещо 

ново, което е свързано с 

очакването за по-щастлив 

и по-радостен живот.

Всичко, което започва 

на чертожната маса, про-

дължава като строителен 

процес и завършва с въвеж-

дането в експлоатация, е 

свързано с очакването за 

по-добро бъдеще – влиза-

нето в новопостроен апар-

тамент, откриването на 

нова магистрала, на един 

красив парк, завършения ре-

монт на градска улица или 

изграждането на нова дет-

ска градина и прочие. Това 

е моята интерпретация на 

мотото „Ако имаш визия“ и 

в този дух готвим нашите 

студенти.

Активното участие 
в инициативата „Моята 
професия - моето бъдеще“ 
заедно с други 28 утвър-

дени български универси-
тета и фирми партньори 
има многопластово изме-
рение. Едно от тях е, че 
ВСУ готви професиона-
листи за работа през XXI 
век, когато се формира 
инфраструктурното бъ-
деще на страната…

Ще свържа отговора на 

този въпрос с нещо ново, 

въведено при нас, което 

прави по-интересен учеб-

ния процес. Става дума за 

студентските практики 

и партньорството ни с 

бизнеса. Това го казвам и 

във връзка с развитието 

на нашия Лабораторно-из-

следователски комплекс. 

В момента обособяваме 

специализирани зали, по-

мещения и тематични ка-

бинети. Най-вероятно ще 

предоставим възможност 

на водещи български фирми 

- и строителни, и такива в 

областта на строителни-

те материали, да ползват 

тези кабинети като свои. 

В тях те ще могат да пре-

зентират най-добрите си 

постижения, най-новите 

продукти в сектора. 

Надявам се да се създа-

дат добра връзка и рабо-

тещ диалог между нашите 

студенти и преподавате-

лите – на академичната 

общност като цяло, с по-

требностите на реалния 

бизнес. Това е от ключово 

значение за Висшето стро-

ително училище в стреме-

жа му да готви архитекти 

и инженери, които да ра-

ботят успешно в една все 

повече разширяваща се от-

към нови професионалисти 

конкурентна среда.

Кризисната ситуа-
ция постави определени 
изисквания пред учебния 
процес. В същото време 
стопанисването и упра-
влението на един кампус 
вероятно има своите из-
исквания и особености?

И проблеми… Кризата 

попречи и на провеждането 

на планираните мероприя-

тия в уникалния спортен 

комплекс, който изградихме. 

Това се отнася и за използ-

ването по предназначение 

на учебните корпуси, зали-

те и лабораториите. При 

положение че имаме непри-

съствен учебен процес, те 

стоят заключени. При тази 

специфична ситуация не е 

възможно да работи и сту-

дентският стол. Общежи-

тията функционират, но с 

ограничена заетост. 

Всичко това води до 

намаляване на приходите 

за училището, т.е. до си-

туация, която е свързана 

пряко с финансовото ни 

състояние. Разбира се, ние 

приемаме и разчитаме на 

някои компенсаторни мер-

ки. Когато приключи епиде-

мията и обстановката се 

нормализира, ние ще сме 

още по-мобилизирани по от-

ношение на провеждане на 

учебната дейност и всич-

ко, свързано с нея. Сигурен 

съм, че и в бъдеще нашето 

училище ще продължи обу-

чението и подготовката на 

елитни кадри за строител-

ния бизнес.

Вие, проф. Борисов, ос-
вен че сте преподавател 
и ръководител на катедра 
„Градоустройство, тео-
рия и история на архитек-
турата” и ректор на ВСУ, 
имате и сериозни пости-
жения в областта на архи-
тектурата. Всичко това 
предполага, че можете 
най-добре да прецените 
и оцените ситуацията с 
дистанционното обуче-
ние, което пандемията 
наложи.

Нашите професии са 

регулирани. Това ги прави 

по-особени в сравнение с 

много други. По матема-

тика, философия, история, 

география сигурно е по-лес-

но и донякъде ефективно 

да се води дистанционно 

обучение, но това, което 

изучават нашите студен-

ти, бъдещите архитекти и 

строителни инженери, из-

исква все пак един минимум 

занятия, които няма как да 

се усвояват онлайн. 

Неслучайно, и то не 

само в България, но и в Ев-

ропейския съюз, а и в целия 

свят, е прието обучението 

по архитектура във висши-

те училища да бъде винаги 

редовна форма на присъст-

вие. Задочно не се практи-

кува, дистанционното също 

е проблематично… С други 

думи – затруднения има и 

така е навсякъде при ин-

женерните специалности, 

но няколкото месеца криза 

няма да бъдат фатални 

според мен.

Ако се върнете в го-
дините назад, когато сте 
изучавали архитектура 
в Германия, и направите 
сравнение със сегашното 
обучение на младите хора, 
какво би се получило? 

Аз се гордея, че имах 

възможност да получа своя-

та подготовка и да завър-

ша едно от най-елитните 

в света висши училища по 

архитектура „Баухаус“ във 

Ваймар и свързаната с него 

художествената школа за 

визуално-пластични изку-

ства, дизайн и занаяти, коя-

то се превръща в център 

на модернизма през първа-

та половина на ХХ век. Ако 

сме коректни в сравнения-

та си, то мога определено 

да кажа, че ние нямаме съ-

ществени разлики в обуче-

нието на студентите. Не 

само като ректор на ВСУ 

мога да твърдя това, но и 

за работата със студенти-

те в УАСГ, до голяма степен 

- и в Нов български универ-

ситет и Варненския свобо-

ден университет „Чернори-

Снимки авторът
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зец Храбър“, където също 

се подготвят архитекти. 

Сигурно атмосферата 

във Ваймар е по-различна, 

но не бива да забравяме, че 

стилът Баухаус се нарежда 

сред най-влиятелните те-

чения в архитектурата на 

модернизма и модерния ди-

зайн. Традициите на висше-

то образование в Германия 

са вековни. Студентският 

живот е малко по-различен 

от този в нашата страна. 

Общностите на младите 

са по-еманципирани и само-

управляващи се. Ако сравня 

клубната им дейност с 

тази у нас, мога да кажа, 

че по същество в Герма-

ния има културни средища 

от най-висок клас – и като 

дискусии, и като участници 

в тях, и като стил на об-

щуване.

Връщайки се към учеб-

ния процес, ще повторя, че 

съществена разлика няма. 

И там, и тук преподавате-

лите имат отлична тео-

ретична, а и практическа 

подготовка. 

За да завършим тази 
тема в ситуация, когато 
мнозина имат повече сво-
бодно време пред компю-
търа вкъщи, какво работи 
извън университета арх. 
Борисов?

Този въпрос се отнася 

и за голяма част от ака-

демичното тяло, което 

развива своята професио-

нална кариера не само във 

ВСУ „Любен Каравелов“. 

Наистина сега сякаш сво-

бодното време е повече, 

но особено за ректора не е 

точно така. Управлението 

на едно висше училище най-

малкото изисква посто-

янното ми присъствие в 

кабинета. Няма да забравя 

думите на мои по-опитни в 

това отношение колеги, от 

които - особено в началото 

на мандата - имах и про-

дължавам да получавам ин-

формация, че управленецът 

няма да има време дори и за 

час да напусне кабинета си. 

Това се оказа вярно, особе-

но сега в тази ситуация.

Извън ректорските ми 

ангажименти и препода-

вателската работа аз не 

преставам да се занима-

вам с проектантска дей-

ност и се стремя да от-

делям достатъчно време и 

за научноизследователска. 

В момента ръководя про-

ект, който беше спечелен 

през миналата година и се 

финансира от Фонд научни 

изследвания. В него участ-

ват професори от няколко 

университета и от БАН. 

Естествено суматохата 

около коронавируса малко 

ни позабави да завършим 

ефективно това начина-

ние. Проектът е свързан с 

усъвършенстване на норма-

тивната база в регионал-

ното развитие и терито-

риалното устройство. 

Освен това водя някол-

ко големи проекта за жи-

лищни групи. И независимо 

от стагнацията, която се 

забелязва в много сектори 

на икономиката, оживление-

то в строителния бизнес е 

осезаемо. В това отноше-

ние съм обнадежден, че най-

вероятно строителният 

бранш ще бъде генератор 

на развитието на България 

в този кризисен период. 

Факт е, че здравният ас-

пект на проблема доведе 

до сериозни икономически 

сътресения, но за наша ра-

дост именно строителни-

ят бранш работи, генерира 

заетост, работни места и 

финансови резултати.

Аз, разбира се, следя 

тази проблематика и се 

радвам, че вестник „Строи-

тел“ отразява всичко това 

по един безупречен начин.

Трябва да споделя, че 

преди заниманията ми в 

академичната общност аз 

имах дългогодишна профе-

сионална дейност веднага 

след дипломирането си. За-

щитата на дисертацион-

ния труд и придобиването 

на докторската ми степен 

бяха преди 30-ина години. 

Бях задочен докторант и 

едновременно не се откъс-

вах от практиката си на 

проектант в „Софпроект“. 

Мога да определя работата 

си там като втори универ-

ситет. Попадайки от елит-

ния „Баухаус“ в тази проек-

тантска организация, имах 

самочувствието, че знам 

и мога всичко, но още от 

първите седмици разбрах, 

че това въобще не е така, и 

започнах да се уча от мои-

те колеги, които имаха мно-

го опит. Имах щастието да 

съм в огромен институт с 

около 1500 изключителни 

специалисти. Такъв тип 

професионална среда, в 

която да водиш ежедневен 

диалог с най-добрите по 

различни въпроси в целия 

спектър на професията, в 

България вече я няма. Ста-

ва дума за всички видове 

инженерни специалности 

и дейности на архитекта 

– от интериора до глобал-

ното градоустройство, 

вкл. имах пряко участие и 

по изготвянето на Общия 

градоустройствен план на 

София. Тази школа от „Со-

фпроект“ ми даде най-много 

в професионален план като 

практически знания и уме-

ния.

Ще Ви кажа няколко 

думи и за един проект, 

който разработваме за 

жк „Дружба“ зад езерото с 

двете църкви. Опитваме се 

да направим нещо, което го 

няма в страната или почти 

липсва. Това е създаването 

на обществени простран-

ства - озеленени и добре 

благоустроени, защото 

Изп. директор на КСБ Валентин Николов поздравява абсолвентите от випуск 2019

качеството на обитаване 

в много голяма степен за-

виси не само от условията 

на индивидуалния апарта-

мент, в който живееш, а и 

от споделените простран-

ства, където можеш да 

осъществяваш диалог и да 

общуваш със свои съседи, 

съкварталци, съмишленици 

и др., за да бъдете в една 

общност. Освен приземни, 

богато озеленени и добре 

благоустроени терени, ние 

предвиждаме такива и във 

височина в рамките на жи-

лищното застрояване като 

богато озеленени тераси, 

които не представляват 

обикновени лоджии. Става 

дума за зелени връзки с ог-

ромни размери между секци-

ите на жилищния комплекс, 

които имат характера на 

висящи градини. 

Надявам се този експе-

римент да се реализира. Но 

това зависи от предпри-

емачите и строителите, 

които ще се ангажират с 

реализацията на подобен 

проект.

Международното съ-
трудничество на ВСУ е с 
повече от 20 университе-
та от Европа и Азия. Как-
во предстои?

За съжаление в момен-

та масово се отлагат 

международни конференции, 

а на места се преминава в 

неприсъствено провеждане 

на такива форуми. Наскоро 

подписахме договор за съ-

трудничество между ВСУ 

„Любен Каравелов“ и универ-

ситета в Прищина, Косово. 

Колегите там ще направят 

своята конференция онлайн, 

като тематично насочват 

докладите към въздействи-

ето на пандемията в раз-

личните сфери на живота. 

Ние също ще имаме учас-

тие чрез видео конферент-

на връзка.

В средата на октомври 

ще проведем традиционна-

та Международна научна 

конференция по строител-

ство и архитектура, като 

силно се надявам това да 

стане присъствено, за-

щото контактите между 

учените от различните 

европейски университети 

са нещо незаменимо. Те са 

неформални, провеждат се 

сериозни диспути, гене-

рират се нови професио-

нални отношения. Имаме 

амбицията тази година 

нашият форум да бъде на 

високо научно равнище и 

конференцията да бъде ре-

гистрирана в Националния 

център за информация и 

документация.

Една от най-важните 
дейности за всеки уни-
верситет е кандидатсту-
дентската кампания. Как 
ще коментирате опита на 
ВСУ в това отношение?

Имаме няколко непри-

съствени изпита – по ма-

тематика и по рисуване, 

за специалностите, които 

се изучават във ВСУ. Още 

при първия, който прове-

дохме през април, всички 

кандидат-студенти, които 

предварително бяха заявили 

своето желание да учат при 

нас, взеха успешно изпити-

те си. Всички, без изклю-

чение. За нас това е много 

интересен и поучителен 

резултат. Ако се разгледат  

протоколите на кандидат-

студентите и за Архите-

ктурния, и за Строителния 

факултет, ще се види, че 

преобладаващите оценки 

са „Отличен” 6.

Можем да твърдим, че 

сме в състояние в бъдеще 

да провеждаме и цялата 

кандидатстудентска кам-

пания по този начин. Впро-

чем, не е тайна, че тази 

нова форма беше приета 

много радушно от младите 

хора и най-вече от техните 

родители. Определено във 

ВСУ т.г. броят на канди-

дат-студентите се очер-

тава да е по-голям.

Проф. Борисов, остава 
още една година от Вашия 
мандат като ректор. За 
изминалото време, през 
което сте на този пост, 
ВСУ придоби нов спор-
тен комплекс, реновирани 
учебни корпуси и обще-
жития, изцяло обновена 
сграда на Културния дом. 
С какво още смятате, че 
научната общност ще за-
помни управлението Ви?

Може би с това, че в 

настоящото трудно вре-

ме успяхме да запазим духа 

на ВСУ, неговото вече над 

80-годишно творческо съ-

ществуване, където се 

обучават едни от най-изя-

вените архитекти, инжене-

ри и строители на модерна 

България. Този дух на ВСУ 

„Любен Каравелов“, който 

го прави елитно училище в 

подготовката на кадри за 

строителния бранш и архи-

тектурното проектиране, 

е изключително важен за 

цялото висше образование 

в страната. 

В разговори с министъ-

ра на образованието и на-

уката винаги сме стигали 

до заключението, че пътят 

ни напред в годините е да 

реализираме елитно обуче-

ние за нашите студенти, 

да не се задоволяваме с 

посредствени резултати. 

По тези причини ние вди-

гнахме критериите си за 

оценяване и за развитие 

на учебния процес. Така че 

се надявам да оставим не 

само материалната база, 

за която положихме се-

риозни усилия да я приве-

дем според съвременните 

изисквания за този тип 

сгради, но и трайни впе-

чатления за значителните 

успехи в научноизследова-

телската дейност на ВСУ, 

отчитайки прием стве-

ност та и традициите, 

които на територията на 

училището се отстояват 

вече 82 години.
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Владимир Житенски, зам.-председател 
на УС на КСБ и изп. директор на „Джи Пи 
Груп“ АД в интервю за сп. „Икономика“:

Ренета Николова

„Строителството не само 

в България през последните 

месеци беше един от малкото 

сектори, които продължиха да 

поддържат нива на оператив-

на дейност. Fitch Solutions по-

твърждават това наблюдение, 

като предвиждат глобално 

строителният сектор да от-

чете, макар и минимален, ръст 

от 0,9% спрямо миналата го-

дина. В същото време Евро-

пейската комисия прогнозира, 

че европейската икономика и 

в частност икономиката на 

еврозоната ще отбележат ре-

корден спад от 7% през насто-

ящата година, като в същото 

време инфлацията почти ще 

изчезне, безработицата ще се 

увеличи, а бюджетните дефи-

цити ще нараснат драматич-

но до нива от над 8% от БВП 

при рязко повишаване и на ни-

вата на държавния дълг“, това 

казва в интервю за сп. „Иконо-

мика“ зам.-председателят на 

УС на Камарата на строите-

лите в България (КСБ) и изп. 

директор на „Джи Пи Груп“ АД 

Владимир Житенски. На въ-

прос, какви проблеми започват 

да излизат пред строителния 

бранш, Житенски посочва, че 

предизвикателствата са раз-

лични и с различен магнитуд 

за подсекторите на строи-

телния бранш, като жилищ-

ното и инфраструктурното 

строителство ще бъдат за-

сегнати по различен начин. 

„Очаквам негативният 

ефект от кризата да засегне 

в различна степен компании-

те в зависимост от капита-

ловата им структура. Пазар-

ни участници с високи нива на 

привлечен ресурс (кредити) и 

ниски нива на кешов ресурс 

може да изпитат ликвидни 

затруднения предвид възмож-

ното забавяне на разплаща-

нията. Именно забавянето 

на разплащанията в бранша 

е фактор, който би предизви-

кал верижна реакция, която 

ще засегне по-уязвимите па-

зарни участници - малките и 

средноголемите подизпълни-

тели. В редица икономики от 

ЕС се очаква осезаем спад на 

публичните строителни про-

екти, породен от изменени 

приоритети и влошаване на 

съотношението на дълга спря-

мо БВП. България в това отно-

шение влиза в кризата с много 

по-благоприятни показатели, 

което следва да доведе до 

по-малка стагнация при об-

ществените инвестиционни 

проекти. Частните проекти, 

съответно строителни ком-

пании, ангажирани предимно с 

такива обекти, се очаква да 

бъдат по-сериозно засегнати 

поради риск от замразяване 

или прекратяване на инвести-

ционните намерения“, комен-

тира Владимир Житенски. 

На въпроса, какво решение 

вижда, зам.-председателят 

на УС на КСБ посочва, че за 

да се преодолеят всички по-

следствия и да бъдат мини-

мизирани щетите, Камарата 

на строителите в България 

разработва петгодишна про-

грама за развитие на бранша. 

„КСБ е професионална органи-

зация с огромен човешки ре-

сурс. Визията, стратегията 

и политиката й винаги са били 

насочени към просперитета 

на ЧОВЕКА, който ГРАДИ, на 

ЧОВЕКА СТРОИТЕЛ. А таки-

ва в България са над 200 хил. 

души. Приоритет е да ги опа-

зим здрави, докато работят. 

