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

Десислава Бакърджиева
„Радостен съм, че мащабният проект по обходния път
на Габрово, водещ към бъдещия
тунел под Шипка, вече е завършен. По 23-километровото трасе има много големи съоръжения, изградени чрез съвременни
строителни технологии. Такъв
е стоманобетонният мост с
дължина 640 м над долината на
р. Синкевица, част от кв. „Чехлевци” и кв. „Войново” на Габрово.“ 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 Дончев, министъра на финансите
Владислав Горанов и зам.-министъра на регионалното развитие
и благоустройството Николай
Нанков. На събитието присъстваха и председателят на УС на
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) Георги Терзийски и кметът на Габрово Таня Христова.
По време на инспекцията
Борисов подчерта, че въпреки
пандемията от COVID-19 строителството на нито един от важните инфраструктурни обек-

ти в страната не е спирано. „И
„Хемус“ правим, другата седмица
ще покажем на варненци напредъка му. А от 10 юни започваме
участъка от Велико Търново в
двете посоки“, добави той. Премиерът 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 Консорциум ПСВТ, в който са „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи
– Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД.
` стр. 3

ИНТЕРВЮ
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Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ

Строителният бранш ще бъде
генератор на развитието на
България в кризисния период
ТЕМА

` стр. 10-13

След COVID-19 – възстановяване с
поглед към следващото поколение на ЕС
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ǴǸǸǩȗȖȌȒȘȍȗȧȗȘȖȋȘȈȔȈȚȈȏȈșȈȕȐȘȈȕȍ
За строителство или реконструкция на ВиК обекти се
провеждат 116 обществени поръчки за около 850 млн. лв.
Елица Илчева
„Темат а з а прог ра мата за саниране стана
много актуална в последните дни и МРРБ я подкрепя категорично.“ Това
каза министърът на регионалното развитие и
благоустройството Петя
Аврамова пред членовете
на парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и
местно самоуправление.
Тя увери депутатите, че
ведомството прави всичко 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 строителите в България (КСБ), които
настояват да бъде отворен нов етап или да се продължи сегашният, за да се
осигури работа на малките
фирми. Имахме видео връзка с Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ),
откъдето също поставиха
темата на дневен ред, почти всеки ден получаваме и
запитвания от кметове.
Ние ги подкрепяме категорично. Дирекция „Жилищна
политика” разработва няколко варианта, но всичко
трябва да бъде разписано

и от финансовото ведомство“, каза министърът.
Според нея би било по-лесно санирането да продължи
по досегашната програма,
която не изисква съфинансиране, 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 видове дейност“, заключи тя.
„Министерството на
регионалното развитие и
благоустройството, Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), Дирекцията за
национален строителен
контрол и Агенцията по ге-

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

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
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Снимка Румен Добрев

одезия, картография и кадастър работиха на пълни
обороти за целия период на
извънредното положение“,
коментира още Аврамова.
Тя допълни, че нито една
от структурите на ведомството 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 разплатила около 170 млн. лв.“,
отчете министърът. Тя
информира депутатите,
че се очаква всеки момент
да бъде подписано разрешение за строеж за участък 3 от АМ „Хемус“ – от
п.в. „Каленик“ до разклона

за Плевен, както и предсрочно да бъде завършена
отсечката между пътните
възли „Буховци“ и „Белокопитово“. Министър Аврамова
подчерта, че се работи и
в двата участъка на АМ
„Европа“.
За строителство или
реконструкци я на ВиК
обекти са отворени 116
обществени поръчки за
около 850 млн. лв. без ДДС.
Предвижда се да бъдат
обявени общо 190 процедури за около 400 обекта.
Финансирането за тях е
от Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020“.
Предстои търг за разработване на регионални прединвестиционни проучвания 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, които са заложени в проекта,
водещ е този за обслужването на една административна област от един ВиК
оператор.
Относно тол системата тя информира, че
договореният с превозвачите тримесечен период
за анализ на приходите от
тол такси няма как да бъде
актуален заради кризата.
Направен е анализ на обхвата на системата и ще
бъде предложена промяна в
него, като се включат още
пътни отсечки.
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Договорът за строителство е за 92 940 000 лв.
с Д ДС. Строи телн и я т
надзор е осъществен от
ДЗЗД „Обединени консултанти“ с партньори „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон
Инженеринг“ ООД и „Трафик Холдинг“ ЕООД срещу
1 096 032 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД. Техният договор е за 116 640 лв.
Целият обходен път на
Габрово е с обща дължина
23 км. Досега шофьорите 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 стоманобетоново мостово съоръжение
с дължина 640 м и отвор
160 м. Построено е по метода „конзолно бетониране“
и премоства широката долина на р. Синкевица, част
от кв. „Чехлевци“ и кв. „Войново“ на Габрово. От АПИ

стрийски метод и по-голя- моста, както и два пътни
ма част от прокопаването възела – „Чехлевци“ и „Дядо
му е извършвано с взривни Дянко“. Чрез двете съодейности. Съоръжението е
с една тръба с две ленти за
движение, две водещи ивици
и тротоари, със системи за
безопасност – вентилация,
светлинна сигнализация,
пожароизвестяване, видео
Десислава Бакърджиева
наблюдение, диспечерски
пункт и т.н.
В Агенция „Пътна инфраструктура“
На 12-километрови я (АПИ) са отворени офертите на кандидаучастък има и три по-малки 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, която е разделена в две обособени позиции, е
на 1 800 000 лв. за благоустрояване и 9 325 054 лв. без ДДС.
Първата позиция е за СМР на обходния
подпомагане на Рилския манастир „Свети Иван Рилски“, Бачковския манастир път на Рудозем, който е с обща дължина
„Успение Богородично“, Троянския мана- 2,41 км (от км. 132+920 до км. 134+280 и от
стир „Успение Богородично“, манастира км. 134+480 до км. 135+530). Индикативната
„Света Троица“ в местността Кръстова стойност е 6 565 054 лв. без ДДС. От АПИ
гора, както и за Софийската духовна се- обявиха, че за нея се състезават: „Иса 2000“
ЕООД; ДЗЗД „Път Средногорци-Рудозем ГФ
минария.
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

припомниха, че по тази технология се изпълняват мостове 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 Борисов, е тунелът под Бакойския баир – при 12-и
километър на път III-5004.
Той е построен по нов ав-

ǛǼǬǮǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺǺǾǻǿǽǶǬǽǼǱǰǽǾǮǬǳǬǰǱǾǽǶǴ
ǳǬǮǱǰǱǹǴȋǮǽǾǺǷǴȂǬǾǬǴǳǬǹȋǶǺǷǶǺǸǬǹǬǽǾǴǼǬ
Със свое постановление правителството одобри допълнителен трансфер
за 2020 г. по бюджета на Столичната
община в размер на 15 000 000 лв. за изграждане, разширение, основен ремонт и
реконструкция на детски градини и ясли.
Одобрени са и разходи по бюджета на
Министерския съвет за 2020 г. в размер

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

www.kofragna-bg.com

НИЕ 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

ръжения се осъществява
връзката на обходния път
на Габрово с центъра на
града. Те са с енергоефективно осветление, с което
се повишава безопасността и удобството при пътуване.
„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 Кохезионния фонд на Европейския
съюз чрез ОП „Транспорт
2007 – 2013“, а след завършването на програмата изграждането продължи със
средства от републикан-

 Кофраж за кръгли стени

ския бюджет“, посочват
от АПИ.
Обходът на Габрово е
част от транспортното
направление Букурещ – Русе
– Димитровград – Александруполис и е възлова точка
при движението в посока
Север–Юг. Чрез него се
осъществява преминаването през Стара планина в
централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът,
са Русе – Велико Търново
– Шипка – Стара Загора –
Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка Стара Загора – Свиленград
(Маказа).

ǶȚȊȖȘȍȕȐșȈȖȜȍȘȚȐȚȍȏȈȌȊȈ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȕȐȖȉȍȒȚȈȌȖǸțȌȖȏȍȔ
„Европейски пътища“ АД.
Обходът ще има две ленти за движение
по 3,75 м и тротоари по 1,5 м. Пътят ще преминава 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 съществуващото 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 преместване на инженерни мрежи.
Втората позиция е за изработване на
технически проект и строителство (инженеринг) на виадукт при 134-ти км на обходния 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. Постъпилите оферти са на „Иса 2000“ ЕООД и „Грома
Холд“ ЕООД.
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ǰȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖȕȈȈȊȚȖȔȈȋȐșȚȘȈȓȈÄǭȊȘȖȗȈ´Ȑ
ÄǩȈȓȒȈȕșȒȐȗȖȚȖȒ´ȊȢȘȊȐșȖȚȓȐȟȕȐȚȍȔȗȖȊȍ
Премиерът Бойко Борисов и президентът на Сърбия Александър Вучич инспектираха двата ключови обекта
Десислава Бакърджиева
„Изключително приятно ми беше да видя с каква
скорост и колко качествено
работят нашите български
приятели.“ Това заяви на
брифинг в Летница президентът на Сърбия Александър Вучич, след като заедно
с премиера Бойко Борисов
инспектираха с хеликоптер
напредъка по изграждането
на АМ „Европа“ и на „Балкански поток“. Преди да отпътуват за съвместната проверка, двамата проведоха
среща на летище София, на
която са обсъдили теми от
взаимен интерес за двете
държави. Премиерът Борисов и президентът Вучич са
изразили увереност, че независимо от трудностите,
породени от епидемията от
COVID-19, ще продължи ускорената реализация на проектите, които са ключови не
само за двете страни, но и
за целия регион.
„Посетихме два много
важни 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 пътуват между Белград и София.
Това е нещо, което всички
очакваме. С премиера Бори-

сов разгледахме целия участък между Драгоман и Сливница и съм много доволен от
темповете на изпълнение“,
каза пред медиите Вучич и
подчерта, че вторият проект, който има съществено
значение и за двете страни,
е „Балкански поток“.
По думите на Александър Вучич „Балкански поток“
означава икономически растеж, ръст на промишлеността, осигуряване на важен
енергиен източник за двете
икономики. Той добави, че се
надява в кратки срокове да
бъде реализиран и интерконекторът в района на Ниш.
Президентът Вучич специално благодари на Борисов
за изключителната му подкрепа за Сърбия по европейския й път.

От своя страна Бойко
Борисов изтъкна, че в България се работи на пълни
обороти за реализацията
на двата проекта. „Въпреки коронавируса, колкото
и трудно да беше, строителството на АМ „Европа“
и „Балкански поток“ не е
спирало“, отбеляза министър-председателят. Борисов припомни, че целта на
газовата връзка е диверсификация за целия регион и
осигуряване на възможност
да бъде доставян газ от
различни източници, така
че тръбите да бъдат запълнени веднага щом станат
готови. „Изграждането на
„Балкански поток“ се извършва честно, почтено и с
помощта на Европейската
комисия, като се спазват

всички изисквания на третия либерализационен пакет“, завърши той.
Проверката на АМ „Европа“ в района на 17-километровата отсечка между Драгоман и Сливница е показала,
че на обекта се работи с
пълна мобилизация. От правителствената пресслужба
информираха, че по време на
извънредно положение усиленото строителство на
участъка е продължило съобразно противоепидемичните 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 – „Сливница 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 републиканския бюджет. Срокът за
изпълнение на СМР е 2022 г.
Към момента се извършват
дейности по разчистване
на строителна площ, премахване на хумус, разрушаване 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 „Драгоман-Изток“ при 14-и км. За
третия 16-километров участък, който е от Сливница
до връзката със Северната
скоростна тангента, е изработен технически проект с
ПУП - Парцеларен план, като
предстоят действията по
неговото прoцедиране.
За изграждания газопровод от „Булгартрансгаз“
ЕАД, който е с обща дължина 474 км, стана ясно,
че във временните строителни 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 транспортират към временните бази.
Общият почистен хумус от
сервитута на газопровода е
403,19 км. Разнесените тръби по трасето са 281,22 км,
от които са заварени 153,06
км. Изкопаната траншея за
полагане на газопровода е
100,44 км. Положеният газопровод в траншеята е 91,43
км. Териториите с археологически обекти по трасето
се проучват и освобождават
за строителството с оглед
опазване на културното наследство на страната ни
при изграждането на „Балкански поток“.
За цялостната реализация на проекта за разширение на газопреносната
инфраструктура от българо-турската до българо-сръбската граница ще
бъдат изградени и две компресорни станции - „Расово“
и „Нова Провадия“. Предвидените компресорни агрегати на двете станции ще
бъдат най-ново поколение,
производство на американска компания, която е лидер
в сектора. Към настоящия
момент се изпълняват СМР
на бъдещата площадка на
КС „Расово“.
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ǴțȓȚȐȜțȕȒȞȐȖȕȈȓȕȈȚȈȏȈȓȈÄǨȘȍȕȈǩțȘȋȈș´
ȖȚȊȈȘȧȊȘȈȚȐȌȖȒȘȈȧȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈ
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 провеждат големи спортни събития и концерти“, това е
заявил премиерът Бойко Борисов, след като е проверил
на какъв етап е изграждането на „Арена Бургас“. Той
е разгледал обекта заедно
с министъра на финансите
Владислав Горанов, зам.-министъра на регионалното
развитие и благоустройството 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, управител на „Билдникс“ ЕООД,
фирмата водещ партньор в
консорциума изпълнител на
съоръжението. Инж. Нико-