Заедно създаваме продукт, 

който да води страната ни 

напред, а всеки строител е 

част от голямото семейство 

на КСБ“, казва още той. 

„Вярвам, че вървим в пра-

вилната посока. И мога да 

благодаря на изпълнителната 

власт, която адекватно се 

старае да създаде среда за 

основния си капитал - ХОРАТА! 

Никой от държавниците, кои-

то са градили, не е отнесъл 

нищо със себе си. Оставил го 

е за света, за страната си, за 

градовете и за човечество-

то“, категоричен е Житенски. 

С видео конферентен брейнсторминг Федерацията 
набира идеи и предложения от страните членки 

Росица Георгиева
Ренета Николова

FIEC подготвя свое стано-

вище по предложения от Евро-

пейската комисия (ЕК) План за 

икономическо възстановяване 

Next Generation EU. С цел генери-

ране на идеи за възстановяване 

и развитие на бранша Федера-

цията проведе видео конферен-

тен брейнсторминг, в който се 

включиха представители на 15 

държави. От страна на Кама-

рата на строителите в Бълга-

рия (КСБ) в събитието участ-

ваха вицепрезидентът на FIEC 

и председател на ОП на КСБ 

– София, инж. Любомир Качама-

ков, Любомир Пейновски, член 

на ИБ и УС на КСБ, и изпълни-

телният директор на Камарата 

Валентин Николов. В началото 

на срещата бе направена пре-

зентация на основните момен-

ти от Recovery plan for Europe. 

След презентацията предста-

вителите на федерациите на 

отделните държави, участващи 

в срещата, коментираха свои-

те виждания как сектор „Стро-

ителство” може да се възползва 

от възможностите за финанси-

ране. От италианската федера-

ция, където строителството 

е сред най-засегнатите, бяха 

категорични, че секторът на 

европейско ниво има нужда от 

възстановяване сега. Беше под-

чертано, че е важно FIEC да из-

лезе с общо становище, което 

да бъде представено пред ЕК и 

ЕП.

Една от най-коментираните 

теми бе за предстоящата вълна 

за реновиране в Европа. Според 

участниците ще бъде интерес-

но да се получи повече инфор-

мация за конкретните мерки и 

средства, които се предвиждат 

за тази мащабна програма. 

Представителите на стро-

ителните федерации се обе-

диниха около разбирането, че 

приоритет на FIEC трябва да 

бъде въвеждането на иновации и 

дигитализацията на строител-

ната индустрия и че е важно на 

европейско ниво да се отделят 

средства за това. 

На събитието стана ясно 

още, че от FIEC ще направят 

правни предложения за ускорява-

не на процедурите за усвояване 

на евросредства, за да може су-

мите от еврофондовете по-бър-

зо да влязат в сектора. Беше 

препоръчано представители 

на организацията да проведат 

среща с европейската бизнес 

асоциация „Бизнес юръп“ за на-

белязване на възможности за 

сътрудничество.

До две седмици FIEC ще под-

готви становището си по Пла-

на за възстановяване и своите 

предложения за това как сектор 

„Строителство” да бъде вклю-

чен в него. 

Г-н Николов, какви са ос-
новните акценти от прове-
дената видео конферентна 
среща?

Основен акцент на среща-

та бе предложеният от Евро-

пейската комисия (ЕК) маща-

бен план за възстановяване, 

наречен Next Generation EU, 

чрез който ЕК се е насочила 

съвършено правилно в посока 

не просто икономическо въз-

становяване на щетите от 

епидемията, а към по-голяма 

цел - да се използва ситуаци-

ята като възможност за разви-

тие. Неслучайно програмата е 

наречена „Следващо поколение 

ЕС”, т.е. разбирането е, че кри-

зата дава възможности, които 

трябва да бъдат използвани във 

всички онези направления, които 

съответстват на дългосрочни-

те европейски политики. Сега 

всичко трябва да става по-бър-

зо, по-мащабно и по-решително и 

това не е задължаване на след-

ващите поколения с нещо, а от-

варяне на голяма възможност за 

тяхното развитие. Според мен 

е много важно, че независимо 

от различието между отделни-

те страни, техните интереси 

и виждания, се стигна до този 

план-програма, който да отгова-

ря най-добре на интересите на 

всички. Това е разликата в срав-

нение с другите световни иконо-

мически центрове като САЩ и 

Азия - Европа има шанса да бъде 

двигател на развитието на све-

та в следващото столетие.

FIEC към какво концентрира 
интересите си, които ще бъ-
дат включени в становището 
по плана за възстановяване?

FIEC се концентрира върху 

тезата, че движещата сила на 

тази програма може да е строи-

телството - то преминава като 

червена нишка в една или друга 

степен във всички аспекти на 

програмата. 

Като Камара какво ще пред-
ложим за това становище?

Ние подкрепяме разбирането 

на FIEC относно предложения от 

ЕК план, като КСБ работи в ня-

колко направления. На първо мяс-

то дигитализация, като нашата 

позиция е, че целта не е диги-

тализация на строителството 

само за себе си, а на целия стро-

ително-инвестиционен процес 

- проектиране, администрация, 

контролни органи. Разглежда-

ме нещата комплексно - диги-

тализация на инвестиционния 

процес като цяло. 

Второто нещо, към което 

насочваме усилията си, е Зе-

лената сделка във всичките 

нейни аспекти. От особен ин-

терес за КСБ, но и за сектора 

в европейски мащаб е енергий-

ната ефективност на жилищ-

ни и обществени сгради, която 

ще се реализира по начин, съ-

ответстващ на европейското 

виждане по въпроса. В ЕС тема-

та за реновирането на сградния 

фонд и енергийната ефектив-

ност се разглежда като вълна, 

която трябва да залее Европа, 

като цунами. Част от Зелената 

сделка е и преструктуриране-

то на отраслите, които дават 

голям въглероден отпечатък, и 

осигуряването на заетост на 

хората, работещи в тези индус-

трии. 

Третото направление, в кое-

то Камарата концентрира уси-

лията си, е квалификацията и 

преквалификацията с оглед на 

осигуряване на необходимите 

кадри за строителството. 

Считам, че с идеите в тези 

три направления КСБ ще допри-

несе за подготовката на мак-

симално полезна за сектора и с 

дългосрочна визия за развитие-

то му позиция на FIEC.

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

Снимки в. „Строител“
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Росица Георгиева

Г-н Илиев, разкажете ни как 
избрахте строителната про-
фесия? Коя е фирмата, която 
ръководите, и в каква сфера е 
специализирана?

Избрах строителната про-

фесия преди 45 години, защото 

много ми харесваше. Възпитаник 

съм на строителния техникум 

в Плевен (сега Професионална 

гимназия по строителство, ар-

хитектура и геодезия „Никола 

Фичев“). 

Фирмата, която ръководя, 

е „Илиеви-МГ“ ООД. Основана е 

през 1991 г. под наименованието 

„Искра-Илиеви и СИЕ СД“. Изпъл-

няваме обекти в сферата на ни-

ското и високото строителство, 

като осъществяваме всички дей-

ности от първата копка до края.

Посочете някои от най-ин-
тересните проекти, които сте 
изпълнили.

Построили сме много жилищ-

ни и промишлени обекти. Сред 

по-важните за нас е ремонтът, 

който реализирахме на сграда за 

обществено обслужване с офиси 

в центъра на Плевен, която е па-

метник на културата. 

Миналата година като подиз-

пълнител изградихме мост над 

река Искър при село Чомаковци. 

В момента завършваме многофа-

милно здание на ул. „Шар Плани-

на“ отново в Плевен.

Ръководите Областното 
представителство на КСБ. Как-
ви са особеностите на региона, 
касаещи бранша. Какви са про-
блемите и предизвикателства-
та, с които строителите тук 
се сблъскват?

В Плевен са характерни про-

блемите, с които се сблъсква 

браншът в цялата страна - малко 

обекти и липса на квалифицирана 

работна ръка. Особеност при нас 

е, че няма много крупни компании. 

Големите ни фирми имат по-малък 

обем на СМР в сравнение с тези 

от другите градове.

За съжаление почти всички 

обекти, които се обявяват от 

общинската власт, се възлагат 

на дружества, които не са от 

Плевен. Представителите на ОП 

на КСБ – Плевен, печелят твърде 

незначителен брой търгове.

Мина ли отчетното събра-
ние на ОП на КСБ - Плевен. Какви 
цели си поставихте за насто-
ящата година?

При нас то се проведе, преди 

да бъде обявено извънредното по-

ложение. По отношение на орга-

низационната дейност сме пред-

видили да работим за повишаване 

активността на нашите членове 

чрез провеждане на семинари с ак-

туална тематика и мероприятия 

за подпомагане и подобряване на 

условията за бизнес в сектора. 

Желанието на членовете на Об-

ластния съвет на ОП Плевен е 

Милен Илиев, председател на ОП на КСБ - Плевен: 

Чрез изданието на Камарата можем да осигурим публичност на нашата дейност
да са по-дейни в решаването на 

общите проблеми на бранша в ре-

гиона в условията на икономиче-

ска криза, както и да подпомагат 

местните власти на база сключе-

ните с тях рамкови споразумения. 

Ще продължим контактите си с 

представителите на областна-

та и местната администрация, 

защото само заедно можем да 

разрешаваме трудностите. 

Планирали сме отново да ор-

ганизираме квалификационни и 

преквалификационни курсове за 

нашите членове. Експертите на 

КСБ ще участват в изпитните 

комисии за придобиване на квали-

фикационна степен. 

Заложили сме и провежда-

нето на срещи на членовете на 

Областния съвет на ОП на КСБ 

– Плевен, с ръководствата на про-

фесионалните гимназии. На тях 

заедно ще обсъдим учебните пла-

нове и програми за подготовка на 

учениците според необходимост-

та ни от кадри. Важно е да рабо-

тим и за образование с по-голяма 

практическа насоченост. В тази 

връзка ще съдействаме за включ-

ването на строителните фирми 

от Плевен в проекти на Минис-

терството на образованието и 

науката, свързани с осигуряване 

на строителни обекти и наста-

вници при провеждане на практи-

ка на учениците от професионал-

ните гимназии.

Какви обекти се очаква да 
бъдат изпълнени в област та? 
Стартът на какво предстои?

Сред проектите, които тряб-

ва да започнат, е ремонтът на 

регионалното депо на Плевен. 

Има обявени още 2 - 3 търга 

за различни обекти. Предсто-

ят дейности за обновяване на 

пътна инфраструктура в гра-

да ни – планиран е ремонт на 

ул. „Вит“ в отсечката от фирма  

„ИЗОБОР“ до кръстовището с ул. 

„Втора задгарова“, реконструкция 

на пътен надлез за жк „Сторго-

зия“ и обновяване на ул. „Северна”. 

Също така е заложено укреп-

ването на свлачище при с. Коило-

вци, засягащо път III-3402, както и 

на свлачището в района на Реги-

оналната система за управление 

на отпадъците при с. Буковлък - 

етапи 1 и 2.

Посочете 3-те основни при-
оритета пред КСБ.

Основна цел в дейността на 

Камарата трябва да е работата, 

свързана с усъвършенстването 

на законодателството, касае-

що строително-инвестиционния 

процес. Има нормативни актове, 

в които през годините са правени 

много промени, като Закона за ус-

тройство на територията (ЗУТ). 

От години се говори за разделяне-

то на ЗУТ, но това не се случва. 

Трябва да се провеждат регу-

лярно срещи между Областните 

представителства и ръковод-

ството на КСБ, на които да се 

обсъждат въпросите, свързани с 

приоритетите на организация-

та. Дали нещата в Камарата ще 

вървят, зависи от всички нас, а не 

само от ръководството. Ако няма 

заинтересованост от страна на 

членовете, тогава нещата няма 

да се случват. Ако чакаме някой 

друг да ни свърши работата и 

само казваме: това ни пречи или 

друго ни затруднява, не може да 

очакваме нещо да се подобри.

Как настоящата ситуация 
се отразява на строителите в 
региона? 

Всички колеги, които работят 

по обекти, не са прекратявали 

дейността си през изминалите 

месеци. Строителите от Плевен 

спазват изцяло ограниченията и 

изискванията на институциите 

за безопасност в условията на 

пандемия. Като цяло успяваме да 

се справяме в настоящата ситу-

ация.

А как ОП на КСБ – Плевен, ще 
си сътрудничи с в. „Строител“?

От страниците на изданието 

на КСБ можем да осигурим публич-

ност на нашата дейност.

Снимки в. „Строител“
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Мирослав Еленков
Елица Илчева

Възобновяването на 

икономиката не означава 

връщане назад към ста-

туквото отпреди кризата, 

а скок напред. Отстраня-

ването на краткосроч-

ните вреди трябва да се 

превърне в инвестиция за 

дългосрочно бъдеще. Тази 

теза е в основата на поли-

тиката за възстановяване 

на Европа след COVID-19. 

След като коронавирусът 

разклати ЕС и света из 

основи, Европейската ко-

мисия (ЕК) излезе с призив 

да бъде използван пълният 

потенциал на бюджета на 

Съюза. По последни иконо-

мически прогнози, пред-

ставени от Комисията в 

началото на май, се очаква 

спад на икономиката на ЕС 

с поне 7,4% т.г., което би 

било значително по-голямо 

понижение от най-лошата 

година през предишната 

криза (2009 г.). Планът за 

икономическо стимулира-

не беше представен на 

пленарна сесия на Евро-

парламента на 27 май от 

председателя на ЕК Урсула 

фон дер Лайен. 

„Настъпи часът на Ев-

ропа. Нашата готовност 

да действаме трябва да 

съответства на предизви-

кателствата, пред които 

сме изправени“, каза тя и 

обяви, че за да се гаранти-

ра устойчивост и справед-

ливост за всички държави 

членки, се предлага съз-

даването на нов инстру-

мент, носещ названието 

Next Generation EU („След-

ващо поколение ЕС“). Сред-

ствата за него в размер 

на 750 млрд. евро ще бъ-

дат взети от Комисията 

под формата на заеми от 

финансовите пазари, като 

500 млрд. евро ще бъдат 

разпределени на страни-

те членки безвъзмездно, 

а 250 млрд. евро като кре-

дити. Инструментът ще 

набира средства, като 

таванът на собствени-

те ресурси временно бъде 

увеличен до 2% от брутния 

национален доход на ЕС, 

което ще позволи на Ко-

мисията да използва своя 

висок кредитен рейтинг. 

Това допълнително финан-

сиране ще бъде насочвано 

чрез програми на ЕС и ще 

бъде погасено през дълъг 

период от време в рамки-

те на бъдещите бюджети 

на ЕС – не преди 2028 г. и 

не по-късно от 2058 г. 

Планът включва и ново 

предложение за бюджет 

на ЕС за 2021 - 2027 г. в 

размер на 1,1 трлн. евро. 

С Next Generation EU и 

целевите увеличения на 

дългосрочния бюджет 

за периода общият ка-

пацитет на финансова-

та макрорамка на ЕС ще 

достигне 1,85 трилиона 

евро, а общият размер на 

спасителната икономиче-

ска програма излиза с 50% 

повече от първоначална-

та идея на лидерите на 

Франция и Германия. Пред-

ложенията подлежат на 

преговори между Комисия-

та, Парламента и Съвета 

на ЕС.

„Това е неотложна и из-

ключителна необходимост 

по време на неотложна и 

изключителна криза. Next 

Generation EU ще инвести-

ра в поправката на наша-

та социална машина, в за-

щитата на Общия пазар и 

ще помогне за връщането 

на баланса в Европа. Вре-

менното повишаване на 

тавана на собствените 

ресурси ще позволи на Ко-

мисията да използва своя 

силен кредитен рейтинг, 

за да заема средства на 

финансовите пазари“, по-

сочи Фон дер Лайен пред 

европейските депутати. 

От думите й стана ясно, 

че ЕС може да наложи нови 

данъци, за да финансира 

част от новия фонд със 

собствени ресурси. Като 

възможности тя посочи 

облагане на търговията с 

емисии или гранична так-

са за въглеродния двуокис, 

както и нов цифров данък, 

който би могъл да се при-

лага за големите компа-

нии.

Урсула фон дер Лайен 

бе категорична, че в ин-

струмента няма да се 

залага обединение на дъл-

га на страните членки – 

нещо, за което настоява 

т.нар. пестелива четвор-

ка – Австрия, Нидерландия, 

Швеция и Дания.

Еврокомисарят Йоха-

нес Хан, който отговаря 

за бюджета на ЕС, под-

черта, че в основата на 

възстановителния план е 

общият бюджет, а допъл-

нителният капацитет и 

укрепената Многогодиш-

на финансова рамка ще 

дадат на ЕС силата на со-

лидарността, необходима 

за подкрепа на членките и 

икономиката и за да ста-

не единна Европа по-конку-

рентоспособна, устойчива 

и независима.

Според  за м . - пред -

седателя на ЕК Марош 

Шефчович, отговарящ за 

междуинституционални-

те отношения и перспек-

тиви, възстановяването 

ще се нуждае от силно 

политическо ръководство. 

„Адаптираната работна 

програма, отразяваща но-

вата реалност, показва, 

че всички наши действия 

ще бъдат съсредоточени 

върху преодоляването на 

кризата, като дадем силен 

тласък на нашата иконо-

мика“, посочи той.

Повечето депутати 

приветстваха плановете 

на Комисията по време 

на пленарния дебат. След 

него председателят на 

Парламента Давид Сасо-

ли призова държавите да 

осъз на ят сериозността 

на ситуацията и да рабо-

тят за постигането на 

споразумение по мерките. 

„Ние трябва да защита-

ваме нашето общо ев-

ропейско пространство. 

Не можем да си позволим 

спекулации или атаки 

срещу стратегическите 

ни активи. Това е делика-

тен момент. Затова сме 

доволни, че планът на ЕК 

взема предвид нашите 

предложения и има амбици-

ята да подкрепи и подобри 

живота на всички европей-

ци“, заяви Сасоли.

Трите стълба на Next 
Generation EU

Средствата, набрани 

за новия финансов инстру-

мент, ще бъдат инвести-

рани в три стълба. Първи-

ят от тях е 

„Подкрепа за инвести-
ции и реформи“ 

и ще разполага с бю-

джет от 560 млрд. евро, 

които ще предоставя 

включително и във връз-

ка със зеления и цифровия 

преход (виж карето). 

Механизмът за от-

пускане на безвъзмездни 

средства ще е в размер 

на до 310 млрд. евро и ще 

бъде в състояние да оси-

гури до 250 млрд. евро под 

формата на заеми. Подкре-

пата ще бъде достъпна за 

всички, но ще бъде съсре-

доточена върху най-за-

сегнатите и там, където 

нуждите от устойчивост 

са най-големи.

В рамките на новата 

инициатива REACT-EU се 

предвижда увеличение с 55 

млрд. евро на действащи-

те програми на политика-

та за сближаване. 

За укрепване на Фон-

да за справедлив преход 

(който цели ускоряване на 

прехода към неутралност 

по отношение на клима-

та и за който през януари 

2020 г. Комисията предло-

жи бюджет от 100 млрд. 

евро) се планират още до 

40 млрд. евро.

Подсилването на Евро-

пейския земеделски фонд 

ще бъде с 15 млрд. евро за 

постигане на амбициозни-

те цели в съответствие с 

новите стратегии за би-

ологично разнообразие и 

т.нар. стратегия от фер-

мата до трапезата.

Вторият стълб е оза-

главен 

„Енергичен импулс за 
икономиката на ЕС чрез 
стимулиране на частните 
инвестиции“ 

и представлява нов ин-

струмент за подкрепа на 

платежоспособността, с 

която да се мобилизират 

спешно частни ресурси за 

предприятия в най-засег-

натите сектори, региони 

и държави. Той може да за-

почне да функционира още 

през 2020 г. и ще разпола-

га с бюджет от 31 млрд. 

евро.

Нов инструмент за 

стратегически инвести-

ции в рамките на InvestEU 

ще генерира инвестиции 

до 150 млрд. евро с цел да 

повиши устойчивостта на 

стратегически сектори, 

свързани със зеления и ци-

фровия преход, и на възло-

ви вериги за създаване на 

стойност на вътрешния 

пазар.

Третият стълб 

„Извличане на поуки от 
кризата“ 

включва нова програма 

Планът на Европейската комисия 
гарантира до 15 млрд. евро на България, 
но парите няма да са лесни

✓ Мащабно саниране на сградите и обновяване 

на инфраструктурата, както и повече кръгова ико-

номика, което ще доведе до създаването на работни 

места на местно равнище;

✓ Реализация на проекти за извличане на енергия 

от възобновяеми източници, особено вятърната и 

слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс 

за чиста „водородна“ икономика в Европа;

✓ По-чисти транспорт и логистика, включител-

но изграждането на един милион зарядни установки 

за електрически превозни средства, и стимули за 

пътуване с влак и чиста мобилност в градовете и 

регионите;

✓ Укрепване на Фонда за справедлив преход в 

подкрепа на преквалификацията, за да се помогне 

на предприятията да създадат нови икономически 

възможности.

Снимки ЕП
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– EU4Health, за укрепване 

на здравната сигурност 

и подготовка за бъдещи 

кризи с бюджет 9,4 млрд. 

евро. Предвижда се под-

силване с 2 млрд. евро на 

rescEU — Механизма за 

гражданска защита на 

Съюза, който ще бъде и 

разширен. Целта е ЕС да 

се подготви да реагира на 

бъдещи кризи.

94 ,4  млрд.  евро са 

заложени за програма 

„Хоризонт Европа“  за 

финансирането на жизне-

новажни научни изследва-

ния в областта на здра-

вето, устойчивостта и 

зеления и цифров преход.

За външна дейност, 

включително хуманитарна 

помощ за партньорите на 

Европа, са предложени до-

пълнителни 16,5 млрд. евро.

Ще има ли сделка през юли?

Постигането до юли 

на бързо политическо спо-

разумение относно Next 

Generat ion EU и общия 

бюджет на ЕС за периода 

2021 - 2027 г. е необходи-

мо, за да се даде нова ди-

намика за съживяване на 

икономиката и за изграж-

дане на бъдещето. Пла-

нът на Комисията трябва 

обаче да бъде одобрен от 

Европейския парламент 

и Съвета на ЕС. Предло-

женията от 27 май бяха 

широко приветствани, но 

Европарламентът изрази 

и притеснения относно го-

лемината на дълга, предло-

жен от ЕК. 

Властите в Испания 

и Италия още същия ден 

подкрепиха новия инстру-

мент. Испанското пра-

вителство заяви, че той 

отговаря на много от 

исканията на страната. 

„Изработеният от ЕК въз-

становителен финансов 

пакет е отличен сигнал 

от Брюксел“, заяви и ита-

лианският премиер Джузе-

пе Конте, настоявайки, че 

планът върви точно в по-

соката, посочена от Рим. 

Той призова да се ускорят 

преговорите за новата 

мярка, за да се освободят 

бързо необходимите за нея 

ресурси. 

Въпреки че Франция и 

Германия също подкрепят 

горещо идеите на Коми-

сията (всъщност те са 

и инициатори), вероятно 

ще бъдат нужни сериозни 

дипломатически усилия, за 

да се убедят всички дър-

жави членки и да се стигне 

до това сделката да бъде 

подписана на следващата 

среща на върха на лидери-

те на ЕС през юни. Канц-

лерът на Германия Ангела 

Меркел заяви, че очаква 

дебатите да приключат 

едва наесен, защото Ав-

стрия, Холандия и Финлан-

дия вече изразиха възраже-

нието си. 

Световни анализато-

ри пък определиха като 

най-добра новината, че 

Франция и Германия отно-

во приемат ЕС сериозно. 

Те правят извода, че ако 

Фондът за възстановява-

не стане политика, това 

може да е истинската 

първа стъпка на ЕС към 

държавността. 

Кой колко и къде сме ние?

Според предложението 

на ЕК България ще може да 

разчита на 15 млрд. евро 

от Фонда за икономическо 

възстановяване. От тях 

безвъзмездната помощ ще 

бъде над 11,7 млрд. евро. 

Тези числа са предвари-

телни, предложени от ЕК 

и ще бъдат обект на до-

говаряне, както в Съвета 

в контекста на МФР, така 

и между ЕК и всяка страна 

член на база на национал-

ните планове за възста-

новяване. Парите ще се 

отпускат за конкретни 

проекти, които отговарят 

на приоритетните поли-

тики чрез оперативните 

програми.

Най-големи бенефи-

циенти ще бъдат силно 

засегнатите държави 

в Южна Европа. Италия 

ще получи 153 млрд. евро, 

от които 82 млрд. евро 

безвъзмездни. Испания 

ще вземе 149 млрд. евро 

(77 млрд. европомощи). 

Германия, която има най-

силна икономика в ЕС, ще 

получи само заеми в раз-

мер на близо 52 млрд. евро, 

Предложението на 

ЕК е израз на солидар-

ността на Съюза към 

европейската икономика 

и граждани. To трябва 

много бързо да бъде реа-

лизирано с решение на Ев-

ропейския съвет. Необхо-

димо е страните членки 

да одобрят тази идея, за 

да може средствата да 

бъдат взети като заем 

от Комисията от меж-

дународните пазари и да 

бъдат предоставени на 

държавите. 

България има нужда 

от тези пари за сектори-

те, които са най-засегна-

ти – туризъм, услуги, мал-

ки и средни предприятия, 

за възстановяването на 

производствата, кои-

то бяха спрени. С важен 

акцент ще бъдат ино-

вативните сфери като 

дигитализацията и мо-

дерните технологии в ме-

дицината, както и подо-

бряването на достъпа до 

качествено здравеопаз-

ване, отговарящо на 21-и 

век, и цялата тематика, 

свързана с икономиката 

в преход по отношение 

на Зелената сделка.

Искам да направя едно 

уточнение, че средства-

та, за които говорим от 

Next Generation EU ще 

бъдат отпускани чрез 

инструментите на мно-

гогодишната финансова 

рамка – оперативните 

програми. Няма да е от-

делен механизъм, а ще 

бъдат имплементирани в 

тях и ще бъдат под кон-

трола на ЕП. Желанието 

на Парламента е да се 

постигне споразумение с 

ЕК и Съвета на ЕС свет-

кавично. Ние призовахме 

за това чрез резолюция, 

която гласувахме на пле-

нарно заседание миналия 

месец. По мое мнение 

преговорите могат да 

приключат до края на го-

дината.

Имаше потребност и очакване от хората не 

само в България, но и в цяла Европа – ЕС в лицето на 

ЕК да предприеме инициатива, с която да отговори 

на безпрецедентната криза, породена от COVID-19. 

Похвално е, че Комисията се организира бързо и 

предложи за първи път в историята си такъв маща-

бен проект. От тук насетне идва трудната част 

– той да бъде прокаран през ЕП и през Съвета на 

ЕС. Не е реалистично да очакваме това да се случи 

по-рано от есента. Процедурите изискват време, 

а тук не може да използваме съкратена процедура 

и такава, в която да не разгледаме в детайли този 

план, който ще засегне две поколения.

Личната ми позиция е, че е необходимо да отде-

лим достатъчно време, за да го анализираме подроб-

но и да сме наясно както за обема, така и за начина, 

по който тези средства ще стигнат до всеки един 

европейски гражданин. Трябва да имаме предвид, че 

този заем, който ще бъде изтеглен от ЕК, ще се 

погасява не по-късно от 2058 г., което означава две 

поколения отсега. А това е голяма отговорност. 

В същото време съм щастлив, че България, за-

едно с Хърватия, е на челно място в Съюза по сред-

ства, които ще получи спрямо брутния си вътрешен 

продукт. От тази гледна точка е изключително ва-

жно българските общини и бизнес да се възползват 

така, че бързо да се възстановим от рецесията, 

която се задава. Прогнозите в момента са иконо-

миките в Съюза да търпят спад от близо 8%, което 

представлява огромна щета за тях. Би трябвало ин-

вестициите да са фокусирани там, където сектори-

те са най-пострадали. Това е тежката индустрия, 

чиито производства и поръчки са се свили много. 

Туризмът и леката промишленост също са много 

засегнати. Важно е методологията и правилата по 

разпределението да бъдат бързо уточнени, за да 

могат засегнатите браншове скоростно да се под-

готвят за кандидатстване. 

Андрей Новаков, 
евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: 

Задължително беше ЕК да на-

прави такова смело и амбициозно 

предложение, защото очакванията 

на гражданите и бизнесите от 

цяла Европа бяха много големи. В 

момент сме, в който ЕС трябваше 

да докаже полезността си. Няма 

смисъл да говорим за регулация на 

финансовите пазари или гумите на 

автомобилите, ако ЕС не може да 

помогне на хората, останали без 

работа, на компаниите, останали 

без доставки или клиенти.

Средствата, които страната 

ни ще получи, трябва да бъдат ин-

вестирани по начин, по който ще 

ни направят конкурентоспособни. 

Време е да не разчитаме основно 

на евтината работна ръка като 

предимство, а на стоки и услуги с 

добавена стойност, за да привли-

чаме повече инвестиции и по-висо-

ки доходи.

Едно от направленията, в 

които е добре да се инвестира, 

е енергийна ефективност – не 

само на сгради, но и на енерго-

емки производства. Важно е да 

стимулираме нисковъглеродната 

енергетика, финансирайки възоб-

новяеми източници и технологии 

и инфраструктура за запазване 

на електроенергията. Да се даде 

допълнителен тласък на усилията 

на правителството за дигитали-

зация на административни услуги. 

Средствата могат да се влагат 

и в умни градски системи за ефек-

тивен контрол на енергия, трафик, 

качество на въздуха. Тъй като об-

разованието ми е лична кауза, за 

мен е задължително да се инвес-

тира в образователна инфраструк-

тура. Пример е наскоро обявената 

програма за изграждане на STEM 

центрове в училища на стойност 

20 млн. лв., където по интеракти-

вен начин да се преподава физика, 

биология, програмиране, роботика 

и други предмети, които да пома-

гат на младите за професионална 

реализация.

Макар европейските лидери да 

обсъждат темата на Европейския 

съвет на 19 юни, историята по-

казва, че толкова важно решение 

и споразумение между ЕП, ЕК и 

Съвета на ЕС няма как да се взе-

ме от първия път. Още повече че 

е нужно единодушие, а лидерите 

ще дискутират дистанционно. 

Очаквам Съветът да постигне 

консенсус през юли, за да може 

през есента да има договорка с 

Европарламента и средствата да 

са налични от началото на 2021 г. 

В ЕП вече започнахме неформални 

обсъждания и има доста конкрет-

ни идеи за подобряване на предло-

жението на ЕК, които се надявам 

да бъдат приети от правител-

ствата.

Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ: 

Д-р Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ:
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Планът за възстановяване – 

Next Generation EU, ще допълни 

следващия дългосрочен бюджет 

на ЕС и цели бързо и навремен-

но подпомагане на европейска-

та икономика. Това е едно от 

най-амбициозните финансови 

предложения на Европейската 

комисия досега.

ЕК се стреми да набави 

750 млрд. евро от финансови-

те пазари – 500 млрд. евро за 

безвъзмездни грантове към 

най-силно засегнатите иконо-

мики и 250 млрд. евро под формата 

нисколихвени заеми за държавите 

членки. 

Страните, които ще се въз-

ползват най-пълноценно от тези 

средства, ще са тези с най-под-

готвените икономики за зелената 

и дигитална трансформация, кои-

то са в центъра на европейските 

политики. Необходимо е изграж-

дането на дългосрочен и устой-

чив икономически модел с висока 

добавена стойност.

Бих искала да направя уточне-

ние, че на този етап това е само 

предложение. За конкретни числа 

не е професионално да се говори 

– към момента посочените суми, 

които страната ни би получила, са 

само примерни параметри. Пред-

ложението предстои да влезе за 

обсъждане от Европейския съвет 

и ЕП. След като имаме окончате-

лен вариант, ще може да бъдем 

конкретни в коментарите и пре-

поръките си за най-рационалното 

приложение на средствата.

Парите ще бъдат разпределяни 

на най-нуждаещите се икономики, 

но основен критерий при отпус-

кането им ще са националните 

планове, представени от държа-

вите членки. Те трябва да имат 

ясни и конкретни цели и план за 

растеж, възстановяване и раз-

витие. Отраслите у нас, които 

безспорно са най-засегнати от 

настоящата икономическа криза, 

са промишлеността, секторът 

на услугите, туризмът, ресто-

рантьорството, хотелиерство-

то и други подотрасли в различна 

степен. 

Парламентът е обединен в 

подкрепата си към предложение-

то, но в Съвета се наблюдават 

два ясни полюса на държавите 

членки Юг – Север, като страните 

от „пестеливата четворка“ (Ав-

стрия, Дания, Нидерландия и Шве-

ция) продължават да изразяват 

резервите си към плана. Тепърва 

предстои да видим как ще проте-

кат преговорите, като се очаква 

финалната рамка да бъде одобре-

на през октомври. Това, разбира 

се, е оптимистичният срок. 

Вярвам, че с новите 

предложения на Евро-

пейската комисия ЕС 

се връща към принципи-

те на солидарността и 

сближаването – принци-

пи, които са в основата 

на успехите на Съюза. 

Европа се обръща към 

публичните инвестиции 

като източник на рас-

теж. Частният сектор 

не е пренебрегнат, но 

икономическо възста-

новяване не е възможно 

без адекватно публично 

финансиране и Комисия-

та отчита това в своя 

план. Забелязва се от-

стъпване от вредните 

неолиберални политики, 

които само задълбочиха 

икономическите пробле-

ми и разделението между 

държавите членки през 

последното десетиле-

тие.

Удовлетворен съм, 

че в плана е залегнало 

и разширяване на мето-

дите за генериране на 

т.нар. собствени ресур-

си на ЕС - нещо, за което 

социалистите отдавна 

настояваме като меха-

низъм за повишаване на 

оперативната самос-

тоятелност на Съюза. 

Такива нови собствени 

ресурси биха могли да 

бъдат: корпоративен 

данък върху големите 

компании, въглероден да-

нък (за стоки и услуги от 

трети страни, които не 

покриват европейските 

екологични изисквания), 

дигитален данък и др.

Бих искал да отбе-

лежа, че тези 15 млрд. 

евро ще се предоставят 

на България на база План 

за възстановяване, кой-

то страната ни трябва 

да изготви и представи 

до април 2021 г. Доку-

ментът е необходимо да 

съдържа приоритетите 

за инвестиции и рефор-

ми, в съответствие с 

националните планове 

в областта на климата 

и енергетиката и пла-

новете за справедлив 

преход. Средствата ще 

бъдат предоставяни за 

реализиране на опреде-

лени политики, насочени 

към устойчиво разви-

тие, и България трябва 

час по-скоро да започне 

разработването на този 

национален план.

Парите, които ще по-

лучим, според мен трябва 

да се инвестират в поли-

тики за стимулиране: на 

производството на чис-

та, достъпна и сигурна 

енергия; на ефективно 

използване на ресурси-

те при разработването 

на продукти и усвояване 

на вторичните суровини 

в рамките на кръговата 

икономика; на чиста и 

интелигентна мобил-

ност; както и за енер-

гийната ефективност. 

Също така цифровиза-

цията на индустриалния 

процес, както и включва-

нето на изкуствения ин-

телект ще бъдат в цен-

търа на политиките за 

постигане на конкурент-

но предимство. Вклю-

чително и политики за 

стимулиране развитие-

то на нови технологии и 

ефективното използване 

на ресурсите – зеления 

водород и свързаните с 

него инфраструктури, 

и още технологиите по 

отношение на улавянето, 

съхранението и послед-

ващото използване на 

въглерод.

Сега е времето Бъл-

гария да осмисли правил-

но политиката си и да 

използва всички свои кон-

курентни предимства, в 

това число и природни 

ресурси за привличане на 

устойчиви инвестиции.

ЕП, ЕК и Съветът на 

ЕС трябва да постиг-

нат споразумение преди 

края на годината, така 

че достъпът до сред-

ствата да бъде възмо-

жен още с началото на 

2021 г. Времето наисти-

на е малко, особено като 

се има предвид, че Реше-

нието за собствените 

ресурси трябва да бъде 

ратифицирано от нацио-

налните парламенти.