лов е зам.-председател на
УС на Камарата на строителите в България.
„Цялата инвестиция
възлиза на общо 55 млн. лв.,
като за оборудване са отпуснати и допълнителни 5
млн. лв. по линия на дружеството „Академика 2011“.
Общината също инвестира
свои средства, за да изгради модерна инфраструктура около залата. Седалките
вече са доставени. Предстои и съвсем скоро да започне монтажът на специалното финално покритие
от ламарина за покрива на
залата“, е добавил Борисов.
„Арена Бургас“ ще е
единствената зала в България, която е адаптирана

за лекоатлетически състезания от международен
мащаб. Тя е мултифункционална и в нея може да
се провеждат тренировки,
големи културни събития,
циркови представления.
Ще разполага с паркинг за
800 автомобила и 15 - 20 автобуса. От община Бургас
информираха, че в момента
се реконструира и улицата
към спортното съоръжение,
за да се осигури бързо влизане и излизане за посетителите. Очаква се „Арена
Бургас“ да отвори врати
през декември. Тя ще се
стопанисва от държавното дружество „Академика“.
„Бургас става прекра-

сен. В района се правят
огромни строежи и се завършват. Дори и по време
на епидемията се е работило активно“, е коментирал премиерът, след като
се е запознал и с напредъка
на дейностите на обходния път на Поморие. Това
е последният етап от разширението на пътя между Бургас и Слънчев бряг.
Инвестицията е за около
20,6 млн. лв. В момента се
изграждат два селскостопански подлеза, изпълняват
се насипи и асфалтобетонови работи, прокарват се
електропроводи и водопроводи, завършват се водостоците.

С бюджетни средства
ще се построи и Северният обход на Бургас, който
ще бъде с дължина 4,7 км.
Чрез него транзитният
трафик ще се изнесе извън центъра на града, за
да може пътуването около
Бургас да бъде по-бързо
и безопасно. Кметът Николов е съобщил, че до 22
юни ще приключат процедурите за изграждането
на обхода на Бургас. „Вече
е подписано споразумение
с Агенция „Пътна инфраструктура“ общината да
финансира строителството на локалните платна на
пътя, за да може бизнесът
да се възползва от този
инфраструктурен проект.
Това ще позволи край Северния обход на Бургас да
се направят складове и
предприятия“, е добавил
Николов.

ǷȘȍȌșȚȖȐȗȖȌȗȐșȊȈȕȍȕȈȌȖȋȖȊȖȘȏȈȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍ
ȕȈȐȕȚȍȋȘȐȘȈȕȐȧȊȖȌȍȕȗȘȖȍȒȚȏȈȖȉȓȈșȚȚȈ
Правителството прие решение, с
което дава съгласие ръководителят на
Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ („ОПОС
2014 – 2020“) да подпише договор с „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД – Бургас, 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 възможно стартиране на дейностите по
реконструкция, рехабилитация на съществуващата ВиК инфраструктура
и изграждане на нови системи и съоръжения в тринадесет агломерации с над
10 000 е.ж. - Бургас, Несебър, Поморие,
Созопол, Приморско, Обзор, Айтос, Карнобат, Царево, Китен, Черноморец, Сарафово и Лозенец, част от обособената
територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕАД - Бургас.
Проектът включва реконструкция
на 158 км водопроводна и 22 км канализационна мрежа, както и изграждане на
близо 7 км водопроводна и 73 км канализационна мрежа. Ще бъде построена

пречиствателна станция за отпадни
води, а други 3 ще бъдат реконструирани. Предвидена е и реконструкция на
2 пречиствателни станции за питейни
води. Очаква се с реализирането на всички дейности допълнителният брой еквивалент жители с достъп до подобрено
пречистване на отпадните води, както
и общият товар на замърсяване, който
се събира и третира в пълно съответствие 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 постигне съответствие с националното
и европейското законодателство в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадните
води и повишаване на ефективността
на системите и съоръженията, както
и постигане на съответствие с Националната стратегия за управление и
развитие на водния сектор в Република
България и Стратегия „Европа 2020“ на
ЕС за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж чрез мерки за изграждане
на ВиК инфраструктура“, поясняват още
от правителствената информационна
служба.

ÄǽȐȌȘȖȔȈȚ´ǶǶǬșȕȖȊȈȖȜȐșȐșȒȓȈȌȖȊȈȉȈȏȈ
На 29 май „Хидромат”
ООД получи разрешение
за въвеждане в експлоатация на нова офис и складова база. Това съобщи за
вестник „Строител“ инж.
Антон Маслев, управител
на „Хидромат” ООД. Обектът се намира на Софийския околовръстен път, в
район „Люлин“.
Базата започва да функционира от 2 юни, а официалното откриване ще бъде
през септември с оглед на
настоящата ситуация.

ÄǷȢȚȐȡȈȐȔȖșȚȖȊȍ´ǭǶǶǬȡȍȌȖȉȐȊȈ
ȊȈȘȖȊȐȞȐȖȚȕȈȝȖȌȐȡȍÄǹțȊȖȘȖȊȖ´
Варненското дружество „Пътища и мостове“
ЕООД ще добива строителни материали – варовици, от находище „Суворово-2“, разположено в
землището на едноименния град, област Варна.
Това е регламентирано в
решение на Министерския

съвет, взето на заседание
на 3 юни, с което дружеството е определено за
концесионер.
От МС информираха,
че концесията се предоставя за срок от 35 г. През
този период дружеството
ще инвестира около 163
хил. лв. за добива. Очаква-

ните концесионни плащания за целия период на договора ще надхвърлят 350
хил. лв. без ДДС. „В съответствие с изискванията
на Закона за подземните
богатства тези приходи
постъпват в държавния
бюджет и в бюджета на
общината по местонахождение на концесионната площ – в случая това е
Суворово“, уточняват от
ведомството.
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Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“:
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ÏÂ£ÜÍÅÂÒÊáÄ

В настоящото трудно време
успяхме да запазим духа на ВСУ

Снимки авторът

Георги Сотиров

Проф. Борисов, вече
не сме в извънредно положение, но все още сме в
епидемиологична обстановка. Как функционира в
тези сложни условия един
от най-престижните кампуси в България?
Разбира се, и ние от
Висшето строително училище „Любен Каравелов“
се съобразяваме и изпълняваме разпорежданията
и мерките, предвидени в
заповедите на министъра
на здравеопазването. Ще
продължим учебния процес
неприсъствено с провеждане на лекции, упражнения,
курсови проекти и всичко
онова, което е свързано с
образователната дейност,
която ВСУ е призвано да
извършва, т.е. да подготвя бъдещите архитекти,
урбанисти и строителни
инженери. На практика
учебните зали няма да се
използват. Едва след изтичането на специфичното
време, упоменато в заповедта 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 обучение – присъствено.
На дневен ред са изпитите от поредната лятна
сесия. Твърде вероятно е в
тази ситуация като ректор на ВСУ да дам възможност една част от тях да
се провеждат дистанционно. Основният проблем е
защитата на курсовите
проекти, която в нашия
университет се прави пред
изпитна комисия. Подобни
затруднения предстоят и
със защитата на дипломните работи, която обичайно 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 защитите на курсови проекти
или дипломни работи с месец-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 младите хора в трудовия процес на фирмите или ателиетата, които ги очакват.
По този въпрос имаме единомислие.
Мотото на сайта на
ВСУ е „Ако имаш визия“.
Как ще коментирате тази

фраза?
Това е препратка към
творческото въображение
и мисълта за бъдещето, когато нашите възпитаници
ще отстояват своите професионални възможности и
амбиции като архитекти,
инженери и строители в
една различна България.
Нашите професии както
в сферата на проектирането, така и в реалното
изпълнение на строителните 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, продължава като строителен
процес и завършва с въвеждането в експлоатация, е
свързано с очакването за
по-добро бъдеще – влизането в новопостроен апартамент, откриването на
нова магистрала, на един
красив парк, завършения ремонт на градска улица или
изграждането на нова детска 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 университета и фирми партньори
има многопластово измерение. Едно от тях е, че
ВСУ готви професионалисти за работа през XXI
век, когато се формира
инфраструктурното бъдеще на страната…
Ще свържа отговора на
този въпрос с нещо ново,
въведено при нас, което
прави по-интересен учебния процес. Става дума за
студентските практики
и партньорството ни с
бизнеса. Това го казвам и
във връзка с развитието
на нашия Лабораторно-изследователски комплекс.
В момента обособяваме
специализирани зали, помещения и тематични кабинети. Най-вероятно ще
предоставим възможност
на водещи български фирми
- и строителни, и такива в
областта на строителните материали, да ползват
тези кабинети като свои.
В тях те ще могат да презентират най-добрите си
постижения, най-новите
продукти в сектора.
Надявам се да се създадат добра връзка и работещ диалог между нашите
студенти и преподавателите – на академичната
общност като цяло, с потребностите на реалния
бизнес. Това е от ключово
значение за Висшето строително училище в стреме-

жа му да готви архитекти
и инженери, които да работят успешно в една все
повече разширяваща се откъм нови професионалисти
конкурентна среда.
Кризисната ситуация постави определени
изисквания пред учебния
процес. В същото време
стопанисването и управлението на един кампус
вероятно има своите изисквания и особености?
И проблеми… Кризата
попречи и на провеждането
на планираните мероприятия в уникалния спортен
комплекс, който изградихме.
Това се отнася и за използването по предназначение
на учебните корпуси, залите и лабораториите. При
положение че имаме неприсъствен учебен процес, те
стоят заключени. При тази
специфична ситуация не е
възможно да работи и студентският стол. Общежитията функционират, но с
ограничена заетост.
Всичко това води до
намаляване на приходите
за училището, т.е. до ситуация, която е свързана
пряко с финансовото ни
състояние. Разбира се, ние
приемаме и разчитаме на
някои компенсаторни мерки. Когато приключи епидемията и обстановката се
нормализира, ние ще сме
още по-мобилизирани по от-

ношение на провеждане на
учебната дейност и всичко, свързано с нея. Сигурен
съм, че и в бъдеще нашето
училище ще продължи обучението и подготовката на
елитни кадри за строителния бизнес.
Вие, проф. Борисов, освен че сте преподавател
и ръководител на катедра
„Градоустройство, теория и история на архитектурата” и ректор на ВСУ,
имате и сериозни постижения в областта на архитектурата. Всичко това
предполага, че можете
най-добре да прецените
и оцените ситуацията с
дистанционното обучение, което пандемията
наложи.
Нашите професии са
регулирани. Това ги прави
по-особени в сравнение с
много други. По математика, философия, история,
география сигурно е по-лесно и донякъде ефективно
да се води дистанционно
обучение, но това, което
изучават нашите студенти, бъдещите архитекти и
строителни инженери, изисква все пак един минимум
занятия, които няма как да
се усвояват онлайн.
Неслучайно, и то не
само в България, но и в Европейския съюз, а и в целия
свят, е прието обучението
по архитектура във висши-

те училища да бъде винаги
редовна форма на присъствие. Задочно не се практикува, дистанционното също
е проблематично… С други
думи – затруднения има и
така е навсякъде при инженерните специалности,
но няколкото месеца криза
няма да бъдат фатални
според мен.
Ако се върнете в годините 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 своята подготовка и да завърша едно от най-елитните
в света висши училища по
архитектура „Баухаус“ във
Ваймар и свързаната с него
художествената школа за
визуално-пластични изкуства, дизайн и занаяти, която се превръща в център
на модернизма през първата половина на ХХ век. Ако
сме коректни в сравненията си, то мога определено
да кажа, че ние нямаме съществени разлики в обучението на студентите. Не
само като ректор на ВСУ
мога да твърдя това, но и
за работата със студентите в УАСГ, до голяма степен
- и в Нов български университет и Варненския свободен университет „Чернори-
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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 течения в архитектурата на
модернизма и модерния дизайн. Традициите на висшето образование в Германия
са вековни. Студентският
живот е малко по-различен
от този в нашата страна.
Общностите на младите
са по-еманципирани и самоуправляващи се. Ако сравня
клубната им дейност с
тази у нас, мога да кажа,
че по същество в Германия има културни средища
от най-висок клас – и като
дискусии, и като участници
в тях, и като стил на общуване.
Връщайки се към учебния процес, ще повторя, че
съществена разлика няма.
И там, и тук преподавателите имат отлична теоретична, а и практическа
подготовка.
За да завършим тази
тема в ситуация, когато
мнозина имат повече свободно време пред компютъра вкъщи, какво работи
извън университета арх.
Борисов?
Този въпрос се отнася
и за голяма част от академичното тяло, което
развива своята професионална кариера не само във
ВСУ „Любен Каравелов“.
Наистина сега сякаш свободното време е повече,
но особено за ректора не е
точно така. Управлението
на едно висше училище наймалкото изисква постоянното ми присъствие в
кабинета. Няма да забравя
думите на мои по-опитни в
това отношение колеги, от
които - особено в началото

качеството на обитаване
в много голяма степен зависи не само от условията
на индивидуалния апартамент, в който живееш, а и
от споделените пространства, 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 жилищното застрояване като
богато озеленени тераси,
които не представляват
обикновени лоджии. Става
дума за зелени връзки с огромни размери между секциите на жилищния комплекс,
които имат характера на
висящи градини.
Надявам се този експеримент да се реализира. Но
това зависи от предприемачите и строителите,
които ще се ангажират с
реализацията на подобен
проект.