Очаквам Германското 

председателство на Съ-

вета да работи актив-

но за постигането на 

компромис. От страна 

на ЕП мога да кажа, че 

ще водим конструктив-

ни преговори, но няма да 

отстъпим от интере-

сите на европейските 

граждани.

Цветелина Пенкова, евродепутат от S&D/БСП: 

Петър Витанов, евродепутат от S&D/БСП:

а вноската й ще бъде 

185 млрд. евро. 

Най-много средства за 

развиваща се икономика в 

Европа пък ще получи Пол-

ша. Според таблицата с 

разпределението тя може 

да достигне до 64,5 млрд. 

евро – четвъртата по го-

лемина сума за целия ЕС.

Въпреки че за други 

страни е предвидена по-

голяма подкрепа от тази 

за България, страната ни 

е на второ място като 

отношение към брутния 

вътрешен продукт. Пред 

нас се намира единствено 

Хърватия, която според 

документа също ще има 

достъп до 15 млрд. евро, но 

има по-малък БВП.

За Румъния ще са дос-

тъпни до 33 млрд. евро, а 

колкото България и Хър-

ватия – от 15 млрд. евро, 

може да се възползват още 

Унгария и Словакия. Нацио-

налните планове трябва да 

бъдат одобрени от квали-

фицирано мнозинство от 

държавите членки – най-

малко 15 държави членки, 

представляващи 65% от 

населението на ЕС.

Пари срещу изпълнени обе-
щания

Спасителният пакет 

няма да дава на страните 

в блока празни чекове, ста-

на ясно ден след като Евро-

пейската комисия направи 

своето предложение за без-

прецедентни стимули. 

Зам.-председателят на 

ЕК Валдис Домбровскис и 

еврокомисарят по иконо-

мическите въпроси Паоло 

Джентилони зададоха ус-

ловията, по които 27-те 

страни членки ще могат 

да се възползват от сред-

ствата. За да достигнат 

до тях, правителствата 

ще трябва да подготвят 

планове за програми за 

инвестиции и реформи с 

хоризонт 2024 г.

„Искам да съм много 

ясен, тук не става въпрос 

за поставяне на условия и 

намеса от страна на Брюк-

сел“, посочи Паоло Джен-

тилони. „Става въпрос за 

това, че държавите членки 

ще поемат в свои ръце под-

силването на собствения 

си растеж и социална сре-

да, съгласувайки ги с наши-

те приоритети – на първо 

място дигиталния и „зеле-

ния“ преход“, заяви той.

Представеният 

план е дискримини-

ращ, неясен и доказ-

ва, че управляващата 

коалиция не може да 

реагира адекватно 

на кризата. На пър-

во място е заложено 

държавите, които 

са в еврозоната, да 

получат по-голяма 

помощ. Това поставя 

страни, като Бълга-

рия, Полша, Унгария, 

Чехия и други,  на 

втори план. Можем 

да го наречем втора скорост. Освен това в плана 

отново се набляга най-вече на Зеления пакт и цифро-

визацията. За мен това е неприемливо. Във време, в 

което стотици хиляди остават без поминък, бизнеси, 

градени с години, фалират, ние продължаваме процес, 

който вероятно би довел до загуба на още работни 

места. Видяхме, че изнесените в Китай производства 

трябва да се върнат в Европа. Според мен това е 

начинът за излизане от кризата чрез насърчаване на 

производството.

Считам, че 15-те млрд. евро, които страната ни 

би получила, са крайно недостатъчни, но нека да не 

забравяме, че това не е безвъзмездна помощ. Това е 

заем, който всички ние ще плащаме. Загубите от кри-

зата може и да надхвърлят тази сума, затова тряб-

ва внимателно да инвестираме тези пари. Безспорно 

най-засегнати са сектори, като транспорт, произ-

водства, обслужващи западни компании, туризъм и 

ресторантьорство. Подкрепа трябва да има за всич-

ки, не трябва да фаворизираме един или друг бранш.

По време на дебата в залата на ЕП се чуха призиви 

Съветът на ЕС да приеме новата МФР с квалифици-

рано мнозинство, за да не остане ЕС „заложник на 

четири държави членки, които предпочитат нацио-

налния отговор пред европейския“. Това показва, че 

се бърза, но моята прогноза е, че споразумение между 

ЕП, ЕК и Съвета ще има най-рано в края на септември.

Ангел Джамбазки, 
евродепутат от ЕКР/ВМРО:
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Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на групата „Обнови Европа“/ДПС: 

Ренета Николова

Г-жо Михайлова, как ще ко-
ментирате представените от 
председателя на ЕК Урсула фон 
дер Лайен МФР и план на ЕС за 
икономическо възстановяване 
на Европа? 

През изминалата седмица 

председателят на Европей-

ската комисия (ЕК) Урсула фон 

дер Лайен представи няколко 

документа, които са очаквани 

отдавна и претърпяха разви-

тие в зависимост от позици-

ята на Съвета на Европа и на 

ЕП. Рядко се говори, но заедно 

с Многогодишната финансова 

рамка (МФР) и Плана на ЕС за 

възстановяване на Европа ЕК 

представи и работната си про-

грама, която е много интересен 

документ. Той е потвърждение 

на това, че въпреки предизвика-

телствата на кризата, а може 

би и заради нея, ЕК приема Зеле-

ния пакт като своя стратегия 

за растеж през следващите го-

дини и продължава да изпълнява 

стриктно отговорностите си 

по това да представя докумен-

ти за изпълнението му. Тоест, 

не са се променили по никакъв 

начин приоритетите на Коми-

сията и ангажиментите й за 

следващите няколко месеца. До 

края на годината ще видим доку-

ментите, свързани с Енергийния 

микс и Енергийната система на 

ЕС, ще видим така очаквания 

документ за вълната за сани-

ране, ще видим продължение на 

дигиталния дневен ред, а също 

така материали за суровините 

в ЕС. ЕК затвърждава и пред-

ставя работна програма, която 

е фокусирана върху реализиране-

то на целите на Зеления пакт 

и дигиталния преход на ЕС като 

стратегии за развитие. 

Другите два документа са 

Многогодишната финансова 

рамка и новото предложение – 

Планът на ЕС за икономическо 

възстановяване на Европа. Най-

важното, което е представено 

в бюджета и този документ, е, 

че ЕК фокусира помощта си към 

страните членки в три основни 

направления - подкрепа на ико-

номиката и частните инвес-

тиции, развитие на здравната 

система на ЕС и повишаване на 

отговорностите на Съюза по 

отношение на здравеопазване-

то в страните членки. Това е 

нещо ново за ЕС. Досега здраве-

опазването е било изключително 

национален приоритет. В тези 

три предложения са фокусирани 

усилията на Комисията за под-

крепата, която е нужна, за да се 

постигне икономическото въз-

становяване на ЕС.

Как стои България по от-
ношение на всички тези доку-
менти?

България стои добре, защо-

то ние сме една от страните, 

които ще получат най-висок про-

цент от общите суми подкрепа 

– 19,3% на база брутен вътре-

шен продукт, което в сравнение 

с други държави е много повече. 

Определено мога да кажа, че ко-

гато става дума за някои от на-

шите съседи или страни, които 

са близо до нашето развитие, 

нещата са съвсем различни. 

Дания например получава минус 

3,9%. Близо до нас е Гърция със 

17%, Литва и Латвия - съответ-

но с 11 и 8 процента. В числово 

измерение възможностите, кои-

то получава България, са за око-

ло 15 млрд. евро (според офици-

ално публикуваната таблица към 

предложението на ЕК). Малко 

повече от 11 млрд. са грантове, 

а над 3 млрд. евро са за ползва-

не като заеми или гаранционни 

схеми. 

Чух коментари, че поколения-

та след нас щели да плащат, чух 

коментари, че отново не получа-

ваме достатъчно, че трябва да 

получаваме само грантове и в 

никакъв случай заеми, чух даже, 

че България щяла да внесе по-

вече, отколкото ще получи. Вся-

какви неща. Моят отговор на 

тези коментари е един и той е 

както винаги – Европейската ко-

мисия ни предлага възможност. 

Решение на България е дали да 

се възползва от нея. Решение 

на правителството, на всички, 

които са ангажирани с разви-

тието на страната, е дали ние 

ще се възползваме от тази въз-

можност и ще продължим да се 

развиваме в рамките на ЕС, или 

ще застанем на едно място, пок-

русени от това, колко тежко ни 

се е отразила кризата, и няма да 

направим опит да се възстано-

вим от нея. 

А на тези, които много се-

риозно повтарят как бъдещите 

поколения ще връщат заемите, 

искам да напомня само какви 

дългове тегли България самос-

тоятелно и дали те са съиз-

мерими. Да кажа, че зависи от 

растежа на страната ни дали 

поколенията ще разберат, че 

имаме задължения, или ние ще 

постигнем такъв растеж, че те 

ще бъдат покрити без проблем и 

няма да им обърнат внимание. За 

да приключа разговорите с тези 

опоненти, ще кажа отново, че се 

предлагат огромни възможнос-

ти. Първо – това е подкрепа за 

страните членки от новия Фонд 

за възстановяване и развитие, 

както и по линия на кохезион-

ната политика, програмите за 

развитие на селските райони 

и механизма за честен преход, 

който засяга регионите с минна 

индустрия и топлоелектрически 

централи. Това е само първата 

част. 

Във втората част, когато 

става дума за възможност за 

разплащане и ликвидност на 

предприятията – механизмът 

за стретегически инвестиции 

и програмата „Инвестираме в 

ЕС“ дават друга категория въз-

можности за страната ни. 

В третата част, когато 

става дума за здравната ни 

система, отново имаме възмож-

ности за развитие на лечебните 

заведения, тяхното оборудване, 

реформите в здравната систе-

ма и всичко, свързано с инова-

циите, изследванията и подго-

товката на здравната система 

за посрещане на евентуални 

бъдещи кризи и подобряване на 

обслужването на населението. 

Възможностите са в тези три 

направления – решение на стра-

ната ни е как ще се възползва 

от тях. 

Няма да е лесно. Само по 

първото направление – за въз-

становяване на страната и 

където действат структурни-

те фондове, фондът за възста-

новяване и фондът за честен 

преход, за да се приложи новият 

механизъм, страната ни тряб-

ва да подготви план, по който 

ще използва средствата, и да 

докаже за какво ще ги използва. 

За да подготви този план, тряб-

ва да се съобрази с изисквани-

ята на Европейския семестър, 

да следва националния План за 

развитие на климата и енер-

гията, плановете за преход на 

районите с минна индустрия и 

топлоелектрически централи. 

Към всичко това трябва да се 

прибави и нова архитектура 

на оперативните програми и 

партньорското споразумение с 

ЕС. При положение че България 

много дълго време не предста-

вяше своя план „Енергетика и 

климат“, че още нямаме пред-

ставени нито драфтове, нито 

идеи за стратегическите пла-

нове за преход за тези райони, 

при положение че имаме доста 

сериозни критики от Европей-

ския семестър - и тук не визи-

рам само върховенството на 

закона, а препоръките към обра-

зователната система, към про-

фесионалното образование, към 

изследванията - има много сери-

озни предизвикателства и пред-

стои много сериозна работа. 

Аз отново апелирам към прави-

телството в разработването 

на националния план да бъдат 

включени представители на на-

учните среди, на организациите, 

които представляват бизнеса в 

България, като КСБ, КРИБ, БСК. 

Бизнес организациите могат да 

бъдат полезни с позициите си, 

а научните среди да предложат 

нови решения и стратегии за 

развитие на образованието. 

Мисля, че и всички политиче-

ски сили трябва да се включат в 

подготовката на страната. Тук 

не става дума за ангажимент 

на едно правителство, а за въз-

становяване на българската 

икономика и за възможности за 

развитието на тази икономика 

в следващите поне 10 години. 

Отговорността е обща. Кол-

кото по-бързо всички направят 

анализите си и подготвят пред-

ложенията си и те се съберат 

в национална позиция, толкова 

по-лесно ще се справим с пре-

дизвикателствата.

Имаме ли срок, в който 
този план трябва да бъде го-
тов?

Краен срок няма, това е ре-

шение на всяка държава член. 

Колкото повече се забавим, тол-

кова повече ще загубим. Ако ние 

представим план към октомври, 

ще може да се възползваме още 

тази година от подкрепата на 

Фонда за възстановяване и от 

всички останали инструменти. 

Ако имаме ясна визия, какво ис-

каме за здравната си система, 

ние може да я представим и 

да получим подкрепа в частта 

„Научени уроци“ и връзката със 

здравната система на ЕС. Ако 

имаме готовност по оператив-

ните програми, бихме могли да 

започнем веднага от новия пла-

нов период или да се възползва-

ме от промените в бюджета за 

2020 г. и да получим подкрепа до 

края на тази година. Ако не се 

справим до октомври и прото-

чим нещата до идващите избо-

ри например, ние губим минимум 

една година. През нея всички 

останали страни, които ще се 

справят, ще вървят напред, а 

ние ще тъпчем на място. Ако си 

позволим такова забавяне. Ми-

сля, че това ще бъде голямото 

предизвикателство и нека поли-

тическите партии да излезем 

от схемата на междуличностни-

те ежби и да погледнем много 

сериозно на задачата, която 

предстои пред страната ни, за 

да гарантираме развитието й 

през следващите десет години.

Какво предстои на европей-
ско ниво?

На европейско ниво очаква-

ме първо да отговори Съветът 

на Европейския съюз. През април 

той предложи такъв план за въз-

становяване на стойност 500 

млрд. евро. Сега предложението 

на Комисията е за 750 млрд. евро. 

Това е техническа разлика. В Съ-

вета имаше спорове дали да са 

само грантове или само заеми. 

Комисията винаги е държала на 

това да има баланс между двете. 

Очаква се Съветът да се изкаже 

по намерения от ЕК баланс. 

Що се отнася до Парламен-

та, ние направихме извънредно 

заседание още в деня, в който 

бяха представени документи-

те. Основните проевропейски 

политически сили – ЕНП, ПЕС и 

„Обнови Европа“ – категорично 

подкрепиха предложението на 

ЕК, което означава, че зад него 

застава преобладаващото мно-

зинство в ЕП.

Ние ще продължим да рабо-

тим с наши становища, за да 

направим конкретни предложе-

ния и да имаме готовност през 

септември да влезем в преговори 

със Съвета и по рамката, и по 

Фонда за възстановяване, и по 

програмите. Надяваме се, че до 

края на Хърватското председа-

телство ще имаме позитивен 

тон. Идеята е към края на годи-

ната Фондът за възстановяване 

да работи, да има промяна в МФР 

за бюджета за 2020 г. с корекция 

от 1 млрд. евро, за да започнат 

да действат мерките, които да 

подкрепят страните членки, и 

от началото на 2021 г. всички 

програми да бъдат на етап по-

следно договаряне, за да започ-

нат колкото се може по-бързо.

Споменахте за вълната за 
саниране?

Вълната за саниране е пред-

ставена в коригираната работна 

програма на ЕК. Там е посочена за 

третото тримесечие на 2020 г. 

Ние очакваме да бъде представе-

на през септември. В бюджета 

на ЕС обаче тя вече намира своя 

ред и измерения и ако се погледне 

разпределението на ресурсите в 

Плана на ЕС за възстановяване 

на Европа, тя фигурира в отделен 

ред с планирани 54 млрд. евро за 

сектор „Строителство“. Що се 

отнася до МФР - тя е в частта 

за енергийна ефективност. Ми-

сля, че това ще даде възможност 

да се реализира много бързо след 

одобрението на рамката.

Ако представим документа до октомври, ще можем да се възползваме още 
тази година от подкрепата на Recovery Fund и останалите инструменти
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Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

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

„Визия за София” влиза за разглеждане и гласуване в СОС
Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Дългосрочната стра-

тегия „Визия за София” с 

хоризонт 2050 г. влиза за 

разглеждане и гласуване 

в Столичния общински 

съвет (СОС). Процесът 

по създаването й, как-

то и следващите стъпки 

от стратегическото и 

пространствено планира-

не бяха представени от 

кмета на София Йорданка 

Фандъкова, главния архи-

тект на СО арх. Здравко 

Здравков, Любо Георгиев, 

ръководител на екип „Ви-

зия”, и общинското пред-

приятие „Софпроект - Общ 

градоустройствен план”.

Фандъкова обясни, че 

визията ще бъде приета 

от СОС на два етапа. 

Първо ще се разглежда 

дългосрочната стратеги-

ческа част, която съдър-

жа пет приоритета, 24 

дългосрочни цели и стъп-

ките за постигането им. 

След това в рамките на 

три месеца ще бъде вне-

сен и още един документ 

с конкретните мерки в 

по-краткосрочен период. 

„Това е много важна зада-

ча, защото с приемането 

на дългосрочния документ 

ще започнем и работа по 

заданието за изменение на 

Общия устройствен план, 

което трябва да е готово 

до края на годината, за да 

можем да гарантираме за-

коново всички планове и да 

осигуряваме повече зелени 

площи, по-подредено стро-

ителство и по-балансира-

Георги Сотиров

„Започва разширение-

то на бул. „Тодор Каблеш-

ков“ между бул. „България“ 

и ул. „Луи Айер“. Бул. „Тодор 

Каблешков“ е част от въ-

трешния градски ринг, чи-

ето изграждане е важно за 

разтоварване на транзит-

ния трафик в столицата. 

Затова строителството 

на всички участъци от въ-

трешните рингове, както 

и довършването на Софий-

ския околовръстен път за 

мен са стратегическите 

задачи.“ Това каза кметът 

на Столичната община 

Йорданка Фандъкова, коя-

то заедно с главния архи-

тект на София Здравко 

Здравков, зам.-кмета на 

СО по строителство инж. 

Цветан Божинов и кмета 

на район „Триадица“ Дими-

тър Божилов представи 

проекта пред медиите.

Реконструираното 

трасе ще бъде с четири 

ленти, с еднопосочни ве-

лоалеи от двете страни 

и резервирано трамвайно 

трасе в средата за евен-

туален бъдещ релсов път, 

който да направи връзка 

от бул. „Овча купел“ до 

метростанция „Г. М. Ди-

митров“.

„Целта ни е с изграж-

дането на бул. „Т. Каблеш-

ков“ и бул. „Филип Кутев“ 

да създадем връзка от бул. 