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

на мандата - имах и продължавам да получавам информация, че управленецът
няма да има време дори и за
час да напусне кабинета си.
Това се оказа вярно, особено сега в тази ситуация.
Извън ректорските ми
ангажименти и преподавателската работа аз не
преставам да се занимавам с проектантска дейност и се стремя да отделям достатъчно време и
за научноизследователска.
В момента ръководя проект, който беше спечелен
през миналата година и се
финансира от Фонд научни
изследвания. В него участват професори от няколко
университета и от БАН.
Естествено суматохата
около коронавируса малко
ни позабави да завършим
ефективно това начинание. Проектът е свързан с
усъвършенстване на нормативната база в регионалното развитие и терито-

риалното устройство.
Освен това водя няколко големи проекта за жилищни групи. И независимо
от стагнацията, която се
забелязва в много сектори
на икономиката, оживлението в строителния бизнес е
осезаемо. В това отношение съм обнадежден, че найвероятно строителният
бранш ще бъде генератор
на развитието на България
в този кризисен период.
Факт е, че здравният аспект на проблема доведе
до сериозни икономически
сътресения, но за наша радост именно строителният бранш работи, генерира
заетост, работни места и
финансови резултати.
Аз, разбира се, следя
тази проблематика и се
радвам, че вестник „Строител“ отразява всичко това
по един безупречен начин.
Трябва да споделя, че
преди заниманията ми в
академичната общност аз

имах дългогодишна професионална дейност веднага
след дипломирането си. Защитата на дисертационния труд и придобиването
на докторската ми степен
бяха преди 30-ина години.
Бях задочен докторант и
едновременно не се откъсвах от практиката си на
проектант в „Софпроект“.
Мога да определя работата
си там като втори университет. Попадайки от елитния „Баухаус“ в тази проектантска 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 моите колеги, които имаха много 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. Става дума за всички видове
инженерни специалности
и дейности на архитекта
– от интериора до глобалното градоустройство,
вкл. имах пряко участие и
по изготвянето на Общия
градоустройствен план на
София. Тази школа от „Софпроект“ ми даде най-много
в професионален план като
практически знания и умения.
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 пространства - озеленени и добре
благоустроени, защото

Международното сътрудничество на ВСУ е с
повече от 20 университета от Европа и Азия. Какво предстои?
За съжаление в момента масово се отлагат
международни конференции,
а на места се преминава в
неприсъствено провеждане
на такива форуми. Наскоро
подписахме договор за сътрудничество между ВСУ
„Любен Каравелов“ и университета в Прищина, Косово.
Колегите там ще направят
своята конференция онлайн,
като тематично насочват
докладите към въздействието на пандемията в различните сфери на живота.
Ние също ще имаме участие чрез видео конферентна връзка.
В средата на октомври
ще проведем традиционната Международна научна
конференция по строителство и архитектура, като
силно се надявам това да
стане присъствено, защото контактите между
учените от различните
европейски университети
са нещо незаменимо. Те са
неформални, провеждат се
сериозни диспути, генерират се нови професионални отношения. Имаме
амбицията тази година
нашият форум да бъде на
високо научно равнище и
конференцията да бъде регистрирана в Националния
център за информация и
документация.
Една от най-важните
дейности за всеки университет е кандидатстудентската кампания. Как
ще коментирате опита на
ВСУ в това отношение?
Имаме няколко неприсъствени изпита – по математика и по рисуване,
за специалностите, които

се изучават във ВСУ. Още
при първия, който проведохме през април, всички
кандидат-студенти, които
предварително бяха заявили
своето желание да учат при
нас, взеха успешно изпитите си. Всички, без изключение. За нас това е много
интересен и поучителен
резултат. Ако се разгледат
протоколите на кандидатстудентите и за Архитектурния, 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 кампания по този начин. Впрочем, 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 кандидат-студентите се очертава 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 спортен комплекс, реновирани
учебни корпуси и общежития, изцяло обновена
сграда на Културния дом.
С какво още смятате, че
научната общност ще запомни управлението Ви?
Може би с това, че в
настоящото трудно време успяхме да запазим духа
на ВСУ, неговото вече над
80-годишно творческо съществуване, където се
обучават едни от най-изявените архитекти, инженери и строители на модерна
България. Този дух на ВСУ
„Любен Каравелов“, който
го прави елитно училище в
подготовката на кадри за
строителния бранш и архитектурното проектиране,
е изключително важен за
цялото висше образование
в страната.
В разговори с министъра на образованието и науката винаги сме стигали
до заключението, че пътят
ни напред в годините е да
реализираме елитно обучение за нашите студенти,
да не се задоволяваме с
посредствени резултати.
По тези причини ние вдигнахме критериите си за
оценяване и за развитие
на учебния процес. Така че
се надявам да оставим не
само материалната база,
за която положихме сериозни усилия да я приведем според съвременните
изисквания за този тип
сгради, но и трайни впечатления за значителните
успехи в научноизследователската дейност на ВСУ,
отчитайки прием ственост та и традициите,
които на територията на
училището се отстояват
вече 82 години.
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ȕȈȗȖȌȍȔȈ
Владимир Житенски, зам.-председател
на УС на КСБ и изп. директор на „Джи Пи
Груп“ АД в интервю за сп. „Икономика“:

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

Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
Ренета Николова

FIEC подготвя свое становище по предложения от Европейската комисия (ЕК) План за
икономическо възстановяване
Next Generation EU. С цел генериране на идеи за възстановяване
и развитие на бранша Федерацията проведе видео конферентен брейнсторминг, в който се
включиха представители на 15
държави. От страна на Камарата на строителите в България (КСБ) в събитието участваха вицепрезидентът на FIEC
и председател на ОП на КСБ
– София, инж. Любомир Качамаков, Любомир Пейновски, член
на ИБ и УС на КСБ, и изпълнителният директор на Камарата
Валентин Николов. В началото
на срещата бе направена презентация на основните моменти от Recovery plan for Europe.
След презентацията представителите на федерациите на
отделните държави, участващи
в срещата, коментираха своите виждания как сектор „Строителство” може да се възползва
от възможностите за финансиране. От италианската федерация, 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 излезе 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 интересно да се получи повече информация за конкретните мерки и
средства, които се предвиждат
за тази мащабна програма.
Представителите на строителните федерации се обединиха около разбирането, че
приоритет на FIEC трябва да
бъде въвеждането на иновации и
дигитализацията на строителната 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 ускоряване на процедурите за усвояване
на евросредства, за да може сумите от еврофондовете по-бързо да влязат в сектора. Беше
препоръчано представители
на организацията да проведат
среща с европейската бизнес
асоциация „Бизнес юръп“ за набелязване на възможности за
сътрудничество.
До две седмици FIEC ще подготви становището си по Плана за възстановяване и своите
предложения за това как сектор
„Строителство” да бъде включен в него.

Валентин Николов, изп. директор на КСБ:

),(&ǽǱǶǺǹȂǱǹǾǼǴǼǬǮȆǼȁǿǾǱǳǬǾǬȃǱǰǮǴǲǱȅǬǾǬǽǴǷǬ
ǹǬ1H[W*HQHUDWLRQ(8ǸǺǲǱǰǬǱǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺ
Г-н Николов, какви са основните акценти от проведената видео конферентна
среща?
Основен акцент на срещата бе предложеният от Европейската комисия (ЕК) мащабен план за възстановяване,
наречен Next Generation EU,
чрез който ЕК се е насочила
съвършено правилно в посока
не просто икономическо възстановяване на щетите от
епидемията, а към по-голяма
цел - да се използва ситуацията като възможност за развитие. Неслучайно програмата е
наречена „Следващо поколение
ЕС”, т.е. разбирането е, че кризата дава възможности, които
трябва да бъдат използвани във
всички онези направления, които
съответстват на дългосрочните европейски политики. Сега
всичко трябва да става по-бързо, по-мащабно и по-решително и
това не е задължаване на следващите поколения с нещо, а отваряне на голяма възможност за
тяхното развитие. Според мен
е много важно, че независимо
от различието между отделните страни, техните интереси
и виждания, се стигна до този
план-програма, който да отговаря най-добре на интересите на
всички. Това е разликата в сравнение с другите световни икономически центрове като САЩ и
Азия - Европа има шанса да бъде

двигател на развитието на света в следващото столетие.
FIEC към какво концентрира
интересите си, които ще бъдат включени в становището
по плана за възстановяване?
FIEC се концентрира върху
тезата, че движещата сила на
тази програма може да е строителството - то преминава като
червена нишка в една или друга
степен във всички аспекти на
програмата.
Като Камара какво ще предложим за това становище?
Ние подкрепяме разбирането
на FIEC относно предложения от
ЕК план, като КСБ работи в няколко направления. На първо място дигитализация, като нашата
позиция е, че целта не е дигитализация на строителството
само за себе си, а на целия стро-

ително-инвестиционен процес
- проектиране, администрация,
контролни органи. Разглеждаме нещата комплексно - дигитализация на инвестиционния
процес като цяло.
Второто нещо, към което
насочваме усилията си, е Зелената сделка във всичките
нейни аспекти. От особен интерес за КСБ, но и за сектора
в европейски мащаб е енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, която
ще се реализира по начин, съответстващ на европейското
виждане по въпроса. В ЕС темата за реновирането на сградния
фонд и енергийната ефективност се разглежда като вълна,
която трябва да залее Европа,
като цунами. Част от Зелената
сделка е и преструктурирането на отраслите, които дават
голям въглероден отпечатък, и
осигуряването на заетост на
хората, работещи в тези индустрии.
Третото направление, в което Камарата концентрира усилията си, е квалификацията и
преквалификацията с оглед на
осигуряване на необходимите
кадри за строителството.
Считам, че с идеите в тези
три направления КСБ ще допринесе за подготовката на максимално полезна за сектора и с
дългосрочна визия за развитието му позиция на FIEC.

Ренета Николова
„Строителството не само
в България през последните
месеци беше един от малкото
сектори, които продължиха да
поддържат нива на оперативна дейност. Fitch Solutions потвърждават това наблюдение,
като предвиждат глобално
строителният сектор да отчете, макар и минимален, ръст
от 0,9% спрямо миналата година. В същото време Европейската комисия прогнозира,
че европейската икономика и
в частност икономиката на
еврозоната ще отбележат рекорден спад от 7% през настоящата година, като в същото
време инфлацията почти ще
изчезне, безработицата ще се
увеличи, а бюджетните дефицити ще нараснат драматично до нива от над 8% от БВП
при рязко повишаване и на нивата на държавния дълг“, това
казва в интервю за сп. „Икономика“ зам.-председателят на
УС на Камарата на строителите в България (КСБ) и изп.
директор на „Джи Пи Груп“ АД
Владимир Житенски. На въпрос, какви проблеми започват
да излизат пред строителния
бранш, Житенски посочва, че
предизвикателствата са различни и с различен магнитуд
за подсекторите на строителния бранш, като жилищното и инфраструктурното
строителство ще бъдат засегнати по различен начин.
„Очаквам негативни ят
ефект от кризата да засегне
в различна степен компаниите в зависимост от капиталовата им структура. Пазарни участници с високи нива на
привлечен ресурс (кредити) и
ниски нива на кешов ресурс
може да изпитат ликвидни
затруднения предвид възможното забавяне на разплащанията. Именно забавянето
на разплащанията в бранша
е фактор, който би предизвикал верижна реакция, която
ще засегне по-уязвимите па-

зарни участници - малките и
средноголемите подизпълнители. В редица икономики от
ЕС се очаква осезаем спад на
публичните строителни проекти, породен от изменени
приоритети и влошаване на
съотношението на дълга спрямо БВП. България в това отношение влиза в кризата с много
по-благоприятни показатели,
което следва да доведе до
по-малка стагнация при обществените инвестиционни
проекти. Частните проекти,
съответно строителни компании, ангажирани предимно с
такива обекти, се очаква да
бъдат по-сериозно засегнати
поради риск от замразяване
или прекратяване на инвестиционните намерения“, коментира Владимир Житенски.
На въпроса, какво решение
вижда, зам.-председателят
на УС на КСБ посочва, че за
да се преодолеят всички последствия и да бъдат минимизирани щетите, Камарата
на строителите в България
разработва петгодишна програма за развитие на бранша.
„КСБ е професионална организация с огромен човешки ресурс. Визията, стратегията
и политиката й винаги са били
насочени към просперитета
на ЧОВЕКА, който ГРАДИ, на
ЧОВЕКА СТРОИТЕЛ. А такива в България са над 200 хил.
души. Приоритет е да ги опазим 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 правилната посока. И мога да
благодаря на изпълнителната
власт, която адекватно се
старае да създаде среда за
основния си капитал - ХОРАТА!
Никой от държавниците, които са градили, не е отнесъл
нищо със себе си. Оставил го
е за света, за страната си, за
градовете и за човечеството“, категоричен е Житенски.

ОП НА КСБ
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Милен Илиев, председател на ОП на КСБ - Плевен:

ǬȈȓȐȕȍȡȈȚȈȊǲǹǩȡȍȊȢȘȊȧȚȏȈȊȐșȐ
ȖȚȊșȐȟȒȐȕȈșȈȕȍșȈȔȖȖȚȘȢȒȖȊȖȌșȚȊȖȚȖ
Чрез изданието на Камарата можем да осигурим публичност на нашата дейност
Росица Георгиева
Г-н Илиев, разкажете ни как
избрахте строителната професия? Коя е фирмата, която
ръководите, и в каква сфера е
специализирана?
Избрах строителната професия преди 45 години, защото
много ми харесваше. Възпитаник
съм на строителния техникум
в Плевен (сега Професионална
гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Никола
Фичев“).
Фирмата, която ръководя,
е „Илиеви-МГ“ ООД. Основана е
през 1991 г. под наименованието
„Искра-Илиеви и СИЕ СД“. Изпълняваме обекти в сферата на ниското и високото строителство,
като осъществяваме всички дейности от първата копка до края.
Посочете някои от най-интересните проекти, които сте
изпълнили.
Построили сме много жилищни 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 паметник на културата.
Миналата година като подизпълнител изградихме мост над
река Искър при село Чомаковци.
В момента завършваме многофамилно здание на ул. „Шар Планина“ отново в Плевен.

Снимки в. „Строител“

Ръководите Областното
представителство на КСБ. Какви са особеностите на региона,
касаещи бранша. Какви са проблемите и предизвикателствата, с които строителите тук
се сблъскват?
В Плевен са характерни проблемите, 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 събрание на ОП на КСБ - Плевен. Какви
цели си поставихте за настоящата година?
При нас то се проведе, преди
да бъде обявено извънредното положение. По отношение на организационната дейност сме предвидили да работим за повишаване
активността на нашите членове
чрез провеждане на семинари с актуална тематика и мероприятия
за подпомагане и подобряване на
условията за бизнес в сектора.
Желанието на членовете на Областния съвет на ОП Плевен е

да са по-дейни в решаването на
общите проблеми на бранша в региона в условията на икономическа криза, както и да подпомагат
местните власти на база сключените с тях рамкови споразумения.
Ще продължим контактите си с
представителите на областната и местната администрация,
защото само заедно можем да
разрешаваме трудностите.
Планирали сме отново да организираме квалификационни и
преквалификационни курсове за
нашите членове. Експертите на
КСБ ще участват в изпитните
комисии за придобиване на квалификационна степен.
Заложили сме и провеждането на срещи на членовете на
Областния съвет на ОП на КСБ
– Плевен, с ръководствата на професионалните гимназии. На тях
заедно ще обсъдим учебните планове и програми за подготовка на
учениците според необходимостта ни от кадри. Важно е да работим и за образование с по-голяма
практическа насоченост. В тази
връзка ще съдействаме за включването на строителните фирми
от Плевен в проекти на Министерството на образованието и

науката, свързани с осигуряване
на строителни обекти и наставници при провеждане на практика на учениците от професионалните гимназии.
Какви обекти се очаква да
бъдат изпълнени в областта?
Стартът на какво предстои?
Сред проектите, които трябва да започнат, е ремонтът на
регионалното депо на Плевен.
Има обявени още 2 - 3 търга
за различни обекти. Предстоят дейности за обновяване на
пътна инфраструктура в града ни – планиран е ремонт на
ул. „Вит“ в отсечката от фирма
„ИЗОБОР“ до кръстовището с ул.
„Втора задгарова“, реконструкция
на пътен надлез за жк „Сторгозия“ и обновяване на ул. „Северна”.
Също така е заложено укреп-

ването на свлачище при с. Коиловци, засягащо път III-3402, както и
на свлачището в района на Регионалната система за управление
на отпадъците при с. Буковлък етапи 1 и 2.
Посочете 3-те основни приоритета пред КСБ.
Основна цел в дейността на
Камарата трябва да е работата,
свързана с усъвършенстването
на законодателството, касаещо строително-инвестиционния
процес. Има нормативни актове,
в които през годините са правени
много промени, като Закона за устройство на територията (ЗУТ).
От години се говори за разделянето на ЗУТ, но това не се случва.
Трябва да се провеждат регулярно срещи между Областните
представителства и ръководството на КСБ, на които да се
обсъждат въпросите, свързани с
приоритетите на организацията. 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 ситуация.
А как ОП на КСБ – Плевен, ще
си сътрудничи с в. „Строител“?
От страниците на изданието
на КСБ можем да осигурим публичност на нашата дейност.
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Планът на Европейската комисия
гарантира до 15 млрд. евро на България,
но парите няма да са лесни

Снимки ЕП

Мирослав Еленков
Елица Илчева

Възобновяването на
икономиката не означава
връщане назад към статуквото отпреди кризата,
а скок напред. Отстраняването на краткосрочните вреди трябва да се
превърне в инвестиция за
дългосрочно бъдеще. Тази
теза е в основата на политиката за възстановяване
на Европа след COVID-19.
След като коронавирусът
разклати ЕС и света из
основи, Европейската комисия (ЕК) излезе с призив
да бъде използван пълният
потенциал на бюджета на
Съюза. По последни икономически прогнози, представени 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 стимулиране беше представен на
пленарна сесия на Европарламента на 27 май от
председателя на ЕК Урсула
фон дер Лайен.
„Настъпи часът на Европа. Нашата готовност
да действаме трябва да
съответства на предизвикателствата, пред които
сме изправени“, каза тя и
обяви, че за да се гарантира устойчивост и справедливост за всички държави
членки, се предлага създаването на нов инструмент, носещ названието
Next Generation EU („Следващо поколение ЕС“). Средствата за него в размер
на 750 млрд. евро ще бъдат взети от Комисията
под формата на заеми от
финансовите пазари, като
500 млрд. евро ще бъдат
разпределени на страните членки безвъзмездно,
а 250 млрд. евро като кредити. Инструментът ще
набира средства, като
таванът на собствените ресурси временно бъде
увеличен до 2% от брутния
национален доход на ЕС,
което ще позволи на Комисията да използва своя
висок кредитен рейтинг.
Това допълнително финансиране ще бъде насочвано
чрез програми на ЕС и ще
бъде погасено през дълъг
период от време в рамките 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
д ъ лго с роч н и я б ю д жет
за периода общият ка-

пацитет на финансовата макрорамка на ЕС ще
достигне 1,85 трилиона
евро, а общият размер на
спасителната икономическа програма излиза с 50%
повече от първоначалната идея на лидерите на
Франция и Германия. Предложенията подлежат на
преговори между Комисията, Парламента и Съвета
на ЕС.
„Това е неотложна и изключителна необходимост
по време на неотложна и
изключителна криза. Next
Generation EU ще инвестира в поправката на нашата социална машина, в защитата на Общия пазар и
ще помогне за връщането
на баланса в Европа. Временното повишаване на
тавана на собствените
ресурси ще позволи на Комисията да използва своя
силен кредитен рейтинг,
за да заема средства на
финансовите пазари“, посочи 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 такса за въглеродния двуокис,
както и нов цифров данък,
който би могъл да се прилага за големите компании.
Урсула фон дер Лайен
бе категорична, че в инструмента няма да се
залага обединение на дълга на страните членки –
нещо, за което настоява

ǯȍȓȍȕȐȧȚȗȈȒȚșȍȗȘȍȊȘȢȡȈ
ȊșȚȘȈȚȍȋȐȧȚȈȕȈǭǹȏȈ
ȊȢȏȘȈȎȌȈȕȍȕȈȐȒȖȕȖȔȐȒȐȚȍ
ȐȗȘȍȌȊȐȎȌȈ
✓ Мащабно саниране на сградите и обновяване
на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика, 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, включително 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.
т.нар. пестелива четворка – Австрия, Нидерландия,
Швеция и Дания.
Еврокомисарят Йоханес Хан, който отговаря
за бюджета на ЕС, подчерта, че в основата на
възстановителния план е
общият бюджет, а допълнителният капацитет и
укрепената Многогодишна финансова рамка ще
дадат на ЕС силата на солидарността, необходима
за подкрепа на членките и
икономиката и за да стане единна Европа по-конкурентоспособна, устойчива
и независима.
Според зам.-председателя на ЕК Марош
Шефчович, отговарящ за
междуинституционалните отношения и перспек-

тиви, възстановяването
ще се нуждае от силно
политическо ръководство.
„Адаптираната работна
програма, отразяваща новата реалност, показва,
че всички наши действия
ще бъдат съсредоточени
върху преодоляването на
кризата, като дадем силен
тласък на нашата икономика“, посочи той.
Повечето депутати
приветстваха плановете
на Комисията по време
на пленарния дебат. След
него председателят на
Парламента Давид Сасоли призова държавите да
осъз на ят сериозността
на ситуацията и да работят за постигането на
споразумение по мерките.
„Ние трябва да защита-

ваме нашето общо европейско пространство.
Не можем да си позволим
с п е к ул аци и и ли ат ак и
срещу стратегическите
ни активи. Това е деликатен момент. Затова сме
доволни, че планът на ЕК
взема предвид нашите
предложения и има амбицията да подкрепи и подобри
живота на всички европейци“, заяви Сасоли.

Трите стълба на Next
Generation EU
Средствата, набрани
за новия финансов инструмент, ще бъдат инвестирани в три стълба. Първият от тях е
„Подкрепа за инвестиции и реформи“
и ще разполага с бюджет от 560 млрд. евро,
кои то щ е пр е д о с т авя
включително и във връзка със зеления и цифровия
преход (виж карето).
Механизмът за отпускане на безвъзмездни
средства ще е в размер
на до 310 млрд. евро и ще
бъде в състояние да осигури до 250 млрд. евро под
формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за
всички, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите и там, където
нуждите от устойчивост
са най-големи.
В рамките на новата
инициатива REACT-EU се
предвижда увеличение с 55
млрд. евро на действащите програми на политиката за сближаване.
За укрепване на Фонда за справедлив преход

(който цели ускоряване на
прехода към неутралност
по отношение на климата и за който през януари
2020 г. Комисията предложи бюджет от 100 млрд.
евро) се планират още до
40 млрд. евро.
Подсилването на Европейския земеделски фонд
ще бъде с 15 млрд. евро за
постигане на амбициозните цели в съответствие с
новите стратегии за биологично разнообразие и
т.нар. стратегия от фермата до трапезата.
Вторият стълб е озаглавен
„Енергичен импулс за
икономиката на ЕС чрез
стимулиране на частните
инвестиции“
и представлява нов инструмент за подкрепа на
платежоспособността, с
която да се мобилизират
спешно частни ресурси за
предприятия в най-засегнатите сектори, региони
и държави. Той може да започне да функционира още
през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 млрд.
евро.
Нов инструмент за
стратегически инвестиции в рамките на InvestEU
ще генерира инвестиции
до 150 млрд. евро с цел да
повиши устойчивостта на
стратегически сектори,
свързани със зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на
стойност на вътрешния
пазар.
Третият стълб
„Извличане на поуки от
кризата“
включва нова програма
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Андрей Новаков,
евродепутат от ЕНП/ГЕРБ:

ǎǬǲǹǺǱǸǱǾǺǰǺǷǺǯǴȋǾǬ
ǴǻǼǬǮǴǷǬǾǬǻǺ
ǼǬǳǻǼǱǰǱǷǱǹǴǱǾǺǰǬ
ǭȆǰǬǾǭȆǼǳǺǿǾǺȃǹǱǹǴ
Снимка в. „Строител“

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 мащабен 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 отделим достатъчно време, за да го анализираме подробно 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, заедно с Хърватия, е на челно място в Съюза по средства, които ще получи спрямо брутния си вътрешен
продукт. От тази гледна точка е изключително важно българските общини и бизнес да се възползват
така, че бързо да се възстановим от рецесията,
която се задава. Прогнозите в момента са икономиките в Съюза да търпят спад от близо 8%, което
представлява огромна щета за тях. Би трябвало инвестициите да са фокусирани там, където секторите 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 подготвят за кандидатстване.