„Цар Борис III“ през бул. 

„България“ и бул. „Черни 

връх“ до бул. „Симеоновско 

шосе“, поясни арх. Здрав-

ков.

Кметът Фандъкова по-

сочи, че в последните го-

дини СО е инвестирала 11 

млн. лв. в отчужденията 

на имоти, които попадат 

в първата част от трасе-

то. В момента продължава 

придобиването на още 116 

имота. 34 от тях вече са 

общинска собственост. 

„Тази първоначална работа 

отнема най-много време и 

за нея разчитам на кмето-

вете на райони. Те започ-

ват с по-леката процедура 

по доброволно изкупуване и 

при отказ от собствени-

ците започваме тежките 

отчуждителни процедури, 

които в почти всички слу-

чаи минават през съда“, 

поясни градоначалникът.

Строителните дейнос-

ти започнаха в южната 

част на бул. „Тодор Каб-

лешков“. Първият етап от 

разширението е от бул. 

„България“ до ул. „Боян-

ски водопад“ и трябва да 

завърши през август при 

благоприятни атмосфер-

ни условия. Движението 

по булеварда няма да се 

спира.

Проектът предвижда и 

засаждането на максима-

лен брой дървета в тро-

тоара от южната страна 

и запазване на същест-

вуващите от северната 

страна. 

Започна реконструк-

цията на парк „Дружба” в 

едноименния жилищен ком-

плекс. Дейностите стар-

тираха с изграждане на 

фитнес на открито и пло-

щадка за домашни любим-

ци. Спортното съоръже-

ние се изпълнява на терен 

пред църквата „Св. Препо-

добни Наум Охридски“. Ор-

ганизацията на работа бе 

проверена лично от кмета 

на София Йорданка Фандъ-

кова. Тя беше придружена 

от зам.-кмета по екология 

Десислава Билева, кмета 

на район „Искър“ Ивайло 

Цеков и председателя на 

Постоянната комисията 

по околна среда в Столич-

ния общински съвет Лори-

та Радева. 

Площадката за спорт 

на открито е 705 кв. м и е 

решена в пейзажен стил. В 

близост се предвижда об-

новяване на озеленяването 

и поставяне на нови пейки. 

Запазват се розариумите. 

приемане на стратегиче-

ския документ“,  каза арх. 

Здравко Здравков и добави, 

че крайната цел е подобря-

ването на качеството на 

живот в града.

Арх.  Любо Георгиев 

обясни, че всички елемен-

ти във визията работят 

заедно. „Това е една от 

най-силните й характе-

ристики. Към всеки прио-

ритет има закачени цели, 

като по всяка една са 

идентифицирани стъпки, 

тоест през какви етапи 

трябва да минем, за да 

постигнем целта“, добави 

той. По думите му основ-

ната задача на визията 

е през 2050 г. София да е 

компактен, многообразен 

и адаптивен град, управля-

ващ умело ресурсите си и 

включващ хората в реше-

нията за бъдещето.

Повече  по  темата 
чете в следващия брой на 
в. „Строител”.

Снимка авторът

но развитие на новите 

зони”, каза още Йорданка 

Фандъкова и припомни, че 

подготовката на визията 

е започнала преди 3 г. За 

създаването на документа 

са проведени десетки из-

следвания, анализи и диску-

сии, в които са се включили 

над 10 000 организации и 

експерти.

„Смея да твърдя, че го-

ляма част от проектите, 

които днес реализираме, 

са подчинени на целите 

във визията. Очаквам да 

имаме подкрепа от СОС, 

но преди това предстои 

да се проведат обсъжда-

ния в комисиите“, добави 

кметът на София. 

„Има 30 дни, в които да 

получим всякакви мнения 

и препоръки, след което 

с колегите от СОС да ги 

обобщим и да стигнем до 

Пространството за куче-

та е разположено в севе-

роизточната част на парк 

„Дружба” и е разделено на 

две – за дребни и едри по-

роди. Те ще са оградени с 

мрежа, а в тях ще се раз-

положат пейки и кошчета 

за отпадъци. В рамките 

на обновяването на тази 

зелена част от квартала 

ще се изградят още дет-

ски площадки и амфитеа-

тър до езерото. Заложен 

е и ремонт на алейната 

мрежа.

Снимка Румен Добрев
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В писмо до министъра 

на регионалното развитие и 

благоустройството Нацио-

налното сдружение на общи-

ните в Република България 

(НСОРБ) предлага да бъде 

свикано заседание на нацио-

налния Съвет по децентра-

лизация в първата половина 

на юли. Сдружението счита, 

че в дневния ред на заседа-

нието трябва да бъдат об-

съдени редът и сроковете за 

изготвяне на нова програма 

за изпълнение на Стратеги-

ята за децентрализация за 

периода 2020 - 2025 г., как-

то и възможностите за со-

циално-икономическото въз-

становяване на градовете в 

условията на пандемичната 

криза с механизмите на де-

централизацията.

„Първата тема е нало-

жително да бъде обсъдена, 

предвид изтичането в края 

на тази година на настояща-

та програма 2015 - 2020 г. 

Подготовката на нов стра-

тегически документ отне-

ма  продължителен период 

от време и НСОРБ се анга-

жира да изготви и предложи 

пакет от мерки, които да 

бъдат включени в него“, съ-

общават от пресцентъра на 

Сдружението. Кметовете 

ще поставят за обсъждане и 

нормативни промени, които 

да гарантират активната 

роля на Съвета по децен-

трализация като двигател 

и координатор на процеса в 

България.

НСОРБ има готовност 

да представи и анализ на 

влиянието на кризата върху 

общинските бюджети, и па-

кет от краткосрочни и сред-

носрочни мерки, които също 

са обвързани с децентра-

лизацията. В направеното 

проучване за тенденциите 

и степента на отражение 

на кризата с COVID-19 върху 

местните бюджети са се 

включили 82%,  или 217 от 

265 общини. Подадените ци-

фри сочат, че постъпления-

та от собствени приходи за 

периода 1 март – 31 април 

2020 г. намаляват спрямо съ-

щия период на предходната 

година с 41%, като при да-

нъчните приходи този срив 

е с 45%. 

Загубите за март-април 

2020 г. спрямо същия период 

на предходната година су-

марно надвишават 159 млн. 

лв. Прогнозираното свиване 

на планираните годишни по-

стъпления е с 11%. Според 

експертни оценки към края 

на май те се очаква да над-

хвърлят 200 млн. лв.

В същото време местни-

те администрации успяват 

да ограничат разходите си 

към края на април 2020 г. 

спрямо същия период на 2019 

г. едва с 44 млн. лв. Намаля-

ване обема на дофинансира-

не през май не се очаква, а 

напротив – прогнозите са 

за ръст на харчовете с над 

242 млн. лв. спрямо същия пе-

риод на предходната година 

(март-май).

Данните показват от-

четлива тенденция на фор-

миране на траен дефицит 

в резултат на въведеното 

извънредно положение, който 

към края на май се очаква да 

надхвърли 77 млн. лв.

Общинският съвет в Монтана гла-

сува искане до Министерския съвет за 

прехвърляне собствеността на терен 

от 41 декара от държавата на община-

та. Въпросното пространство се на-

мира в близост до центъра на града и 

върху него има стари сгради на някогаш-

ни казарми. От около три десетилетия 

бившите поделения пустеят, но земята 

е държавна и местната власт не може 

да предприеме нищо за застрояването 

Загубите вследствие на COVID–19 се очаква да достигнат 200 млн. лв. през май

Даден е старт на реконструкцията, 

рехабилитацията и модернизацията на бул. 

„Трети март“ в Русе. Ключовата артерия и 

свързаният към нея Сарайски мост са осно-

вен пункт за влизане в града от главните 

пътища от Велико Търново и София.

Ще се изпълни реконструкция на плат-

ната на булеварда, включително връзките 

при п.в. „Сарая“ и ще се изградят нови тра-

сета за движение на велосипеди. В зоната 

на кръстовищата и пешеходните и велоси-

педни пресичания ще бъде осигурена дос-

й, обяви кметът на Монтана Златко 

Живков. Той съобщи, че сегашното ис-

кане е третото поредно за последните 

20 г., и изрази надежда, че този път ще 

завърши с успех, тъй като има разбира-

не от страна на министрите.

Амбицията на община Монтана е на 

мястото на старите казарми да бъде 

изградена многофункционална спортна 

зала със закрит плувен басейн. „Вярвам, 

че ще получим подкрепата на държава-

та, тъй като хората в Монтана го за-

служават“, заяви Живков.

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

тъпна среда. Планирано е подобряване на 

осветеността на булеварда и поставянето 

на допълнителни елементи за пожарната 

безопасност. Ще бъде направена изцяло 

нова сигнализация със знаци и маркировка. 

Предвижда се изграждането на система за 

видео наблюдение и следене на трафика.

Стойността на ремонта на „Трети 

март“ е 7 250 000 лв. Средствата са оси-

гурени по проект „Инвестиране в пътната 

безопасност и подобряване свързаността на 

Община Русе и Окръг Гюргево с транспортна 

мрежа TEN-T“, финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG 

V-A „Румъния - България 2014 - 2020“
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Ренесансът за легендарната балнеолечебница е факт след дълга 
реставрация и благодарение на непреклонната воля на местната власт  

Елица Илчева

Допреди две години 

всички в Банкя се надяваха, 

но малцина бяха запазили 

вяра, че знаковата балне-

олечебница – една от най-

красивите стари сгради в 

страната, ще върне бля-

съка си. Балнеоложкият 

шедьовър на известния 

германски архитект и про-

фесор във Висшето тех-

ническо училище в Мюнхен 

Карл Хохедер (1854 – 1917 г.) 

от началото на ХХ в. външ-

но се отличава със своята 

богата пластична украса, 

с орнаментика, декора-

тивни пиластри и корнизи. 

Със застроена площ от 

5200 кв. м, тя е най-голяма-

та подобна в страната. 

Днес всички очакват да 

се махне металното ограж-

дение около строежа, за-

щото зад него вече ясно се 

вижда, че реставрацията 

успешно върви към финал. 

Мнозина биха искали да над-

зърнат още сега и вътре, 

затова екипът ни реши да 

направи „инспекция“ преди 

официалното откриване 

през есента.

„Последни щрихи във 

фоайето и всичко е готово. 

На 99% сме завършили обек-

та“, посрещнаха ни техни-

ческият ръководител Бог-

дан Шумков и заместникът 

му Венцислав Николов от 

„Стреза“ ЕООД. Двамата 

са на обекта от открива-

нето на строителната пло-

щадка през ноември 2018-а 

и с охота споделят напра-

веното.

Вече е видимо, че в гра-

доустройствено решение 

проектът максимално е 

запазил начина, по който 

е функционирало зданието 

от самото начало. 

Съхранени са всички елемен-
ти с висока художествена и 

Г-н Шумков, лично на Вас какво Ви 
струваше тази толкова сложна рабо-
та по реставрацията на красивата и 
много запусната сграда?

Бих казал, че тя ми носи огромно 

лично и професионално удовлетворение. 

Вълнуващо е да бдиш над всеки детайл, 

да се опитваш да влезеш в кожата на 

някогашните майстори и да следваш 

техните правила.

Колко души работят на обекта?
От 1 ноември 2018-а, когато фак-

тически започнахме, средно е имало по 

60 - 80 човека на ден. Знаете, че сгра-

дата беше съвсем рухнала, външната 

реставрация беше доста трудоемка. 

Конструктивно укрепихме с 16 колони. 

На мястото на старо вито желязно 

стълбище, което свързваше партера с 

горния етаж, поставихме асансьор, за 

да осигурим достъпна среда, отделно 

изградихме две нови стълбищни клетки.

Какъв опит има Вашата фирма с 
този тип строителство?

Имаме сериозен опит. Последният 

по-голям обект беше реставрацията на 

общежитието на Семинарията, което 

също беше труден за изпълнение обект, 

макар че сега е доста по-сложно. Наши-

ят реставратор Георги Пенчев често ни 

казва, че тук всички сме реставратори. 

В екипа привлякохме и много известен 

български скулптор - Атанас Колев, кой-

то работеше във Виена, когато го по-

търсихме, и се върна в Пловдив, за да ни 

направи орнаментите и външните обко-

ви на покрива.

Коя част от работата Ви затрудни 
най-много?

Без колебание казвам – сводовете на 

четирите ниши на тавана в централ-

ното фоайе. Те са изтегляни някога на 

ръка на място и така ги възстановихме 

и ние. Повече от 2 месеца ни отне първи-

ят, защото трябваше да запазим стария 

радиус, дебелина на мазилката, която в 

предната част беше 10 см на места. Ня-

кога е била олекотена с азбест, сега в 

големите участъци попълвахме с фибран, 

много трудно беше изпълнението, но се 

справихме перфектно. 

Корнизите в централното фоайе 

също са предизвикателство, защото 

са с много богат орнамент. В момента 

отстраняваме влагата, за да можем да 

направим позлатата, която изисква да е 

съвсем сухо.

Не така сложно, но много времеемко 

беше и възстановяването на дървените 

парапети, най-красив е този на оркестри-

ната. Вратите също - те са от словен-

ски дъб. На места имаше по 8 ръце лак и 

боя. Двама души на ден не могат да сва-

лят повече от 2 кв. м, за да се докара до 

ново байцване дървото, но се справихме. 

Знаете ли как се сваля плочка по плоч-

ка, така че да не отиде и старата – вся-

ка се реже от четирите страни, после 

ръчно се чука с огромно внимание и ви-

наги на риск.

Знаете ли колко стари плочки под-
менихте? 

Абсолютно точно знам - 3600. Архи-

тектите се бяха потрудили да направят 

цялостна схема, на която бяха отбеля-

зали една по една всички, които са за 

смяна. Като съответно цифрата стана 

доста по-голяма, когато свалихме горния 

слой, някъде и с блажна боя. Само това ни 

отне три месеца.

архитектурна стойност, 

като не е допуснат ни-

какъв компромис. Фоайето 

остава 100 процента ав-

тентично с богатата си 

орнаментика. В идейната 

разработка е предвидена 

възможност то да се из-

ползва и за културни съби-

тия и дори за граждански 

обреди като сключване на 

брак, както е било някога.

В момента засводеният 

таван, където е пластич-

ната украса, очаква един-

ствено да бъдат монти-

рани позлатените релефни 

гипсови плочки. Липсващи-

те елементи един по един 

са изградени наново, при 

това на място и по стари-

те техники. Детайлите са 

изтегляни ръчно с шаблони 

и правени от майсторите 

приспособления. Вратите 

с дръжките и обковите им, 

както и дървената лам-

перия са възстановени с 

изключително старание, а 

където е било невъзможно, 

са поставяни нови пана или 

елементи, които по нищо 

не могат да бъдат отличе-

ни от оригиналните. Една-

та оркестрина се запазва 

такава, нищо чудно там да 

се появи класическа музика, 

каквато е звучала някога. 

В пространството над 

касите ще се обособи зала, 

която ще носи името на 

арх. Хохедер и ще изпълня-

ва ролята на музей с глед-

ка отвисоко към входното 

пространство. Там ще се 

разказва историята на ле-

чебницата, може да има и 

гостуващи експозиции. 

Посетителите и в бъ-

деще ще влизат през цен-

тралния вход. Организирани 

са обаче и два допълнител-

ни – от изток и запад, с 

което ще се осигури дос-

тъпна среда, без да се за-

сяга автентичният облик. 

Функционално двете крила 

са отворени и през задния 

салон за посетители, кои-

то ще ползват процедури. 

Две нови стълбищни клет-

ки и асансьор на мястото 

на старите метални вити 

стъпала осигуряват второ 

ниво и сутерена. 

В двете симетрични 

странични крила (някога 

мъжко и женско) има от-

крити вътрешни дворове. 

От партера, външно пов-

дигнат с широки стълби, 

посетителят ще се озова-

ва директно 

в най-изящната част на зда-
нието – входното фоайе, 

и ще се насочва вляво 

към съблекалните, където 

е запазен единият от два-

та кръгли басейна, разпо-

ложени симетрично, в ав-

тентичния му вид. Там са 

свалени 6 - 7 слоя боя, преди 

да се стигне до оригинал-

ното баварско синьо, явно 

неслучайно подбрано преди 

110 г. от Хохедер.

Във втория басейн, на 

който стените са оста-

вени в бяло, както е било 

през много от годините на 

експлоатация, са добаве-

ни хидромасажни функции. 

Двете царски къпални, кои-

то също са част от без-

ценната история, остават 

точно такива, каквито са 

били, когато са посещава-

ни от цар Фердинанд. Ста-

ровремският интериор е 

съхранен и в още две от 

единичните кабини с вани, 

като наново са възпроиз-

ведени дори плочките със 

заоблени ръбове и ъгли. 

Именно подмяната на 

керамиката парче по парче 

е била най-трудоемката 

дейност в помещенията. 

Повечето от плочките ня-

кога са били произведени 

във фабрика в Чехия и кога-

то сега от Банкя се свър-

зали с тях, там с охота се 

съгласили да направят нови 

по старите образци и за-

пазени калъпи. Ползвана е и 

малка фабрика в Елин Пелин, 

както и художник керамик, 

който по оцелели бройки 

изработил онези, които са 

с рисунки. В съчетаването 

на ново и старо водещо е 

било желанието да има син-

хрон, а не контраст. Зато-

ва и в новата част всичко 

е съобразено със стила 

на оригинала и цветово, 

и като форма и размери. 

Където е имало метал, 

той е бил изпокраден и е 

възстановяван по снимки 

и останали единични обра-

зци. Дори и порцелановите 

мивки се реставрират с 

полиращи средства и запе-

чатващи смеси. 

Интересно е, че по из-

ричното желание на град-

ската управа тук се за-

пазва не само историята 

на сградата, но и някои от 

процедурите, такива какви-

Снимки Румен Добрев

Богдан Шумков, технически ръководител на строежа:
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Г-н Марков, банята е почти 
готова, имате ли вече концеп-
ция как ще се стопанисва след 
ремонта?