– EU4Health, за укрепване
на здравната сигурност
и подготовка за бъдещи
кризи с бюджет 9,4 млрд.
евро. Предвижда се подсилване 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.
9 4 , 4 м л р д. ев р о с а
за ложени за програ ма
„ Хор и з о н т Ев р опа “ з а
финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и
зеления и цифров преход.
За външна дейност,
включително хуманитарна
помощ за партньорите на

Европа, са предложени допълнителни 16,5 млрд. евро.

Ще има ли сделка през юли?
Постигането до юли
на бързо политическо споразумение относно Next
Generation EU и общи я
бюджет на ЕС за периода
2021 - 2027 г. е необходимо, за да се даде нова динамика за съживяване на
икономиката и за изграждане на бъдещето. Планът на Комисията трябва
обаче да бъде одобрен от
Европейския парламент
и Съвета на ЕС. Предложенията от 27 май бяха
широко приветствани, но
Европарламентът изрази
и притеснения относно го-
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Ева Майдел, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ:

ǑǰǹǺǺǾǹǬǻǼǬǮǷǱǹǴȋǾǬǮǶǺǴǾǺǱǰǺǭǼǱǰǬǽǱ
ǴǹǮǱǽǾǴǼǬǾǽǼǱǰǽǾǮǬǾǬǺǾ1H[W
*HQHUDWLRQ(8ǱǱǹǱǼǯǴǵǹǬǱȀǱǶǾǴǮǹǺǽǾ
Задължително беше ЕК да направи 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 инвестирани 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 привличаме повече инвестиции и по-високи доходи.
Едно от направлени ята, в
които е добре да се инвестира,
е енергийна ефективност – не

само на сгради, но и на енергоемки производства. Важно е да
стимулираме нисковъглеродната
енергетика, финансирайки възобновяеми източници и технологии
и инфраструктура за запазване
на електроенергията. Да се даде
допълнителен тласък на усилията
на правителството за дигитализация на административни услуги.
Средствата могат да се влагат
и в умни градски системи за ефективен контрол на енергия, трафик,
качество на въздуха. Тъй като образованието ми е лична кауза, за
мен е задължително да се инвестира в образователна инфраструктура. Пример е наскоро обявената
програма за изграждане на STEM
центрове в училища на стойност
20 млн. лв., където по интерактивен начин да се преподава физика,
биология, програмиране, роботика
и други предмети, които да помагат на младите за професионална
реализация.

Макар европейските лидери да
обсъждат темата на Европейския
съвет на 19 юни, историята показва, че толкова важно решение
и споразумение между ЕП, ЕК и
Съвета на ЕС няма как да се вземе 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 конкретни идеи за подобряване на предложението на ЕК, които се надявам
да бъдат приети от правителствата.

Д-р Андрей Ковачев, евродепутат от ЕНП/ГЕРБ:

ǛǼǱǰǷǺǲǱǹǴǱǾǺǹǬǑǖǱǴǳǼǬǳǹǬǽǺǷǴǰǬǼǹǺǽǾǾǬ
ǶȆǸǱǮǼǺǻǱǵǽǶǬǾǬǴǶǺǹǺǸǴǶǬǴǯǼǬǲǰǬǹǴ
Пр е дложе н ието н а
ЕК е израз на солидарността на Съюза към
европейската икономика
и граждани. To трябва
много бързо да бъде реализирано с решение на Европейския съвет. Необходимо е страните членки
да одобрят тази идея, за
да може средствата да
бъдат взети като заем
от Комисията от международните пазари и да
бъдат предоставени на
държавите.
България има нужда
от тези пари за секторите, които са най-засегнати – туризъм, услуги, малки и средни предприятия,
за възстановяването на

производствата, които бяха спрени. С важен
акцент ще бъдат иновативните сфери като
дигитализацията и модерните технологии в медицината, както и подобряването на достъпа до
качествено здравеопазване, отговарящо на 21-и
век, и цялата тематика,
свързана с икономиката
в преход по отношение
на Зелената сделка.
Искам да направя едно
уточнение, че средствата, за които говорим от
Next Generation EU ще
бъдат отпускани чрез
инструментите на многогодишната финансова
рамка – оперативните

лемината на дълга, предложен от ЕК.
Властите в Испания
и Италия още същия ден
подкрепиха новия инструмент. Испанското правителство заяви, че той
отговаря на много от
исканията на страната.
„Изработеният от ЕК възстановителен финансов
пакет е отличен сигнал
от Брюксел“, заяви и италианският премиер Джузепе Конте, настоявайки, че
планът върви точно в посоката, 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 Комисията (всъщност те са
и инициатори), вероятно
ще бъдат нужни сериозни
дипломатически усилия, за
да се убедят всички държави членки и да се стигне
до това сделката да бъде
подписана на следващата
среща на върха на лидерите на ЕС през юни. Канцлерът на Германия Ангела
Меркел заяви, че очаква
дебатите да приключат
едва наесен, защото Австрия, Холандия и Финландия вече изразиха възражението си.
Световни анализатори пък определиха като
най-добра новината, че
Франция и Германия отно-

програми. Няма да е отделен механизъм, а ще
бъдат имплементирани в
тях и ще бъдат под контрола на ЕП. Желанието
на Парламента е да се
постигне споразумение с
ЕК и Съвета на ЕС свет-

во приемат ЕС сериозно.
Те правят извода, че ако
Фондът за възстановяване 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 предварителни, предложени от ЕК
и ще бъдат обект на договаряне, както в Съвета
в контекста на МФР, така
и между ЕК и всяка страна

кавично. Ние призовахме
за това чрез резолюция,
която гласувахме на пленарно заседание миналия
месец. По мое мнение
преговорите могат да
приключат до края на годината.

член на база на националните планове за възстановяване. Парите ще се
отпускат за конкретни
проекти, които отговарят
на приоритетните политики чрез оперативните
програми.
Най-големи бенефициенти ще бъдат силно
з ас е г н ат и те д ъ рж ави
в Южна Европа. Италия
ще получи 153 млрд. евро,
от които 82 млрд. евро
безвъзмездни. Испани я
ще вземе 149 млрд. евро
(77 млрд. европомощи).
Германия, която има найсилна икономика в ЕС, ще
получи само заеми в размер на близо 52 млрд. евро,
` стр. 12
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Пари срещу изпълнени обещания

а вноската й ще бъде
185 млрд. евро.
Най-много средства за
развиваща се икономика в
Европа пък ще получи Полша. Според таблицата с
разпределението тя може
да достигне до 64,5 млрд.
евро – четвъртата по големина сума за целия ЕС.
Въпреки че за други
страни е предвидена поголяма 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 достъпни до 33 млрд. евро, а
колкото България и Хърватия – от 15 млрд. евро,
може да се възползват още
Унгария и Словакия. Националните планове трябва да
бъдат одобрени от квалифицирано мнозинство от
държавите членки – наймалко 15 държави членки,
представляващи 65% от
населението на ЕС.

Спасителният пакет
няма да дава на страните
в блока празни чекове, стана ясно ден след като Европейската комисия направи
своето предложение за безпрецедентни стимули.
Зам.-председателят на
ЕК Валдис Домбровскис и
еврокомисарят по икономическите въпроси Паоло
Джентилони зададоха условията, по които 27-те
страни членки ще могат
да се възползват от средствата. 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 Брюксел“, посочи Паоло Джентилони. „Става въпрос за
това, че държавите членки
ще поемат в свои ръце подсилването на собствения
си растеж и социална среда, съгласувайки ги с нашите приоритети – на първо
място дигиталния и „зеления“ преход“, заяви той.

Цветелина Пенкова, евродепутат от S&D/БСП:

ǚǽǹǺǮǱǹǶǼǴǾǱǼǴǵǻǼǴǺǾǻǿǽǶǬǹǱǾǺǹǬ
ǻǬǼǴǾǱȅǱǽǬǹǬȂǴǺǹǬǷǹǴǾǱǻǷǬǹǺǮǱ
Планът за възстановяване –
Next Generation EU, ще допълни
следващия дългосрочен бюджет
на ЕС и цели бързо и навременно подпомагане на европейската икономика. Това е едно от
най-амбициозните финансови
предложения на Европейската
комисия досега.
ЕК се стреми да набави
750 млрд. евро от финансовите пазари – 500 млрд. евро за
безвъзмездни грантове към
най-силно засегнатите икономики и 250 млрд. евро под формата
нисколихвени заеми за държавите
членки.
Страните, които ще се възползват най-пълноценно от тези
средства, ще са тези с най-подготвените икономики за зелената
и дигитална трансформация, които са в центъра на европейските
политики. Необходимо е изграждането на дългосрочен и устойчив 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. Предложението предстои да влезе за
обсъждане от Европейския съвет
и ЕП. След като имаме окончателен вариант, ще може да бъдем
конкретни в коментарите и препоръките си за най-рационалното
приложение на средствата.
Парите ще бъдат разпределяни
на най-нуждаещите се икономики,

но основен критерий при отпускането им ще са националните
планове, представени от държавите членки. Те трябва да имат
ясни и конкретни цели и план за
растеж, възстановяване и развитие. Отраслите у нас, които
безспорно са най-засегнати от
настоящата икономическа криза,
са промишлеността, секторът
на услугите, туризмът, ресторантьорството, хотелиерството и други подотрасли в различна
степен.
Парламентът е обединен в
подкрепата си към предложението, но в Съвета се наблюдават
два ясни полюса на държавите
членки Юг – Север, като страните
от „пестеливата четворка“ (Австрия, Дания, Нидерландия и Швеция) продължават да изразяват
резервите си към плана. Тепърва
предстои да видим как ще протекат преговорите, като се очаква
финалната рамка да бъде одобрена през октомври. Това, разбира
се, е оптимистичният срок.

Ангел Джамбазки,
евродепутат от ЕКР/ВМРО:

Петър Витанов, евродепутат от S&D/БСП:

ǙǬȃǴǹȆǾǳǬǴǳǷǴǳǬǹǱǺǾ
ǶǼǴǳǬǾǬǱȃǼǱǳǹǬǽȆǼȃǬǮǬǹǱ
ǹǬǻǼǺǴǳǮǺǰǽǾǮǺǾǺ

ǝǱǯǬǱǮǼǱǸǱǾǺǍȆǷǯǬǼǴȋǰǬǴǳǻǺǷǳǮǬ
ǮǽǴȃǶǴǽǮǺǴǶǺǹǶǿǼǱǹǾǹǴǻǼǱǰǴǸǽǾǮǬ

Представеният
план е дискриминиращ, неясен и доказва, че управляващата
коалиция не може да
реагира адекватно
на кризата. На първо място е заложено
държавите, които
са в еврозоната, да
получат по-голяма
помощ. Това поставя
страни, като България, Полша, Унгария,
Ч ех и я и д руг и, н а
втори план. Можем
да го наречем втора скорост. Освен това в плана
отново се набляга най-вече на Зеления пакт и цифровизацията. 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 кризата може и да надхвърлят тази сума, затова трябва внимателно да инвестираме тези пари. Безспорно
най-засегнати са сектори, като транспорт, производства, обслужващи западни компании, туризъм и
ресторантьорство. Подкрепа трябва да има за всички, 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 квалифицирано мнозинство, за да не остане ЕС „заложник на
четири държави членки, които предпочитат националния 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.

Вярвам, че с новите
предложени я на Европейската комиси я ЕС
се връща към принципите на солидарността и
сближаването – принципи, които са в основата
на успехите на Съюза.
Европа се обръща към
публичните инвестиции
като източник на растеж. Частният сектор
не е пренебрегнат, но
икономическо възстановяване не е възможно
без адекватно публично
финансиране и Комисията отчита това в своя
план. Забелязва се отстъпване от вредните
неолиберални политики,
които само задълбочиха
икономическите проблеми и разделението между
държавите членки през
последното десетилетие.
Удовлетворен съм,
че в плана е залегнало
и разширяване на методите за генериране на
т.нар. собствени ресурси на ЕС - нещо, за което
социалистите отдавна
настояваме като механизъм за повишаване на
оперативната самостоятелност на Съюза.
Такива нови собствени
ресурси биха могли да
б ъ дат : корпорат иве н
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 отбележа, че тези 15 млрд.
евро ще се предоставят
на България на база План
за възстановяване, който страната ни трябва
да изготви и представи
до април 2021 г. Документът е необходимо да
съдържа приоритетите
за инвестиции и реформи, в съответствие с
националните планове
в областта на климата
и енергетиката и плановете за справедлив
преход. Средствата ще
бъдат предоставяни за
реализиране на определени политики, насочени
към устойчиво развитие, и България трябва
час по-скоро да започне

разработването на този
национален план.
Парите, които ще получим, според мен трябва
да се инвестират в политики за стимулиране: на
производството на чиста, достъпна и сигурна
енергия; на ефективно
използване на ресурсите при разработването
на продукти и усвояване
на вторичните суровини
в рамките на кръговата
икономика; на чиста и
интелигентна мобил ност; както и за енергийната ефективност.
Също така цифровизацията на индустриалния
процес, както и включването на изкуствения интелект ще бъдат в центъра на политиките за
постигане на конкурентно предимство. Включително 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 последващото използване на
въглерод.
Сега е времето България да осмисли правилно политиката си и да
използва всички свои конкурентни предимства, в
това число и природни
ресурси за привличане на
устойчиви инвестиции.
ЕП, ЕК и Съветът на
ЕС трябва да постигнат споразумение преди
края на годината, така
че достъпът до средствата да бъде възможен още с началото на
2021 г. Времето наистина е малко, особено като
се има предвид, че Решението за собствените
ресурси трябва да бъде
ратифицирано от националните парламенти.
Очаквам Германското
председателство на Съвета да работи активно за постигането на
компромис. От страна
на ЕП мога да кажа, че
ще водим конструктивни преговори, но няма да
отстъпим от интересите на европейските
граждани.
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Искра Михайлова, евродепутат и зам.-председател на групата „Обнови Европа“/ДПС:

ǎǽǴȃǶǴǻǺǷǴǾǴȃǱǽǶǴǽǴǷǴǾǼȋǭǮǬǰǬǽǱǮǶǷȊȃǬǾǮǻǺǰǯǺǾǺǮǶǬǾǬ
ǹǬǻǷǬǹǬǳǬǮȆǳǽǾǬǹǺǮȋǮǬǹǱǾǺǹǬǴǶǺǹǺǸǴǶǬǾǬǹǬǽǾǼǬǹǬǾǬ
Ако представим документа до октомври, ще можем да се възползваме още
тази година от подкрепата на Recovery Fund и останалите инструменти
Ренета Николова
Г-жо Михайлова, как ще коментирате представените от
председателя на ЕК Урсула фон
дер Лайен МФР и план на ЕС за
икономическо възстановяване
на Европа?
През изминалата седмица
председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон
дер Лайен представи няколко
документа, които са очаквани
отдавна и претърпяха развитие в зависимост от позицията 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 програма, която е много интересен
документ. Той е потвърждение
на това, че въпреки предизвикателствата на кризата, а може
би и заради нея, ЕК приема Зеления пакт като своя стратегия
за растеж през следващите години и продължава да изпълнява
стриктно отговорностите си
по това да представя документи за изпълнението му. Тоест,
не са се променили по никакъв
начин приоритетите на Комисията и ангажиментите й за
следващите няколко месеца. До
края на годината ще видим документите, свързани с Енергийния
микс и Енергийната система на
ЕС, ще видим така очаквания
документ за вълната за саниране, ще видим продължение на
дигиталния дневен ред, а също
така материали за суровините
в ЕС. ЕК затвърждава и представя работна програма, която
е фокусирана върху реализирането 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. Найважното, което е представено
в бюджета и този документ, е,
че ЕК фокусира помощта си към
страните членки в три основни
направления - подкрепа на икономиката и частните инвестиции, развитие на здравната
система на ЕС и повишаване на
отговорностите на Съюза по
отношение на здравеопазването в страните членки. Това е
нещо ново за ЕС. Досега здравеопазването е било изключително
национален приоритет. В тези
три предложения са фокусирани
усилията на Комисията за подкрепата, която е нужна, за да се
постигне икономическото възстановяване на ЕС.
Как стои България по отношение на всички тези документи?

България стои добре, защото ние сме една от страните,
които ще получат най-висок процент от общите суми подкрепа
– 19,3% на база брутен вътрешен продукт, което в сравнение
с други държави е много повече.
Определено мога да кажа, че когато става дума за някои от нашите 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 - съответно с 11 и 8 процента. В числово
измерение възможностите, които получава България, са за около 15 млрд. евро (според официално публикуваната таблица към
предложението на ЕК). Малко
повече от 11 млрд. са грантове,
а над 3 млрд. евро са за ползване като заеми или гаранционни
схеми.
Чух коментари, че поколенията след нас щели да плащат, чух
коментари, че отново не получаваме достатъчно, че трябва да
получаваме само грантове и в
никакъв случай заеми, чух даже,
че България щяла да внесе повече, отколкото ще получи. Всякакви неща. Моят отговор на
тези коментари е един и той е
както винаги – Европейската комисия ни предлага възможност.
Решение на България е дали да
се възползва от нея. Решение
на правителството, на всички,
които са ангажирани с развитието на страната, е дали ние
ще се възползваме от тази възможност и ще продължим да се
развиваме в рамките на ЕС, или
ще застанем на едно място, покрусени от това, колко тежко ни
се е отразила кризата, и няма да
направим опит да се възстановим от нея.
А на тези, които много сериозно повтарят как бъдещите
поколения ще връщат заемите,
искам да напомня само какви
дългове тегли България самостоятелно и дали те са съизмерими. 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 възможности. Първо – това е подкрепа за
страните членки от новия Фонд
за възстановяване и развитие,
както и по линия на кохезионната 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 възможности за страната ни.
В третата част, когато
става дума за здравната ни
система, отново имаме възможности за развитие на лечебните
заведения, тяхното оборудване,
реформите в здравната система и всичко, свързано с иновациите, изследванията и подготовката на здравната система
за посрещане на евентуални
бъдещи кризи и подобряване на
обслужването на населението.
Възможностите са в тези три
направления – решение на страната ни е как ще се възползва
от тях.
Няма да е лесно. Само по
първото направление – за възстановяване на страната и
където действат структурните фондове, фондът за възстановяване и фондът за честен
преход, за да се приложи новият
механизъм, страната ни трябва да подготви план, по който
ще използва средствата, и да
докаже за какво ще ги използва.
За да подготви този план, трябва да се съобрази с изискванията на Европейския семестър,
да следва националния План за
развитие на климата и енергията, 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 представени нито драфтове, нито
идеи за стратегическите планове за преход за тези райони,
при положение че имаме доста
сериозни критики от Европейския семестър - и тук не визирам само върховенството на
закона, а препоръките към образователната система, към професионалното образование, към
изследванията - има много сериозни предизвикателства и предстои много сериозна работа.
Аз отново апелирам към правителството в разработването
на националния план да бъдат
включени представители на научните 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 политически сили трябва да се включат в
подготовката на страната. Тук
не става дума за ангажимент
на едно правителство, а за възстановяване на българската
икономика и за възможности за
развитието на тази икономика
в следващите поне 10 години.
Отговорността е обща. Колкото по-бързо всички направят
анализите си и подготвят предложенията си и те се съберат
в национална позиция, толкова
по-лесно ще се справим с предизвикателствата.
Имаме ли срок, в който
този план трябва да бъде готов?
Краен срок няма, това е решение на всяка държава член.
Колкото повече се забавим, толкова 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 искаме 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 оперативните програми, бихме могли да
започнем веднага от новия планов период или да се възползваме от промените в бюджета за
2020 г. и да получим подкрепа до
края на тази година. Ако не се
справим до октомври и проточим нещата до идващите избори 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. Мисля, че това ще бъде голямото

предизвикателство и нека политическите партии да излезем
от схемата на междуличностните 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 европейско ниво?
На европейско ниво очакваме първо да отговори Съветът
на Европейския съюз. През април
той предложи такъв план за възстановяване на стойност 500
млрд. евро. Сега предложението
на Комисията е за 750 млрд. евро.
Това е техническа разлика. В Съвета 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 Парламента, ние направихме извънредно
заседание още в деня, в който
бяха представени документите. Основните проевропейски
политически сили – ЕНП, ПЕС и
„Обнови Европа“ – категорично
подкрепиха предложението на
ЕК, което означава, че зад него
застава преобладаващото мнозинство в ЕП.
Ние ще продължим да работим с наши становища, за да
направим конкретни предложения 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 председателство ще имаме позитивен
тон. Идеята е към края на годината 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 последно договаряне, за да започнат колкото се може по-бързо.
Споменахте за вълната за
саниране?
Вълната за саниране е представена в коригираната работна
програма на ЕК. Там е посочена за
третото тримесечие на 2020 г.
Ние очакваме да бъде представена 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. Мисля, че това ще даде възможност
да се реализира много бързо след
одобрението на рамката.
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ȌȢȓȋȖșȘȖȟȕȐȞȍȓȐȟȍȘȚȈȧȚȘȈȏȊȐȚȐȍȚȖ
ȕȈǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȖȉȡȐȕȈȌȖȋ
„Визия за София” влиза за разглеждане и гласуване в СОС
Снимка Румен Добрев

Страницата
подготви
Росица Георгиева
Дългосрочната стратегия „Визия за София” с
хоризонт 2050 г. влиза за
разглеждане и гласуване
в Столични я общински
съвет (СОС). Процесът
по създаването й, както и следващите стъпки
от стратегическото и
пространствено планиране бяха представени от
кмета на София Йорданка
Фандъкова, главния архитект на СО арх. Здравко
Здравков, Любо Георгиев,
ръководител на екип „Ви-

зия”, и общинското предприятие „Софпроект - Общ
градоустройствен план”.
Фандъкова обясни, че
визията ще бъде приета

от СОС на два етапа.
Първо ще се разглежда
дългосрочната стратегическа част, която съдържа пет приоритета, 24

дългосрочни цели и стъпките за постигането им.
След това в рамките на
три месеца ще бъде внесен и още един документ
с конкретните мерки в
по-краткосрочен период.
„Това е много важна задача, 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 законово всички планове и да
осигуряваме повече зелени
площи, по-подредено строителство и по-балансира-

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 изследвания, анализи и дискусии, в които са се включили
над 10 000 организации и
експерти.
„Смея да твърдя, че голяма 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 обсъждания 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

приемане на стратегическия документ“, каза арх.
Здравко Здравков и добави,
че крайната цел е подобряването на качеството на
живот в града.
А рх. Л ю бо Геор гиев
обясни, че всички елементи във визията работят
заедно. „Това е една от
най-силните й характеристики. Към всеки приоритет 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 основната задача на визията
е през 2050 г. София да е
компактен, многообразен
и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и
включващ хората в решенията за бъдещето.
Повече по темата
чете в следващия брой на
в. „Строител”.

ǝǾǬǼǾǴǼǬȁǬǰǱǵǹǺǽǾǴǾǱǻǺǺǭǹǺǮȋǮǬǹǱǾǺ ǪȝȖȌȍȘȈȏȠȐȘȍȕȐȍȚȖȕȈȉțȓÄǺȖȌȖȘǲȈȉȓȍȠȒȖȊ´
Георги Сотиров
ǹǬǻǬǼǶǬǮǲǶÅǐǼǿǲǭǬ´
Пространството за кучеСнимка авторът

Започна реконструкцията на парк „Дружба” в
едноименния жилищен комплекс. Дейностите стартираха с изграждане на
фитнес на открито и площадка за домашни любимци. Спортното съоръжение се изпълнява на терен
пред църквата „Св. Преподобни Наум Охридски“. Организацията на работа бе
проверена лично от кмета
на София Йорданка Фандъкова. 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 Столичния общински съвет Лорита Радева.
Площадката за спорт
на открито е 705 кв. м и е
решена в пейзажен стил. В
близост се предвижда обновяване на озеленяването
и поставяне на нови пейки.
Запазват се розариумите.

та е разположено в североизточната част на парк
„Дружба” и е разделено на
две – за дребни и едри породи. Те ще са оградени с
мрежа, а в тях ще се разположат пейки и кошчета
за отпадъци. В рамките
на обновяването на тази
зелена част от квартала
ще се изградят още детски площадки и амфитеатър до езерото. Заложен
е и ремонт на алейната
мрежа.

„Започва разширението на бул. „Тодор Каблешков“ между бул. „България“
и ул. „Луи Айер“. Бул. „Тодор
Каблешков“ е част от вътрешния градски ринг, чието изграждане е важно за
разтоварване на транзитния трафик в столицата.
Затова строителството
на всички участъци от вътрешните рингове, както
и довършването на Софийския околовръстен път за
мен са стратегическите
задачи.“ Това каза кметът
на Столичната община
Йорданка Фандъкова, която заедно с главния архитект на София Здравко
Здравков, зам.-кмета на
СО по строителство инж.
Цветан Божинов и кмета
на район „Триадица“ Димитър Божилов представи
проекта пред медиите.
Ре ко н с т р у и р а н о т о
трасе ще бъде с четири
ленти, с еднопосочни велоалеи от двете страни
и резервирано трамвайно
трасе в средата за евентуален бъдещ релсов път,
който да направи връзка
от бул. „Овча купел“ до
метростанция „Г. М. Димитров“.