На практика още се работи, 

малко се преекспонираха нещата 

последните седмици. Срокът е 

краят на септември. Но да, нови-

на е, че вече имаме ясна концепция 

и движим процедурите по това да 

осигурим стопанисването. То ще 

стане с концесия за строител-

ство и управление.

А защо и за строителство?
Защото искаме да бъде по-

строен един закрит подземен 

плувен басейн, 25 м. Той ще бъде със 

стъклен покрив, така че да не тежи 

на средата в парка, имахме среща в 

Министерството на културата, за да 

обсъдим как да направим нещата по 

най-добрия начин. Защото има хора, 

предимно по-младите, които ежедневно 

биха идвали да плуват, но не и на проце-

дури. Няма да се отива в посока плаж, 

имаме достатъчно в Банкя. Идеята я 

взехме от опита на Будапеща, Виена и 

Мюнхен, който е интегриран в разра-

ботката. 

Допълнителното строителство ще 

бъде в непосредствена близост до ба-

нята, като ще се направи топла връзка 

около 10 метра със сградата. Басей-

нът с остатъчното оборудване, които 

ще са задължение на концесионера, ще 

струват около 2 млн. лв.

Този обект се превърна във Ваша 
мисия, сега вече може ли да кажете, 
че тя е изпълнена? 

През всички години назад във време-

то, вече съм четвърти мандат кмет, с 

екипа ми сме работили по идеята с яс-

ното съзнание, че трябва да се направи 

много стойностен обект. Дано можем 

успешно да минем процедурата и наме-

рим качествен оператор. Ще търсим 

такъв с опит, искаме най-доброто за 

сградата и за хората. 

С това отстъпено право на стро-
еж, което финансира реставрацията, 
Вие се превърнахте в новатор. За 
друг такъв модел на публично-частно 
партньорство не се е чуло досега у 
нас. Има ли интерес от Ваши колеги, 
започват ли да Ви копират?

Ами, аз със удоволствие бих пре-

дал опит, защото моделът не е сложен 

за прилагане, а обществената полза 

е гарантирана. Но се надявам и пред-

стоящата концесия да успее, защото е 

много важно в момента, в който банята 

е готова, някой да започне да я стопа-

нисва. В противен случай тръгва отно-

во обратният процес и би се превърнала 

в бреме за общината. 

Как във времето виждате да запо-
чне да функционира обектът? 

Очаквам до юли да внесем в Сто-

личния общински съвет проекта за ре-

шение за концесия. Ако можем октом-

ври-ноември да я предадем на бъдещия 

стопанин, ще бъде добре. 

През цялото време настойчиво 
държахте да се запази функцията на 
сградата. Защо?

Да, за нас беше много важно на пре-

ден план да е балнеологията не само 

за да запазим историята, но и заради 

лечебните качества на водата в ком-

бинация с въздуха тук.

то са били в миналото. 

Басейните ще работят с 
проточна минерална вода, 
което е рядкост при СПА 
комплексите днес, 

но гарантира изключи-

телно качество. В големия 

син салон вече са монтира-

ни т.нар. душове иглички, с 

които някога са лекувани 

нерви и са били истинска 

атракция за децата с леде-

ните си пръски, които ся-

каш наистина пробождат 

кожата.

Огледално на съблекал-

ните вляво е готов Виенски 

салон. Всяка от нишите в 

него е обособена с дърве-

ните паравани, които са се 

намирали там. А ако това 

не Ви звучи арт, грешите, 

защо те са художествено 

изработени с богата орна-

ментика. 

Горният етаж е за услу-

ги, които не са свързани с 

водата. Там ще има козме-

тично и йога студио, зала 

за курсове за здравословно 

хранене, фитнес салон. Това 

е единственото място, къ-

дето са монтирани не плоч-

ки, а специални доста скъ-

пи антибактериални ПВЦ 

настилки заради комфорта 

на посетителите. В проце-

са на работа е решено да 

се обособи и съблекалня с 

душ-зона. Това ниво е било 

със силно компрометирани 

и наслагвани във времето 

подови покрития, които са 

заменени сега с бетонова 

плоча.

Сутеренът, който в 

предишния живот на зда-

нието е побирал основно 

два огромни бидона за наф-

тата за отопление, сега 

е модерен СПА център с 

две термални зони – парна 

баня и сауна, както и три 

тематични хидромасажни 

басейна. Обособени са и 

два ВИП апартамента за 

семейства или групи, кои-

то желаят да са в индиви-

дуална среда. Интересно е 

решението за вътрешните 

дворове, достъпни именно 

оттук, които досега са 

осигурявали само зелена 

гледка. Единият вече е с 

покрив от метал и стъкло, 

а вторият остава открит. 

И в двата ще има шезлонги 

и пейки в озеленена среда. 

В екстериорно отноше-

ние 

и покривите са реставри-
рани в автентичен вид, 
фасадата – също. 

Най-сложно е било въз-

становяването на един от 

комините, висок повече от 

10 м. За част от него пър-

во е изграждано специално 

скеле.

Най-съвременна тех-

нология е внедрена и при 

отоплението, което ще се 

подпомага от минералната 

вода, и то не директно, а 

след като вече е била в ба-

сейните. След преливници-

те тя отива в голям резер-

воар с температура около 

20 градуса и чрез абсолют-

но автоматизиран енерги-

ен център, който е много 

скъпо, но много ефективно 

и рентабилно във времето 

съоръжение, влиза в употре-

ба не само за отопление, но 

и за климатизация.

Припомняме, че 

изграждането на банята за-
почва през далечната 1907 г.

по инициатива на то-

гавашния министър на зе-

меделието и търговията 

д-р Никола Генадиев. Ръко-

водител на строежа е арх. 

Нено Нешев. Предприемачи 

са братя Савови от София 

и Никола Рангелов от Банкя. 

Построена е за три години 

(1907 - 1910 г.), като са вло-

жени близо 1 млн. златни 

лева. Тя е първата лечебна 

банска сграда у нас, съобра-

зена с модерните за време-

то си технически съоръ-

жения. Тогава държи челна 

позиция на целия Балкански 

полуостров. Когато от-

ворила врати, се стичали 

толкова много хора, че ня-

мало време монетите да се 

броят една по една. Печал-

бата се мерела на кантари, 

за да се пести време. Цар 

Фердинанд бил сред най-

честите посетители. 

Идейният проект за ре-

новация беше направен след 

обстойно проучване от ар-

хитекти, общински специа-

листи и лично от кмета на 

Банкя Рангел Марков, на опи-

та на Будапеща и Мюнхен, 

където е друга от ембле-

матичните сгради на арх. 

Хохедер, и този опит е ин-

тегриран в разработката. 

Общината в унгарската 

столица стопанисва сама 

12 стари минерални бани, 

които са реставрирани и 

допълнени с нови функции, 

каквото бе и желанието на 

местната власт в Банкя, а 

и на Столичната община. 

При обследванията про-

ектантите с ръководител 

арх. Чавдар Георгиев са ус-

тановили, че в българския 

проект има сходни решения 

с тези на сградата в Мюн-

хен, строена между 1897 – 

1901 г., и тази в румънския 

град Сибиу, отворена през 

1904 г. Характерни и за 

трита обекта са елементи 

в стила сецесион. Главното 

фоайе в интериора и купо-

лите на басейните в Банкя 

наподобяват тези на нем-

ската постройка. 

Българският проект обаче е 
уникален, защото е макси-
мално съобразен с мястото 
и средата. 

Най-съществената 

разлика, която носи и ин-

формация за степента на 

развитието на общество-

то у нас по онова време, е, 

че мъжките отделения не 

са по-големи от женските, 

както в другите здания, а 

еднакви и симетрични. 

Ръководството на сто-

личния район дълги години 

прави най-различни опити 

да съхрани зданието, дока-

то през 2018-а се стигна 

до спасителната идея за 

особен вид публично-част-

но партньорство. При него 

пенсионното дружество 

„Алианц“ закупи право на 

строеж на хотел върху об-

щински терен в близост. 

Срещу ползването му за 35 

години местната власт по-

лучи сумата от 8,115 млн. 

лв. без ДДС, които се вло-

жиха в ремонта. 

„Консорциум Банкя 

2020“, включващ строител-

ната фирма „Стреза“ ЕООД 

и „Георгиев Дизайн Студио“ 

ЕООД, спечели конкурса 

на Столичната община с 

предложение за 7,939 млн. 

лв. с ДДС. Тогава кметът 

Рангел Марков заяви, че при 

перфектно стечение на 

обстоятелствата здание-

то – символ на Банкя, ще 

може да се ползва след 540 

календарни дни, което към 

днешна дата вече е ясно, че 

ще се изпълни.

Кметът Рангел Марков: 
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Във Велико Търново продължава работата по проекта 

за  интегриран градски транспорт, който се осъществява 

с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регио-

ни в растеж 2014 - 2020”. Процедурите по обществената 

поръчка на стойност близо 1 млн. лв. с ДДС са изпълнени 

по време на извънредното положение. Парите отиват за 

пълна реконструкция на сега съществуващо кръстовище 

и нова организация на движението по улиците „Беляковско 

шосе“, „България“, „Полтава“, „Освобождение“ и „Краков“. 

Предвижда се уширение на платната, подмяна на марки-

ровката, отводняване и доста други нови елементи по 

съоръжението. Ще се направят 1975 м нови бордюри, ще 

се монтират светофари и система за видео наблюдение.

Интересно проектантско решение е, че автомобилите 

ще попадат в „улеи“, които ще ги насочват към различните 

посоки и няма да има нерегламентирано и рисково премина-

ване от една лента в друга, както е в момента. 

Обектът ще бъде изпълняван поетапно с частично 

затваряне, за да не бъде блокиран трафикът. Работата 

е възложена на обединение между варненските компании 

„Пътища и мостове“ ЕООД и „Инжконсултпроект“ ООД.

Изграждат анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци 

Елица Илчева

Община Благоевград подписа 

договор за проектиране и изграж-

дане на анаеробна инсталация за 

разделно събрани биоразградими 

отпадъци по Оперативна програма 

,,Околна среда 2014 – 2020“. Стой-

ността му е 26 666 000 лв. без ДДС, 

които са безвъзмездна финансова 

помощ. Обществената поръчка за 

пълен инженеринг е спечелена от 

ДЗЗД „Балканика Биогаз“, която е 

формирана от българската „Балка-

ника Енерджи“ ЕАД – София, и Bekon 

GbmH – Германия. Срокът за изпъл-

нение е 1090 календарни дни.

„Ще се направи основна и до-

веждаща инфраструктура, ще се 

достави и монтира инсталация за 

суха метанизация с тунелно ком-

постиране и когенерационен модул 

на разделно събрани биоразградими 

отпадъци. Включено е и въвеждане 

в експлоатация и обучение на пер-

сонала. Технологията, която ще 

бъде използвана, ще е безопасна 

за околната среда“, съобщават от 

пресцентъра на общината. 

Междувременно кметът на 

Благоевград инж. Румен Томов под-

писа и договор за над 1 млн. лв. за 

техническа рекултивация на Клет-

ка 3 на общинското депо за неопас-

ни отпадъци.

Общият бюджет там е 1 697 

125 лв., а срокът на изпълнение е 18 

месеца. Проектът отново се фи-

нансира по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020”, Приори-

тетна ос 2. Клетка 3 на старото 

сметище е разположена в граници-

те на съществуващото депо. Тя е 

с изчерпан обем и цялата й площ 

от 21,80 дка трябва да бъде обра-

ботена.

Общината в Бургас обяви, че е намерила подходящо техническо ре-

шение за продължение на велоалеята от „Сарафово“ до квартал „Край-

морие“. Това е изграждането на метален въздушен мост със специални 

площадки за панорамна гледка. 

„До момента са готови 4 км от трасето. По-нататък автомобил-

ният път към жилищния комплекс минава през скалист и хълмист учас-

тък. Първоначално се обмисляше вариант с взривни дейности, който да 

позволи да се мине успоредно на него. След разговори с представители 

на велосипедната общност обаче се роди идеята за въздушно трасе. 

Проучени бяха терените, потърсиха се и добри примери от чуждес-

транния опит“, поясняват от пресцентъра на кмета Димитър Николов. 

Така над скалистия хълм ще се направи пасарелка, със-

тавена от метални рампи. На няколко места ще има пано-

рамни площадки, където велосипедистите ще могат да си 

починат за няколко минути и да се насладят на гледката 

към морето и канала между него и Мандренското езеро. 

За да се реализира идеята в този й вид, Димитър Нико-

лов е поискал от местния парламент на последната сесия 

разрешение за изработване на Подробен устройствен план 

- парцеларен план. Следващата стъпка е изготвянето на 

технически проект.

Когато се осъществят планираните дейности, Бур-

гас ще има велосипеден маршрут, свързващ „Сарафово“ и 

„Крайморие“. 

В края на февруари 

ТАНГРА – АВ ООД изпълни 

тунелната вентилация 

на обходния път на Габро-

во. Обектът е част от 

транспортното направле-

ние Север-Юг. Тунелът е 

с една тръба с две ленти 

за движение, тротоари, 

система за безопасност, 

светлинна сигнализация, 

пожароизвестяване, видео 

наблюдение, диспечерски 

пункт и специализирана 

вентилационна система. 

Главен изпълнител на целия 

обход бе Консорциум ПСВТ. 

В средата на 2019 г. те 

се обърнаха към ТАНГРА, 

за да изпълни част ОВК. 

Проектът на инж. Б. Хоро-

зов включваше 10 аксиални 

високотемпературни ре-

версивни jet вентилатора 

за тунела, които в нормален режим да прове-

тряват и отвеждат автомобилни газове, а в 

авариен режим да служат за димоотвеждане. 

Екипът на ТАНГРА достави 11 тунелни jet 

вентилатора Ф710, като 10 от тях монтира и 

1 беше оставен в резерв. Вентилаторите са с 

тласкателна сила 685 N, вградени шумозаглуши-

тели, датчици за вибрации и авария, силодинови 

тампони и осигурителни вериги. Вентилатори-

те са високотемпературни и реверсивни с въз-

можност за регулиране де-

бита. Всички елементи са 

изпълнени от неръждаема 

стомана AISI 316 (1.4404) 

и преди да бъдат експеди-

рани от завода в Германия, 

бяха подложени на 3D Х-ray 

рентгенов тест в работен 

режим, за да се изпитат 

аеродинамичните харак-

теристики, електрически-

те и акустични данни на 

вентилаторите. За да бъде 

подсигурен правилен мон-

таж, вентилаторите бяха 

в комплект с нагласяеми 

хоризонтално и вертикал-

но стойки от неръждаема 

стомана. 

Закрепването на вен-

тилаторите ТАН-

ГРА осъществи със 

специализираните 

анкерни шпилки и хи-

мически дюбели на 

FISCHER Германия. 

Съвместно с пред-

ставители на друже-

ството за България 

преди започване на 

монтажните дей-

ности бяха извърше-

ни две пробивания и 

пробно анкериране. 

След 5 часа бе напра-

вен тест. Анкерите 

останаха на позиция-

та си дори при нато-

варване от 100KN = 

10200 кг. От FISCHER 

издадоха сертификат 

за системата на ан-

кериране и след това 

на същия прицип бяха 

монтирани и закрепени всички стойки, както 

и всички предпазни вериги на вентилаторите. 

Това дава сигурност на всички страни - главни-

те изпълнители от Консорциум ПСВТ, ТАНГРА 

като изпълнител по част ОВК, а и на всички 

пътуващи през тунела занапред. 

Jet вентилаторите в тунела, доставени и 

монтирани от ТАНГРА, ще осигурят спокойно-

то и безопасно преминаване на автомобили и 

камиони.
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В. „Строител“

Г-н Рибан, двумесечното извънредно 
положение в страната предизвика затруд-
нения и дори фалити за някои бизнеси, за 
други обратно - допълнителни възможнос-
ти. Как стоят нещата за ЕСКО услугите? 

Действително последните два месеца 

се превърнаха в сериозно предизвикател-

ство за бизнеса. Наложи се всички да про-

меним начина си на работа, за да не допус-

нем компромис с опазването на здравето на 

служителите и клиентите си, но да запазим 

качеството на изпълнение на услугите и по-

етите от нас ангажименти.

Щастлив съм да споделя, че независи-

мо от забавените доставки на оборудване 

и ограничените възможности за работа и 

придвижване, които създадоха проблеми на 

бизнеса в глобален мащаб, ЧЕЗ ЕСКО Бъл-

гария няма закъснение при реализацията на 

нито един от проектите си в ход като след-

ствие от корона-кризата. Всъщност, в този 

период успяхме да завършим и въведем в екс-

плоатация 5 енергийно ефективни проекта 

за клиенти на ЧЕЗ Трейд, сред които „Нидекс“ 

ООД – фотоволтаична централа с мощност 

159 kWp, „Пиринпласт“ АД - фотоволтаична 

централа с мощност 415 kWp, и „Национал 7“ 

ООД - фотоволтаична централа с мощност 

307 KWp.

Убеден съм, че ЕСКО услугите спадат 

към втората група бизнеси – тези, за кои-

то възможностите се увеличават. В усло-

вията на финансова криза редуцирането на 

разходите е във фокуса на всяка компания, а 

енергийно ефективните услуги отговарят 

на тази необходимост и могат да предло-

жат много повече.

Глобалните тенденции в енергийния сек-

тор в последните години са насочени върху 

изразходването на ресурсите и създаване 

на стратегии за адаптация към промените. 

Необходимите технологии стават все по-

достъпни и усъвършенствани, напредва и 

преходът от традиционна енергетика към 

децентрализация, декарбонизация и дигита-

лизация. За енергоемките предприятия той 

е съществен фактор, определящ тяхната 

конкурентоспособност. Все повече компа-

нии инсталират собствена мощност, за да 

намалят риска от колебания на цените на 

енергията, да си осигурят по-голяма неза-

висимост на снабдяване и възможности за 

бъдещи печалби. 

Енергийно ефективните мерки в сфе-

рата на ОВК (отопление, вентилация, кли-

матизация), осветление и индустриалните 

системи могат да осигурят намаляване 

консумацията на електроенергия с до 60% 

наред с екологичните ползи и комфорта.

Действително всеки бизнес по време 
на криза се стреми да оптимизира разхо-
дите. Но ще бъдат ли готови компаниите 
да заделят средства за инвестиции? 