„Целта ни е с изграждането на бул. „Т. Каблешков“ 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. Здравков.
Кметът Фандъкова посочи, че в последните години СО е инвестирала 11
млн. лв. в отчужденията
на имоти, които попадат
в първата част от трасето. 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 кметовете на райони. Те започват с по-леката процедура
по доброволно изкупуване и

при отказ от собствениците започваме тежките
отчуждителни процедури,
които в почти всички случаи минават през съда“,
поясни градоначалникът.
Строителните дейности започнаха в южната
част на бул. „Тодор Каблешков“. Първият етап от
разширението е от бул.
„България“ до ул. „Боянски водопад“ и трябва да
завърши през август при
благоприятни атмосферни условия. Движението
по булеварда няма да се
спира.
Проектът предвижда и
засаждането на максимален брой дървета в тротоара от южната страна
и запазване на съществуващите от северната
страна.

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.

www.yanmar-bg.com
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ǵǹǶǸǩȐȕȐȞȐȐȘȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈ
ȘȈȉȖȚȈȚȈȕȈǹȢȊȍȚȈȗȖȌȍȞȍȕȚȘȈȓȐȏȈȞȐȧ
Загубите вследствие на COVID–19 се очаква да достигнат 200 млн. лв. през май
Страницата подготви
Елица Илчева
В писмо до министъра
на регионалното развитие и
благоустройството Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) предлага да бъде
свикано заседание на националния Съвет по децентрализация в първата половина
на юли. Сдружението счита,
че в дневния ред на заседанието трябва да бъдат обсъдени редът и сроковете за
изготвяне на нова програма
за изпълнение на Стратегията за децентрализация за
периода 2020 - 2025 г., както и възможностите за социално-икономическото възстановяване на градовете в

условията на пандемичната
криза с механизмите на децентрализацията.
„Първата тема е наложително да бъде обсъдена,
предвид изтичането в края
на тази година на настоящата програма 2015 - 2020 г.
Подготовката на нов стратегически документ отне-

ǓǬǻǺȃǮǬǼǱǸǺǹǾǹǬ
ǺǽǹǺǮǱǹǭǿǷǱǮǬǼǰǮǜǿǽǱ
Даден е старт на реконструкцията,
рехабилитацията и модернизацията на бул.
„Трети март“ в Русе. Ключовата артерия и
свързаният към нея Сарайски мост са основен пункт за влизане в града от главните
пътища от Велико Търново и София.
Ще се изпълни реконструкция на платната на булеварда, включително връзките
при п.в. „Сарая“ и ще се изградят нови трасета за движение на велосипеди. В зоната
на кръстовищата и пешеходните и велосипедни пресичания ще бъде осигурена дос-

ма продължителен период
от време и НСОРБ се ангажира да изготви и предложи
пакет от мерки, които да
бъдат включени в него“, съобщават от пресцентъра на
Сдружението. Кметовете
ще поставят за обсъждане и
нормативни промени, които
да гарантират активната

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 осигурени 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“

роля на Съвета по децентрализация като двигател
и координатор на процеса в
България.
НСОРБ има готовност
да представи и анализ на
влиянието на кризата върху
общинските бюджети, и пакет от краткосрочни и средносрочни мерки, които също

са обвързани с децентрализацията. 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 цифри сочат, че постъпленията от собствени приходи за
периода 1 март – 31 април
2020 г. намаляват спрямо същия период на предходната
година с 41%, като при данъчните приходи този срив
е с 45%.
Загубите за март-април
2020 г. спрямо същия период
на предходната година сумарно надвишават 159 млн.
лв. Прогнозираното свиване
на планираните годишни постъпления е с 11%. Според

ǚǭȅǴǹǬǘǺǹǾǬǹǬǽǻǼǱǰǷǺǲǱǹǴǱǹǬǸȋǽǾǺǾǺǹǬǽǾǬǼǴǶǬǳǬǼǸǴ
й, обяви кметът на Монтана Златко
ǰǬǽǱǴǳǯǼǬǰǴǽǻǺǼǾǹǬǳǬǷǬ
Живков. Той съобщи, че сегашното исОбщинският съвет в Монтана гласува искане до Министерския съвет за
прехвърляне собствеността на терен
от 41 декара от държавата на общината. Въпросното пространство се намира в близост до центъра на града и
върху него има стари сгради на някогашни казарми. От около три десетилетия
бившите поделения пустеят, но земята
е държавна и местната власт не може
да предприеме нищо за застрояването

кане е третото поредно за последните
20 г., и изрази надежда, че този път ще
завърши с успех, тъй като има разбиране 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 държавата, тъй като хората в Монтана го заслужават“, заяви Живков.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 42
Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструкЗаводът 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 доставка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и преработката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сервизни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строителство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и
дълги метални продукти и тръби.

ISO 9001:2015 certified by

ИНОВАТИВНИ
СТРОИТЕЛНИ
МАШИНИ

„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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
W W W. BAL KAN STE EL .COM

експертни оценки към края
на май те се очаква да надхвърлят 200 млн. лв.
В същото време местните администрации успяват
да ограничат разходите си
към края на април 2020 г.
спрямо същия период на 2019
г. едва с 44 млн. лв. Намаляване обема на дофинансиране през май не се очаква, а
напротив – прогнозите са
за ръст на харчовете с над
242 млн. лв. спрямо същия период на предходната година
(март-май).
Данните показват отчетлива тенденция на формиране на траен дефицит
в резултат на въведеното
извънредно положение, който
към края на май се очаква да
надхвърли 77 млн. лв.

www.roland-terex.com
www
roland terex com
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Елица Илчева

Допреди две години
всички в Банкя се надяваха,
но малцина бяха запазили
вяра, че знаковата балнеолечебница – една от найкрасивите стари сгради в
страната, ще върне блясъка си. Балнеоложкият
шедьовър на известния
германски архитект и професор във Висшето техническо училище в Мюнхен
Карл Хохедер (1854 – 1917 г.)
от началото на ХХ в. външно се отличава със своята
богата пластична украса,
с орнаментика, декоративни пиластри и корнизи.
Със застроена площ от
5200 кв. м, тя е най-голямата подобна в страната.
Днес всички очакват да
се махне металното ограждение около строежа, защото зад него вече ясно се
вижда, че реставрацията
успешно върви към финал.
Мнозина биха искали да надзърнат 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 обекта“, посрещнаха ни техническият ръководител Богдан Шумков и заместникът
му Венцислав Николов от
„Стреза“ ЕООД. Двамата
са на обекта от откриването на строителната площадка през ноември 2018-а
и с охота споделят направеното.
Вече е видимо, че в градоустройствено решение
проектът максимално е
запазил начина, по който
е функционирало зданието
от самото начало.

Съхранени са всички елементи с висока художествена и

Ренесансът за легендарната балнеолечебница е факт след дълга
реставрация и благодарение на непреклонната воля на местната власт
Снимки Румен Добрев

архитектурна стойност,
като не е допуснат никакъв компромис. Фоайето
остава 100 процента автентично с богатата си
орнаментика. В идейната
разработка е предвидена
възможност то да се използва и за културни събития и дори за граждански
обреди като сключване на
брак, както е било някога.
В момента засводеният
таван, където е пластичната украса, очаква единствено да бъдат монтирани позлатените релефни
гипсови плочки. Липсващите елементи един по един
са изградени наново, при
това на място и по старите техники. Детайлите са

изтегляни ръчно с шаблони
и правени от майсторите
приспособления. Вратите
с дръжките и обковите им,
както и дървената ламперия са възстановени с
изключително старание, а
където е било невъзможно,
са поставяни нови пана или
елементи, които по нищо
не могат да бъдат отличени от оригиналните. Едната 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 изпълнява ролята на музей с гледка отвисоко към входното
пространство. Там ще се

разказва историята на лечебницата, може да има и
гостуващи експозиции.
Посетителите и в бъдеще ще влизат през централния вход. Организирани
са обаче и два допълнителни – от изток и запад, с
което ще се осигури достъпна среда, без да се засяга автентичният облик.
Функционално двете крила
са отворени и през задния
салон за посетители, които ще ползват процедури.
Две нови стълбищни клетки 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 повдигнат с широки стълби,
посетителят ще се озовава директно

в най-изящната част на зданието – входното фоайе,
и ще се насочва вляво
към съблекалните, където
е запазен единият от двата кръгли басейна, разположени симетрично, в автентичния му вид. Там са
свалени 6 - 7 слоя боя, преди
да се стигне до оригиналното баварско синьо, явно
неслучайно подбрано преди
110 г. от Хохедер.
Във втория басейн, на
който стените са оставени в бяло, както е било

Богдан Шумков, технически ръководител на строежа:

ǻǷǺȃǶǴǻǺǰǸǱǹǴȁǸǱǱǰǹǬǻǺǱǰǹǬǹǬǵ
ǾǼǿǰǹǴǭȋȁǬǽǮǺǰǺǮǱǾǱǮȂǱǹǾǼǬǷǹǺǾǺȀǺǬǵǱ
Г-н Шумков, лично на Вас какво Ви
струваше тази толкова сложна работа 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.

също беше труден за изпълнение обект,
макар че сега е доста по-сложно. Нашият реставратор Георги Пенчев често ни
казва, че тук всички сме реставратори.
В екипа привлякохме и много известен
български скулптор - Атанас Колев, който работеше във Виена, когато го потърсихме, и се върна в Пловдив, за да ни
направи орнаментите и външните обкови на покрива.

Колко души работят на обекта?
От 1 ноември 2018-а, когато фактически започнахме, средно е имало по
60 - 80 човека на ден. Знаете, че сградата 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.

Коя част от работата Ви затрудни
най-много?
Без колебание казвам – сводовете на
четирите ниши на тавана в централното фоайе. Те са изтегляни някога на
ръка на място и така ги възстановихме
и ние. Повече от 2 месеца ни отне първият, защото трябваше да запазим стария
радиус, дебелина на мазилката, която в
предната част беше 10 см на места. Някога е била олекотена с азбест, сега в
големите участъци попълвахме с фибран,

Какъв опит има Вашата фирма с
този тип строителство?
Имаме сериозен опит. Последният
по-голям обект беше реставрацията на
общежитието на Семинарията, което

през много от годините на
експлоатация, са добавени хидромасажни функции.
Двете царски къпални, които също са част от безценната история, остават
точно такива, каквито са
били, когато са посещавани от цар Фердинанд. Старовремският интериор е
съхранен и в още две от
единичните кабини с вани,
като наново са възпроизведени дори плочките със
заоблени ръбове и ъгли.
Именно подмяната на
керамиката парче по парче
е била най-трудоемката
дейност в помещенията.
Повечето от плочките някога са били произведени
във фабрика в Чехия и когато сега от Банкя се свързали с тях, там с охота се
съгласили да направят нови
по старите образци и запазени 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 синхрон, а не контраст. Затова 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 образци. Дори и порцелановите
мивки се реставрират с
полиращи средства и запечатващи смеси.
Интересно е, че по изричното желание на градската управа тук се запазва не само историята
на сградата, но и някои от
процедурите, такива какви-

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 оркестрината. Вратите също - те са от словенски дъб. На места имаше по 8 ръце лак и
боя. Двама души на ден не могат да свалят повече от 2 кв. м, за да се докара до
ново байцване дървото, но се справихме.
Знаете ли как се сваля плочка по плочка, така че да не отиде и старата – всяка се реже от четирите страни, после
ръчно се чука с огромно внимание и винаги на риск.
Знаете ли колко стари плочки подменихте?
Абсолютно точно знам - 3600. Архитектите се бяха потрудили да направят
цялостна схема, на която бяха отбелязали 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.
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то са били в миналото.

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

но гарантира изключително качество. В големия
син салон вече са монтирани т.нар. душове иглички, с
които някога са лекувани
нерви и са били истинска
атракция за децата с ледените си пръски, които сякаш наистина пробождат
кожата.
Огледално на съблекалните вляво е готов Виенски
салон. Всяка от нишите в
него е обособена с дървените паравани, които са се
намирали там. А ако това
не Ви звучи арт, грешите,
защо те са художествено
изработени с богата орнаментика.
Горният етаж е за услу-

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 отношение

и покривите са реставрирани в автентичен вид,
фасадата – също.
Най-сложно е било възстановяването на един от
комините, висок повече от
10 м. За част от него първо е изграждано специално
скеле.
Най-съвременна технология е внедрена и при
отоплението, което ще се
подпомага от минералната
вода, и то не директно, а
след като вече е била в ба-

полуостров. Когато отворила врати, се стичали
толкова много хора, че нямало време монетите да се
броят една по една. Печалбата се мерела на кантари,
за да се пести време. Цар
Фердинанд бил сред найчестите посетители.
Идейният проект за реновация беше направен след
обстойно проучване от архитекти, общински специалисти и лично от кмета на
Банкя Рангел Марков, на опита на Будапеща и Мюнхен,
където е друга от емблематичните сгради на арх.
Хохедер, и този опит е интегриран 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 проектантите с ръководител
арх. Чавдар Георгиев са установили, че в българския
проект има сходни решения
с тези на сградата в Мюнхен, 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 куполите на басейните в Банкя
наподобяват тези на немската постройка.