ЧЕЗ ЕСКО България е една от малкото 

компании на българския пазар, които могат 

да предложат пълен инженеринг, включител-

но финансиране на енергийно ефективни 

проекти. При това моделът на финансиране, 

който предлагаме, осигурява на клиентите 

ни незабавно намаляване на разходите за 

електроенергия – още по време на изплаща-

не на инвестицията (обикновено 7 г.). По-съ-

ществено е спестяването за оставащите 

години полезен живот на оборудването – ако 

говорим за фотоволтаична централа напри-

мер, още 18 г.

Много от нашите клиенти разчитат на 

нас за финансиране и цялостно изпълнение 

на своите проекти и до момента. 
Предлагаме цялостни решения на кли-

ентите си – анализираме конкретните им 

нужди, финансираме при необходимост, дос-

тавяме и монтираме оборудването, грижим 

се за всички съпътстващи разрешителни до 

въвеждане в експлоатация на съоръженията, 

така да се каже „до ключ“.

Опитът на екипа, доказаните парт-

ньорства и качествено оборудване ни поз-

воляват да поемем финансовия и техниче-

ски риск на проектите, които управляваме 

– това от своя страна дава възможност на 

клиентите ни да се съсредоточат върху 

основния си бизнес, докато ние работим за 

оптимизиране на техните разходи за елек-

троенергия.

Компании от кой сектор се обръщат 

най-често към Вас и какви са предпочита-
ните енергийно ефективни мерки?

Наши клиенти са индустриални компа-

нии, малки и средни предприятия, общини, 

както и строителни фирми и дружества за 

управление на сгради – 

от жилищни и админи-

стративни здания до 

болници и училища.

Благодарение на 

отличното си сътруд-

ничество с ЧЕЗ Трейд 

България и ЧЕЗ Електро 

България за три години 

ЧЕЗ ЕСКО България на-

трупа портфолио от 

53 проекта, част от 

които в процес на реа-

лизация. 

Разработваме за 

клиентите си инди-

видуални решения в следните основни на-

правления: осветление - сградно, улично, 

производствено; отопление, вентилация 

и климатизация; когенерации и системи за 

оползотворяване на отпадна топлина; ин-

дустриални системи, като електрически 

двигатели, инвертори, компресорни стан-

ции, помпени станции и др.; изграждане и 

експлоатация на ВЕИ централи.

Най-предпочитани от клиентите ни са 

проектите за строителство на фотовол-

таична централа, в повечето случаи – за 

собствена консумация. Съвместно с ЧЕЗ 

Трейд и ЧЕЗ Електро ЧЕЗ ЕСКО България ре-

ализира общо 20 проекта за изграждане на 

фотоволтаични централи с обща мощност 

3,4 МWp - от тях 1,2 МWp са вече в експло-

атация.

Повече информация за услугите и реали-
зираните от компанията проекти можете 
да намерите на www.cez-esco.bg.

„ЧЕЗ Разпределение България” е про-

вело среща с местните власти в община 

Дупница, съобщиха от дружеството. На 

нея са обсъдени инвестиционните наме-

рения на двете страни и възможностите 

за взаимно сътрудничество при тяхната 

реализация. На срещата са присъствали 

Цветомир Ралчев, директор „Стратеги-

ческо планиране и развитие на мрежата“ 

в „ЧЕЗ Разпределение България”, Петър Не-

цов, регионален мениджър на дружество-

то в областта, Методи Чимев, кмет на 

Дупница, и Костадин Костадинов, предсе-

дател на Общинския съвет.

Една от дискутираните теми е била 

свързана с плановете на общината за 

проектиране и изграждане на промишлена 

зона в края на града. В тази връзка мест-

ната администрация търси възможности 

за полагане на подземна и надземна елек-

троенергийна инфраструктура.

„Веднага щом научихме, че общината 

предвижда нов мащабен проект, дойдохме 

на място, тъй като синхронизирането на 

плановете на двете страни е от особе-

но значение за навременното включване 

на обектите в инвестиционната про-

грама на дружеството, която се съгла-

сува предварително от Регулатора. Така 

ще можем да гарантираме, че с първите 

клиенти в новата промишлена зона, кои-

то подадат заявления за присъединяване 

към електроразпределителната мрежа на 

„ЧЕЗ Разпределение България”, ще можем 

незабавно да стартираме съответните 

процедури. Междувременно ние ще проу-

чим възможностите за предоставяне на 

допълнителни мощности в района и ще по-

съветваме общината за нуждите от пола-

гане на тръбна мрежа, в която по-късно да 

прокараме необходимите кабели“, е казал 

Цветомир Ралчев. 

На срещата са обсъдени и възмож-

ностите за ускоряване на процедурата по 

предоставяне от страна на общината на 

петна за строеж на трафопостове в се-

лата Червен брег, Самораново и Яхиново. 

ЧЕЗ Разпределение е предвидило изгражда-

нето на електроенергийните съоръжения 

в тези населени места с цел подобряване 

на сигурността и качеството на електро-

захранването в района.

Душан Рибан, управител на „ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД:

„Нидекс“ ООД – 
фотоволтаична централа 
с мощност 159 kWp

„Пиринпласт“ АД – 
фотоволтаична централа 
с мощност 415 kWp

„Национал 7“ ООД – 
фотоволтаична централа с мощност 307 KWp

Проектът на „ЧЕЗ Раз-

пределение България“ АД 

за опазване живота на 

застрашени видове пти-

ци на територията на За-

падна България „Живот за 

птиците“ е номиниран за 

престижните Европейски 

бизнес награди за околна 

среда в категория „Бизнес 

и биоразнообразие“. Чрез 

конкурса, който се провеж-

да веднъж на две години, 

се отличават проекти на 

компании със значителен 

принос за устойчивото 

развитие и се популяризира 

успехът в екоиновациите, 

както и добрите практики 

в опазването на околната 

среда, които допринасят 

за поддържане на конку-

рентоспособността на 

Европа. От дружеството 

информираха, че победите-

лите ще бъдат обявени на 

официална церемония в края 

на годината.

Проектът „Живот за 

птиците“, чието пълно 

наименование е „Опазва-

не на застрашени видове 

птици чрез обезопасяване 

на опасни за тях въздуш-

ни електропроводи в за-

щитени зони от „Натура 

2000” в Западна България“, 

се реализира от „ЧЕЗ Раз-

пределение България“ АД в 

партньорство с Българско 

дружество за защита на 

птиците. Целта е да се 

обезопасят въздушните 

електропроводи в зоните 

от „Натура 2000” и да се 

осигури възможност за без-

опасно гнездене на редки и 

застрашени видове птици 

на територията на Западна 

България. Компанията ще 

инсталира 4000 предпазни 

и 3600 маркиращи съоръже-

ния на рискови стълбове и 

ще монтира 900 платформи 

за повдигане на щъркелови 

гнезда. Ще се създаде и 

прототип за безопасен за 

птиците стълб, който ще 

бъде предоставен за полз-

ване и от други оператори 

на електроразпределителни 

мрежи. До момента в рам-

ките на проекта от „ЧЕЗ 

Разпределение България“ АД 

са обезопасили 414 щъркело-

ви гнезда, 459 стълба и са 

поставили 138 маркиращи 

устройства.

Проектът е съфинанси-

ран от програма Life на Ев-

ропейския съюз. Той стар-

тира през октомври 2017 г. 

и ще продължи до декември 

2022 г. Изпълнението му е 

естествено продължение 

на дългосрочната полити-

ка на „ЧЕЗ Разпределение 

България” за опазване на 

биологичното разнообра-

зие и защита живота на 

птиците. Повече подроб-

ности за проекта могат да 

бъдат намерени на сайта 

www.lifebirds.eu.
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Георги Сотиров

Г-н Славов, община 
Бяла обяви процедура за 
изпълнител на проекта 
за реставрация на мо-
ста на Кольо Фичето 
над р. Янтра в северната 
част на града. Използ-
ваме това като повод 
за интервю, обектът е 
недвижима ценност с на-
ционално значение, архи-
тектурно-художествен 
паметник на културата 
от 2000 г. 

Ще започна с малко ис-

тория, беленският мост 

е изграден преди повече 

от 150 години от майстор 

Кольо Фичето и се смята 

за постижение на бъл-

гарското възрожденско 

инженерно-строително и 

архитектурно изкуство. 

Работата по него започ-

ва през 1865 г. и завършва 

през 1867 г. Построен е по 

заповед на Мидхат паша. 

Той е дълъг 276 м и е ши-

рок 9 м. Неговите 14 свода 

с отвор 12 м са украсени 

с релефни изображения на 

животни. Поддържат го 13 

опори с водорези и облекча-

ващи ниши, както и с два 

брегови устоя. Направен е 

от дялан местен варовик 

и варов хоросан. След на-

воднение през 1897 г. осем 

свода в средната част 

са унищожени. През 1922 

- 1923 г. е реконструиран 

със стоманобетонни опо-

ри и сводове, което проме-

ня първоначалния облик. За 

Кольо Фичето и Беленския 

мост Феликс Каниц казва: 

„И тоя скромен човек в 

потури и абичка не знае, 

че с Беленския си мост е 

построил най-голямата 

хидравлическа постройка 

на Балканския полуостров 

извън Цариград.“

Паметникът на култу-

рата днес е в лошо със-

тояние, има пукнатини, а 

най-сериозният проблем 

е рушащата се облицовка 

от каменни плочи. Перила-

та също са застрашени, 

тъй като са направени от 

тежък камък и с времето 

сцеплението намалява. При 

високите води на р. Янтра 

през годините в основите 

пък се затлачват дървета 

и постепенно устоите му 

се подкопават. 

Досега общината е 

предприемала множество 

инициативи за набиране на 

средства, но те стигнат 

само за поредния козмети-

чен ремонт. Към момента 

разполагаме с инвестицио-

нен идеен проект заедно с 

всички необходими одобре-

ния, съгласувания и разре-

шения за реализацията му. 

Ако в близко бъдеще не се 

вземат мерки за консер-

вация и реставрация, то 

старината ще бъде загу-

бена за идните поколения.

В тази връзка подадо-

хме проект за финансиране 

от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 

- 2020”. Общият бюджет 

е 9 501 521 лв. и предвиж-

да разширяване в пълния 

му габарит на нивото на 

преминаване на моста в 

Зона 2, която е изградена 

в периода 1922 - 1923 г.; 

премахване на насипната 

конструкция, експониране 

на запазените основи и 

възстановяване на моста 

в пълния му габарит на 

нивото на преминаване в 

Зона 3.

След експонирането на 

очакваните съществува-

щи в насипа опори в Зона 3 

същите ще се експонират 

и консервират. С цел за-

вършване архитектурния 

образ на сводовата кон-

струкция ще бъдат с но-

водобавени метални арки, 

стъпващи върху оригинал-

ните опори. Около запазе-

ните автентични части 

ще се изградят алеи.

Включили сме и изграж-

дането на нова сграда, в 

която ще бъдат разполо-

жени музей за съоръжение-

то и цялостното твор-

чество на Кольо Фичето, 

както и заведение за от-

дих.

В Зона 2 съгласно раз-

работен конструктивен 

проект се предвиждат 

укрепителни мерки - тор-

кретиране с мрежи и анке-

ри върху съществуващите 

бетонови конструктивни 

елементи - сводове и опо-

ри. За намаляване на дисо-

нанса между старо и ново 

се предвижда последният 

слой торкрет-бетон да 

бъде обемно оцветен в не-

утрален ахроматичен сив 

нюанс.

Заложено е на ръба на 

новоизградената конзола 

на горно строене в Зона 2 

да се монтират окачени 

архитектурни елементи, 

повтарящи геометрията 

на оригиналните сводо-

ви стрелки. По тях ще се 

монтира и подчертаващо 

архитектурно осветление.

В инвестиционния про-

ект се предвижда да се по-

добри и инфраструктура-

та в зоната около моста. 

Включено е изграждане 

на дребномащабна инфра-

структура, голям паркинг 

и паркова среда, като се 

създадат центрове и мес-

та за къмпингуване на 

каякарите, плуващи по те-

чението на р. Янтра към 

р. Дунав.

Образователната ин-
фраструктура е елемент 
от жизнеността на вся-
ка община. А Вие минала-
та година решихте един 
33-годишен проблем със 
сградата на СУ „Панайот 
Волов“?

Да, през 2019 г. ус-

пешно завършихме една 

своеобразна 33-годиш-

на одисея, свързана със 

строителството на нова-

та сграда, предназначена 

за средно образователно 

училище. 

Строителството е за-

почнато през 1986 г. и по-

ради липса на финансиране 

е спряно. С ПМС №165 от 

7 август 2018 г. обектът е 

финансиран с 3 682 672 лв. 

с ДДС, с които се построи 

училище с 33 класни стаи и 

кабинети, което позволява 

провеждане на образова-

телния процес при еднос-

менен режим на обучение. 

С това сбъднахме меч-

тата на местната об-

щественост за модерна 

материална база, което 

дава шанс на общината да 

задържи повече деца за по-

дълго в родния град.

Безплатните детски 

градини са мираж за мно-
го от Вашите колеги в 
страната. В община Бяла 
това е факт. Да обясни-
те? Кажете ни и за  със-
тоянието на сградния 
фонд.

С Решение от 29 сеп-

тември 2017 г. на Общин-

ския съвет освободихме 

от заплащане храната и 

месечната такса в дет-

ските ясли и градини. И 

през този мандат про-

дължаваме да влагаме 

средства в подобряване 

състоянието на сградния 

фонд на детските градини. 

Подписахме споразумение 

с МТСП за частично фи-

нансово подпомагане по 

Проект „Красива България”  

на ремонта на ДГ „Пролет”. 

В момента се провежда об-

ществена поръчка за из-

бор на изпълнител. Така за 

началото на следващата 

година децата ще бъдат 

преместени в сграда с въ-

ведени мерки за енергийна 

ефективност. 

От началото на 2019 г. 

обучението в с. Дряновец 

се осъществява в изцяло 

реновирано и оборудвано 

здание. Санирана е и ДГ 

„Стадиона“ в общинския 

център, като там е обно-

вен и дворът.

В новия бюджет има-
те заложено финализира-
не на строителството 
на многофункционалната 
спортна зала?

Предвидено е до края на 

настоящата година обек-

тът да бъде въведен в 

експлоатация. Залата ще 

отговаря на изискванията 

за провеждане на състеза-

ния на закрито по волей-

бол, баскетбол, хандбал, 

футбол на малки вратички, 

тенис, бадминтон, както и 

други видове спорт: тежка 

атлетика - борба, джудо, 

вдигане на тежести и др.

Основната ни цел е с 

изграждане на съоръже-

нието да се осигурят це-

логодишно възможности 

за спортна и културна дей-

ност, както и провеждане-

то на местни, регионални 

и национални състезания и 

конкурси. 

През Ваша територия 
минават важни пътища 
и комуникационни възли – 
първостепенните арте-
рии за София и южната 
граница, железопътната 
линия Русе – София, ма-
гистрален оптичен кабел 
и др. Да коментирате 
проблемите на този вид 

Димитър Славов е роден през 1970 г. Завър-
шил е Тракийския университет – Стара Загора, 
като магистър зооинженер, след което следва 
финанси и специализира в СА „Д. А. Ценов” – 
гр. Свищов. 

В мандат 2007 - 2011 г. е председател на Об-
щинския съвет – Бяла. Бил е изп. директор на 
„Лактис – Бяла” и началник-отдел в Птицеком-
бината в Шумен. От 5 ноември 2015 г. до сега е 
кмет. Семеен, с две деца.

Кметът Димитър Славов: 

Реновираното СУ „Панайот Волов“

Общината
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инфраструктура? 
За Бяла е от изклю-

чителен интерес да по-

добрим  услови ята  за 

безопасно движение по Ре-

публикански път I-5 Русе - 

В. Търново

Няколко са възловите 

места с концентрация на 

пътнотранспортни произ-

шествия: кръстовището 

със завой при с. Полско 

Косово, това за Плевен, 

а също за Свищов при кв. 

„Гара Бяла” и при моста на 

р. Янтра.

Обезопасяването на 

кръговото кръстовище по 

първокласен път I-5 Русе - 

В. Търново км. 51+900 е от 

изключителна важност. 

Общината среща сериозни 

затруднения при възста-

новяване на повредите по 

сигнализацията (знаци и 

светлини) следствие от 

честите ПТП. Поддържа-

нето на същото е непо-

силно за нас и от финансо-

ва гледна точка, и заради 

липсата на специализиран 

човешки ресурс.

Също така ние не сме 

собственик на пътя. Въ-

преки това винаги сме 

участвали в съвместни 

проверки и срещи за подо-

бряване на безопасността 

и предприемане на мерки в 

тази насока. 

С какви благоустрой-
ствени мероприятия мо-
жете да се похвалите в 
селата?

В началото на 2020 г. 

успешно реализирахме 

проекта „Реконструкция и 

рехабилитация на същест-

вуващи улици, тротоари и 

принадлежностите към 

тях“. Той се финансира с 

1 500 518 лв. от ПРСР. 

Извършихме и ремонт 

на участъци от над 30 ули-

ци в града, в селата Стър-

мен, Лом Черковна и Полско 

Косово. Освен това напра-

вихме два паркинга и ас-

фалтова настилка на меж-

дублокови пространства, 

текущ ремонт на общин-

ски пътища и прочие.

През м.г. завърши из-

граждането на Регионална 

система за управление на 

отпадъците в регион Бо-

рово. Обектът бе въведен 

в експлоатация в края на 

март 2019 г. и започна да 

функционира месец по-къс-

но. Изградихме и инстала-

ция за сепариране и ком-

постиране. Построихме и 

пречиствателна станция 

за отпадни води.

Да ни разкажете за 
по-важните европейски 
проекти, които изпълня-
вате, и най-вече за тези, 
свързани със строител-
ство?

Обществено значими 

са инфраструктурните 

проекти, свързани с рекон-

струкцията и рехабилита-

цията на улици и трото-

ари. Тепърва ще се работи 

на част от IV-класния път 

Павел - Босилковци - Гара 

Бяла с обща дължина 10 км, 

както и пътни възли по 

трасето Гюргево - Бяла 

за по-добра връзка с ин-

фраструктурата на ТЕN-Т 

мрежата. Финансирането 

е от програма INTERREG 

V-A „Румъния – България”. 