Българският проект обаче е
уникален, защото е максимално съобразен с мястото
и средата.

ги, които не са свързани с
водата. Там ще има козметично и йога студио, зала
за курсове за здравословно
хранене, фитнес салон. Това
е единственото място, където са монтирани не плочки, а специални доста скъпи антибактериални ПВЦ
настилки заради комфорта
на посетителите. В процеса 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 зданието е побирал основно
два огромни бидона за нафтата 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, които желаят да са в индивидуална среда. Интересно е

сейните. След преливниците тя отива в голям резервоар с температура около
20 градуса и чрез абсолютно автоматизиран енергиен център, който е много
скъпо, но много ефективно
и рентабилно във времето
съоръжение, влиза в употреба не само за отопление, но
и за климатизация.
Припомняме, че

изграждането на банята започва през далечната 1907 г.
по инициатива на тогавашния министър на земеделието и търговията
д-р Никола Генадиев. Ръководител 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 вложени близо 1 млн. златни
лева. Тя е първата лечебна
банска сграда у нас, съобразена с модерните за времето си технически съоръжения. Тогава държи челна
позиция на целия Балкански

Най - съ щ е с тве н ат а
разлика, която носи и информация за степента на
развитието на обществото 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 столичния район дълги години
прави най-различни опити
да съхрани зданието, докато през 2018-а се стигна
до спасителната идея за
особен вид публично-частно партньорство. При него
пенсионното дружество
„Алианц“ закупи право на
строеж на хотел върху общински терен в близост.
Срещу ползването му за 35
години местната власт получи сумата от 8,115 млн.
лв. без ДДС, които се вложиха в ремонта.
„ Ко н с о р ц и у м Б а н к я
2020“, включващ строителната 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 зданието – символ на Банкя, ще
може да се ползва след 540
календарни дни, което към
днешна дата вече е ясно, че
ще се изпълни.
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Кметът Рангел Марков:

ǛǼǱǳȂȋǷǺǾǺǮǼǱǸǱǼǬǭǺǾǴȁǸǱ
ǽȋǽǹǺǾǺǽȆǳǹǬǹǴǱȃǱ
ǾǼȋǭǮǬǰǬǽǱǹǬǻǼǬǮǴǸǹǺǯǺ
ǽǾǺǵǹǺǽǾǱǹǺǭǱǶǾ
Г-н Марков, банята е почти
готова, имате ли вече концепция как ще се стопанисва след
ремонта?
На практика още се работи,
малко се преекспонираха нещата
последните седмици. Срокът е
краят на септември. Но да, новина е, че вече имаме ясна концепция
и движим процедурите по това да
осигурим стопанисването. То ще
стане с концесия за строителство и управление.
А защо и за строителство?
Защото искаме да бъде построен 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 процедури. 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 разработката.
Допълнителното строителство ще
бъде в непосредствена близост до банята, като ще се направи топла връзка
около 10 метра със сградата. Басейнът 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 времето, вече съм четвърти мандат кмет, с
екипа ми сме работили по идеята с ясното съзнание, че трябва да се направи
много стойностен обект. Дано можем
успешно да минем процедурата и намерим качествен оператор. Ще търсим
такъв с опит, искаме най-доброто за
сградата и за хората.

С това отстъпено право на строеж, 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 предал опит, защото моделът не е сложен
за прилагане, а обществената полза
е гарантирана. Но се надявам и предстоящата концесия да успее, защото е
много важно в момента, в който банята
е готова, някой да започне да я стопанисва. В противен случай тръгва отново обратният процес и би се превърнала
в бреме за общината.
Как във времето виждате да започне да функционира обектът?
Очаквам до юли да внесем в Столичния общински съвет проекта за решение за концесия. Ако можем октомври-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 преден план да е балнеологията не само
за да запазим историята, но и заради
лечебните качества на водата в комбинация с въздуха тук.
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£ÍÂÅÐÇÄÅÒÂÆÓÔÂÒÔÊÒÂ ǺǨǵǫǸǨȐȏȗȢȓȕȐȊȍȕȚȐȓȈȞȐȧȚȈ
ÇÌÐÑÒÐÇÌÔÉÂÎÍÏÍÄ ȕȈȚțȕȍȓȈȕȈȖȉȝȖȌȈȕȈǫȈȉȘȖȊȖ
Изграждат анаеробна инсталация за биоразградими отпадъци

Елица Илчева
Община Благоевград подписа
договор за проектиране и изграждане на анаеробна инсталация за
разделно събрани биоразградими
отпадъци по Оперативна програма
,,Околна среда 2014 – 2020“. Стойността 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 „Балканика Енерджи“ ЕАД – София, и Bekon
GbmH – Германия. Срокът за изпълнение е 1090 календарни дни.
„Ще се направи основна и довеждаща инфраструктура, ще се
достави и монтира инсталация за
суха метанизация с тунелно компостиране и когенерационен модул
на разделно събрани биоразградими

отпадъци. Включено е и въвеждане
в експлоатация и обучение на персонала. Технологията, която ще
бъде използвана, ще е безопасна
за околната среда“, съобщават от
пресцентъра на общината.
Междувременно кметът на
Благоевград инж. Румен Томов подписа и договор за над 1 млн. лв. за
техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци.
Общият бюджет там е 1 697
125 лв., а срокът на изпълнение е 18
месеца. Проектът отново се финансира по Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020”, Приоритетна ос 2. Клетка 3 на старото
сметище е разположена в границите на съществуващото депо. Тя е
с изчерпан обем и цялата й площ
от 21,80 дка трябва да бъде обработена.

ǴȖșȚșȗȈȕȖȘȈȔȕȈȋȓȍȌȒȈȡȍșȊȢȘȏȊȈ
ȊȍȓȖȈȓȍȧșȒȊÄǲȘȈȑȔȖȘȐȍ´ȊǩțȘȋȈș
Общината в Бургас обяви, че е намерила подходящо техническо решение за продължение на велоалеята от „Сарафово“ до квартал „Крайморие“. Това е изграждането на метален въздушен мост със специални
площадки за панорамна гледка.
„До момента са готови 4 км от трасето. По-нататък автомобилният път към жилищния комплекс минава през скалист и хълмист участък. 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 чуждестранния опит“, поясняват от пресцентъра на кмета Димитър Николов.
Така над скалистия хълм ще се направи пасарелка, съставена от метални рампи. На няколко места ще има панорамни 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 Николов 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, Бургас ще има велосипеден маршрут, свързващ „Сарафово“ и
„Крайморие“.

В кра я н а ф ев руари
ТАНГРА – АВ ООД изпълни
тунелната вентилаци я
на обходния път на Габрово. Обектът е част от
транспортното направление 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. Хорозов включваше 10 аксиални
високотемпературни реверсивни jet вентилатора
за тунела, които в нормален режим да проветряват 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 шумозаглушители, датчици за вибрации и авария, силодинови
тампони и осигурителни вериги. Вентилаторите са високотемпературни и реверсивни с възможност за регулиране дебита. Всички елементи са
изпълнени от неръждаема
стомана AISI 316 (1.4404)
и преди да бъдат експедирани от завода в Германия,
бяха подложени на 3D Х-ray
рентгенов тест в работен
режим, за да се изпитат
аеродинамичните характеристики, електрическите и акустични данни на
вентилаторите. За да бъде
подсигурен правилен монтаж, вентилаторите бяха
в комплект с нагласяеми
хоризонтално и вертикално стойки от неръждаема
стомана.
Закрепването на вен-

т и л а т ор и т е ТА Н ГРА осъществи със
с п еци а лиз и ран и те
анкерни шпилки и химически дюбели на
FISCHER Германи я.
Съвместно с представители на дружеството за България
преди започване на
м о н т а ж н и т е д ей ности бяха извършени две пробивания и
пробно анкериране.
След 5 часа бе направен тест. Анкерите
останаха на позицията си дори при натоварване от 100KN =
10200 кг. От FISCHER
издадоха сертификат
за системата на анкериране 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 - главните 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 спокойното и безопасно преминаване на автомобили и
камиони.

ǓǬǻǺȃǮǬǺǽǹǺǮǹǬǼǱǶǺǹǽǾǼǿǶȂǴȋǹǬ
ǮȆǳǷǺǮǺǶǼȆǽǾǺǮǴȅǱǮȆǮǎǱǷǴǶǺǞȆǼǹǺǮǺ
Във Велико Търново продължава работата по проекта
за интегриран градски транспорт, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони 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 маркировката, 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 преминаване 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.

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

¹§©§³¬°£ÜÍÅÂÒÊáÑÒÇÆÍÂÅÂÕÓÑÇÚÏÊ
ÒÇÚÇÏÊáÄÕÓÍÐÄÊáÔÂÏÂÖÊÏÂÏÓÐÄÂÌÒÊÉÂ
В. „Строител“

Г-н Рибан, двумесечното извънредно
положение в страната предизвика затруднения и дори фалити за някои бизнеси, за
други обратно - допълнителни възможности. Как стоят нещата за ЕСКО услугите?
Действително последните два месеца
се превърнаха в сериозно предизвикателство за бизнеса. Наложи се всички да променим начина си на работа, за да не допуснем компромис с опазването на здравето на
служителите и клиентите си, но да запазим
качеството на изпълнение на услугите и поетите от нас ангажименти.
Щастлив съм да споделя, че независимо от забавените доставки на оборудване
и ограничените възможности за работа и
придвижване, които създадоха проблеми на
бизнеса в глобален мащаб, ЧЕЗ ЕСКО България няма закъснение при реализацията на
нито един от проектите си в ход като следствие от корона-кризата. Всъщност, в този
период успяхме да завършим и въведем в експлоатация 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-

„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

то възможностите се увеличават. В условията на финансова криза редуцирането на
разходите е във фокуса на всяка компания, а
енергийно ефективните услуги отговарят
на тази необходимост и могат да предложат много повече.
Глобалните тенденции в енергийния сектор в последните години са насочени върху
изразходването на ресурсите и създаване
на стратегии за адаптация към промените.
Необходимите технологии стават все подостъпни и усъвършенствани, напредва и
преходът от традиционна енергетика към
децентрализация, декарбонизация и дигитализация. За енергоемките предприятия той
е съществен фактор, определящ тяхната
конкурентоспособност. Все повече компании инсталират собствена мощност, за да
намалят риска от колебания на цените на
енергията, да си осигурят по-голяма независимост на снабдяване и възможности за
бъдещи печалби.
Енергийно ефективните мерки в сферата на ОВК (отопление, вентилация, климатизация), 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 разходите. 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, включително 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 изплащане на инвестицията (обикновено 7 г.). По-съ-

ǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȐȖȉȡȐȕȈǬțȗȕȐȞȈȖȉșȢȌȐȝȈ
ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍȏȈȉȢȌȍȡȖșȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖ
„ЧЕЗ Разпределение България” е провело среща с местните власти в община
Дупница, съобщиха от дружеството. На
нея са обсъдени инвестиционните намерения на двете страни и възможностите
за взаимно сътрудничество при тяхната
реализация. На срещата са присъствали
Цветомир Ралчев, директор „Стратегическо планиране и развитие на мрежата“
в „ЧЕЗ Разпределение България”, Петър Нецов, регионален мениджър на дружеството в областта, Методи Чимев, кмет на
Дупница, и Костадин Костадинов, председател 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 местната администрация търси възможности
за полагане на подземна и надземна електроенергийна инфраструктура.
„Веднага щом научихме, че общината
предвижда нов мащабен проект, дойдохме
на място, тъй като синхронизирането на
плановете на двете страни е от особено значение за навременното включване
на обектите в инвестиционната програма на дружеството, която се съгласува 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 проучим възможностите за предоставяне на
допълнителни мощности в района и ще посъветваме общината за нуждите от полагане на тръбна мрежа, в която по-късно да
прокараме необходимите кабели“, е казал
Цветомир Ралчев.
На срещата са обсъдени и възможностите за ускоряване на процедурата по
предоставяне от страна на общината на
петна за строеж на трафопостове в селата Червен брег, Самораново и Яхиново.
ЧЕЗ Разпределение е предвидило изграждането на електроенергийните съоръжения
в тези населени места с цел подобряване
на сигурността и качеството на електрозахранването в