По BG04 „Енергийна 

ефективност и възобно-

вяема енергия” обновихме 

МБАЛ „Юлия Вревская” 

ЕООД.

Във Вашия район има 
възможност за реализа-
ция на трансграничните 
програми, доколко сте се 
възползвали?

Имаме успешно завър-

шен проект за превенция и 

управление на риска за об-

щините Градинари - Малу 

- Бяла, за безопасен и раз-

вит трансграничен реги-

он по програма INTERREG 

V-A „Румъния – България” 

и създадохме система за 

превенция от природни 

бедствия.

Изпълнява се и раз-

р аб о т ка т а  I m p ro ve d 

nodes Giurgiu-Byala for 

better connection to TEN-T 

infrastructure „Подобрени 

пътни възли Гюргево - Бяла 

за по-добра връзка с инфра-

структурата на мрежата 

ТЕN-Т“ в партньорство 

с териториално-админи-

стративна единица окръг 

Гюргево. Стойността за 

общината като партньор 

е 2 741 207 евро.

Друг проект е свързан 

с подобряване на коорди-

нацията и социалните 

политики между община 

Бяла и Комуна Градинари. 

По него ще бъде довършен 

строежът на Дом за ста-

ри хора. 

Кои са другите Ви при-
оритети този мандат?

Една от целите ни е 

запазване на съществува-

щата мрежа от социални 

услуги за деца, младежи и 

възрастни чрез реализира-

не и на различни социални 

проекти.

В предишния мандат 

положихме основите на 

църквата „Св. Пантелей-

мон” в кв. „Гара Бяла”. За 

първи път от 100 години 

на територията на об-

щината за 1 година и 10 

месеца бе построен пра-

вославен храм. В него са 

и частици от мощите на 

св. Пантелеймон и св. Те-

одор Тирон, които са да-

рение. В пространството 

около храма е създаден 

комплекс с парк, а до него 

се намира и бъдещият фи-

лиал на Историческия му-

зей. Имаме амбицията да 

го превърнем в средищен 

център за развитие на из-

куствата и културно-об-

разователни инициативи 

на общината. 

В близост до общин-

ския център в с. Копривец 

се намира манастирът 

„Св. Петка“. В предиш-

ния програмен период със 

средства от Държавен 

фонд „Земеделие“ направи-

хме реконструкция и раз-

ширение на тяло А (ста-

рите помещения), а сега 

се изгражда тяло Б на два 

етапа, което включва и 

строителство на зимен 

параклис. Предстои да 

вдигнем и нова църква и 

камбанария в имота. Ще 

има и стаи за гости. 

Центърът на града

Мостът на Кольо Фичето

След реконструкцията на моста - проект

Новопостроеният храм  
в кв. „Гара Бяла“ –  

„Св. Пантелеймон“

Църквата „Св. Георги“ в общинския център

Пътно строителство
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Д-р арх. Жечка Илиева, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“:

За изключително кратко време преподавателите успяха да подготвят 44 дисциплини 
в електронната платформа Google Classroom

Георги Сотиров

Арх. Илиева, приемете най-
искрени поздравления от екипа 
на в. „Строител“ за избирането 
Ви на престижната длъжност 
декан на Архитектурния факул-
тет на ВСУ „Черноризец Хра-
бър“. В началото ще Ви помоля 
да представите неговите три 
катедри.

И аз благодаря и за продължа-

ващото сътрудничество с ува-

жавания от гилдията в. „Стро-

ител“. 

Катедра „Архитектура и ур-

банистика“ е с ръководител чл.-

кор. проф. д.а.н арх. Атанас Кова-

чев, в катедра „Строителство 

на сгради и съоръжения“ начело 

е доц. д-р инж. Дария Михалева, 

а в катедра „Изкуства“ –  доц. 

д-р инж. Капка Манасиева. Към 

екипа ни е и доц. д-р инж. Росица 

Петкова - Слипец, която е мой 

заместник.

Мога спокойно да кажа, че 

в „Архитектура и урбанистика“ 

работят динамични, ентусиа-

зирани преподаватели, които 

влагат много сили и енергия в 

подготовката на бъдещите ар-

хитекти. Техни представители 

взеха участие в международния 

проект Citywalk, част от евро-

пейската програма INTERREG, 

който бе отличен с награда на 

публиката.

В международен план е важно 

да се отбележи сътрудничест-

вото ни със световноизвестния 

урбанист проф. Ян Геел, който е 

патрон на студентската лабо-

ратория  „Варна - град за хора-

та” и е чест гост на ВСУ. Плод 

на тази връзка е и преведената 

на български език книга на Геел  

„Как да изучаваме градския жи-

вот”. Имаме две специалности 

„Архитектура“ и „Дизайн“ в на-

правления интериорен дизайн 

и графичен дизайн. Продължава 

и обучението на магистри по 

„Опазване на културното наслед-

ство“, насочено и към инженери. 

Катедра „Строителство на 

сгради и съоръжения“ е с 25-го-

дишна история в подготовката 

на инженери. Предлага изуча-

ването на четири специално-

сти от регулираната професия 

„Инженер в инвестиционното 

проектиране“ – „Строителство 

на сгради и съоръжения“, „Транс-

портно строителство“, „Водо-

снабдяване и канализация“ и „По-

жарна безопасност и защита на 

населението“ в образователно-

квалификационна степен  „бака-

лавър”. 

Магистърските ни програ-

ми „Строителни конструкции“, 

„Транспортно строителство“, 

„Водоснабдяване и канализация“, 

„Пожарна и аварийна безопас-

ност на сгради и съоръжения“ и 

„Строителен инженеринг“ дават 

възможност за повишаване на 

квалификацията, специализира-

не и усъвършенстване в различ-

ните сфери. Обучението тук е 

изцяло съобразено с Наредбите 

за държавните изисквания за 

придобиване на висше образо-

вание на образователно-квали-

фикационна степен „бакалавър“ 

и „магистър” по специалности 

от регулираната професия „Ин-

женер в инвестиционното про-

ектиране”. Подходът в препо-

даването е гъвкав, адаптиран 

към потребностите на бранша 

и съвременните тенденции на 

развитие. Пример в тази насока 

е новият ни проект „Обучение в 

партньорство“ на ВСУ „Черно-

ризец Храбър“, в който основен 

акцент е практическата подго-

товка на студентите в реална 

работна среда.

Катедра „Изкуства“ като 

част от Архитектурния факул-

тет е уникална и за България, 

и за университета, защото ба-

калавърските и магистърските 

програми, които създаваме пове-

че от 25 години, дават свобода 

на нашите студенти и препо-

даватели да изразяват своята 

креативност в дизайна, модата, 

музикалното и танцовото изку-

ство.

За нашите читатели ще 
бъде интересно да разкажете 
по-подробно за електронно ба-
зирания учебен процес в кате-
дра „Строителство на сгради 
и съоръжения”. 

През 1995 г., четири години 

след институционализирането 

на университета, във ВСУ „Чер-

норизец Храбър“ е открита ка-

тедра по „Морски и строителни 

науки“ към Учебно-научен ком-

плекс „Технически науки“. Тогава 

е положено началото на обуче-

нието на строителни инженери 

тук. През 2010 г. след вътрешни 

реформи УНК „Технически науки“ 

е трансформиран в Архитек-

турен факултет, като една от 

катедрите е „Строителство на 

сгради и съоръжения“.

През т.г. ще отбележим 

25-годишен юбилей. Това е вре-

ме, изпълнено с ентусиазъм, 

стремеж за развитие и усъвър-

шенстване и естествено много 

предизвикателства. Години, в 

които наши лектори бяха све-

тилата в строителното инже-

нерство в България. Утвърди-

хме се със собствен академичен 

състав и добре организирана 

база за учебен процес и научни 

изследвания.

Електронното обучение, 

което реализираме от 20 март 

2020 г., е поредното предизвика-

телство за всички нас особено 

в областта на техническите 

науки.

 За изключително кратко 

време преподавателите успяха 

да подготвят 44 дисциплини в 

електронната платформа Google 

Classroom. По този начин бяха об-

хванати студентите от първи 

до пети курс, редовно и задочно 

в ОКС  „бакалавър”. Така летният 

семестър стартира без откъс-

ване от учебния процес. Препо-

давателите изнасят лекционния 

си материал и част от упражне-

нията си във виртуалните ауди-

тории. Осигурена е възможност 

за достъп до препоръчителна 

литература за подготовка на 

изпит. Чрез регулярно обявени-

те часове за консултации има 

допълнителна пряка връзка меж-

ду студент и преподавател.

ВСУ „Черноризец Храбър” 
получи четвърта институцио-
нална акредитация за максима-
лен 6-годишен период с оценка 
9,21 при най-висока възможна 
10, която е и сред най-добрите, 
давани у нас. 

Да, документът се издава от 

Националната агенция по оце-

няване и акредитация (НАОА) и 

резултатът ни е повече от удо-

влетворяващ. Той е следствие 

от усилията, които целият ака-

демичен състав и най-вече него-

вото ръководство полагат през 

годините. Всъщност професио-

нално направление „Архитекту-

ра, строителство и геодезия“ 

във ВСУ е акредитирано и през 

2016 г. с една от най-високите 

оценки в страната 9,14  за пери-

од от 6 години.

Ние сме и първият български 

университет, получил ресерти-

фикация от Европейската ко-

мисия за знака HR Excellence in 

Research на 23 март 2020 г.

Вероятно поддържате кон-
такти с професионалните гим-
назии по строителство, архи-
тектура и геодезия? 

Връзката между средното, 

висшето образование и строи-

телния бранш е изключително 

важна за подготовката на ка-

чествени млади специалисти и 

тяхното успешно реализиране. 

Затова ние се стремим да орга-

низираме различни мероприятия 

с професионалните гимназии 

от цялата страна. Най-голяма-

та ни гордост е Международ-

ното състезание за креативни 

умения „Варна спагети инжене-

ринг“, което събира на едно мяс-

то ученици, студенти, учители, 

преподаватели, архитекти и ин-

женери от бранша. Също така е 

интересно, че отличените там 

ученици имат предимството 

да станат наши студенти и да 

се възползват от намаление на 

семестриалните такси. Тради-

ционно провеждаме и „Майстор-

ски класове“ на различни теми, 

които подпомагат специализи-

раната подготовка на ученици-

те от ПГСАГ във Варна, Бургас, 

Пловдив, Велико Търново и др. Ос-

новната ни цел е да провокираме 

интереса и засега успяваме.

След извънредната ситуа-
ция, в която се намираше ця-
лата страна, за Вашия универ-
ситет на дневен ред е лятна 
изпитна сесия и което е много 
важно – кандидатстудентска 
кампания? Как ще се справите 
с предизвикателствата?

По отношение на кандидат-

студентската кампания универ-

ситетът реагира своевременно 

с организирането на „Виртуални 

отворени прозорци“. Така аби-

туриенти, техните родители 

и преподаватели имат възмож-

ност да участват в интерак-

тивните презентации в реално 

време и да задават конкретни 

въпроси, свързани с обучението 

и приема. Кандидатстването е 

изцяло през сайта www.vfu.b 24 

часа в денонощието, 7 дни в сед-

мицата. Интерес към специал-

ностите ни показват и дванаде-

сетокласници, които искаха да 

продължат своето образование 

в чужбина, но поради ситуация-

та няма да могат. Което не е 

голяма беда, защото дипломите 

на Варненския свободен универ-

ситет „Черноризец Храбър“ са 

признати в Европа и в света. 

Д-р арх. Жечка Илиева e завършила Строителния техникум „Васил Левски“ 
във Варна, а после висше икономическо образование. Тя е и от първия випуск 
архитекти във Варненския свободен университет, който се дипломира през 
2008 г. Още във втори курс е поканена да се присъедини към състава на 
катедрата и да кандидатства за асистентско място. 
През 2018 г. успешно защитава дисертация на тема „Регионални форми на 
сецесиона в архитектурата на Варна – сравнителни характеристики при 
детайлното формообразуване“.
Член е на Камарата и Съюза на архитектите в България.
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В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ ТЕМА ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Инж. Пламен Михалев, 
председател на ОП на КСБ – 

Стара Загора

„Визия за София“ с 
хоризонт до 2050 г. – 
зелен град с подредено 
строителство

Владимир Георгиев, 
кмет на Самоков

Превод Радостина Иванова

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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The construction of the Europe motorway and 
the Balkan Stream is going at an excellent speed

„I was extremely delight-

ed to witness the speed and 

quality with which our Bul-

garian friends are working“. 

This was stated by Serbia’s 

President Aleksandar  

at a briefing in Letnitza, after 

he and Prime Minister Boyko 

Borissov had inspected, by 

helicopter, the progress of 

the Europe motorway and the 

Balkan Stream construction. 

Before leaving for the inspec-

tion, the two had a meeting 

at Sofia Airport, where they 

have discussed topics of mu-

tual interest. Prime Minister 

Borisov and President  

expressed confidence in the 

fact that, despite the difficul-

ties caused by the COVID-19 

pandemic, the accelerated 

realisation of the projects, 

which are of key importance 

not only for the two countries 

but also for the whole region, 

will continue.

„We visited two facilities 

which are highly important 

to both Bulgaria and Serbia. 

One of them is the Europe 

motorway, thanks to which 

very soon Bulgarians and 

Serbians will be able to travel 

between Belgrade and Sofia 

in just three hours. This is 

something we all look for-

ward to. Together with Prime 

Minister Borissov we looked 

over the whole section be-

tween Dragoman and Slivnit-

sa and I am very content with 

the pace of the implementa-

tion“,  said to the media, 

pointing out that the second 

project which was essential 

to both countries was Balkan 

Stream.

According to Aleksandar 

 the Balkan Stream 

means economic and in-

dustry growth, ensuring an 

important energy source for 

both economies. He added 

that he also hopes that the in-

terconnector in the region of 

Nis will also be realised soon. 

President  gave a spe-

cial thanks to Borisov for his 

exceptional support towards 

Serbia in its European path.

On his part, Boyko Bo-

rissov underlined that work 

in Bulgaria is underway at 

full speed in order to realise 

the two projects. „Despite the 

coronavirus, as difficult as it 

was, the construction of the 

Europe motorway and the 

Balkan Stream has not been 

stopped“, noted the Prime 

Minister.

Rebuilding the economy 

does not mean going back to 

the status quo from before the 

crisis, but a leap forward. Elim-

ination of the short-term dam-

ages should become invest-

ing in a long-term future. This 

argument is at the basis of 

the policy for Europe’s recov-

ery after COVID-19. After the 

coronavirus has shaken the EU 

and the world to the core, the 

European Commission (EC) is-

sued a call for the use of the union's 

full budget potential. According to the 

latest economic forecasts presented 

by the Commission at the beginning of 

May, the EU's economy is predicted to 

drop by at least 7,4% this year, which 

would be a significantly bigger drop 

than the one during the worst year of 

the previous crisis (in 2009). The plan 

for economic stimulus was presented 

at the plenary session of the European 

Parliament on May 27th, by the EC’s 

President Ursula von der Leyen.

„This is Europe’s moment. Our 

willingness to act must live up to the 

challenges we are all facing“, she said, 

announcing that in order to guarantee 

sustainability and fairness to all mem-

ber states, the creation of a new recov-

ery instrument, entitled Next Genera-

tion EU, is being proposed. Its budget 

of Euro 750 billion will be raised by the 

Commission in the form of shared debt 

on the financial markets, with Euro 500 

billion distributed to member states as 

grants, and Euro 250 billion as loans. 

The money will be raised by temporar-

ily increasing the own resources ceil-

ing to 2% of the gross national income 

of the EU, allowing the Commission 

to use its very strong credit rating. 

This additional fund will be distributed 

through EU programmes, and it will be 

repaid during a long period of time in 

the framework of EU’s future budget 

plans - no sooner than 2028, and no 

later than 2058. 

„I am very happy with 

the looks of „Arena Bur-

gas“. Soon the city will 

have one more wonder-

ful facility. Large sports 

events and concerts will 

take place in the new 

hall“, this had been an-

nounced by the Prime 

Minister Boyko Borissov 

after inspecting the pro-

gress  of construction 

works at „Arena Bur-

gas“. He has looked at 

the facility together with 

the Minister of Finance 

Vladislav Goranov, the Deputy 

Minister of Regional Development 

and Public Works Nikolay Nank-

ov, the Mayor of Burgas Dimitar 

Nikolov, the Chairperson of the 

Parliamentary Committee on En-

vironment and Water Ivelina Vas-

sileva. The event has been also 

attended by  Eng. Nikolay Nikolov, 

manager of „Bildnix“ EOOD, the 

leading partner company in the 

consortium responsible for the 

execution of the facility.  Eng. 

Nikolov is Deputy Chairman of 

the MB of the Bulgarian Con-

struction Chamber.

„The total investment amounts 

to BGN 55 Million, with additional 

BGN 5 Million, intended for equip-

ment,  and granted through the 

company Akademika 2011“. The 

municipality is also investing its 

own resources in order to build a 

modern infrastructure around the 

hall. The seats have already been 

delivered. Very soon the mounting 

of the finalising sheet metal cov-

ering of the hall’s roof will begin 

too“, added Borissov.

„Arena Burgas“ will be the 

only hall in Bulgaria suited for 

athletic competitions 

of international scale. It 

is multifunctional and it 

can host sport training, 

large cultural events, 

circus performances. 

Parking lot for 800 cars 

and 15-20 buses will 

be available in there. 

Burgas Municipality in-

formed that at present, 

the street leading to the 

sports facility is being 

reconstructed, in order 

to ensure the quick en-

try and exit of visitors. 

„Arena Burgas“ is expected to 

open its doors in December.

„Burgas is becoming a won-

derful city. Large sites are being 

built  in the area and are being 

completed. Even during the pan-

demic the construction works 

continued actively“, had com-

mented the Prime Minister, after 

he had been informed about the 

progress of works at the bypass 

of Pomorie.

After COVID-19 - recovery with a look 
towards the Next Generation of EU

The multifunctional  „Arena Burgas” 
hall opens doors by the end of the year 
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Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

Тираж над 2500 бр. – 0,30 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 125 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

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

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:


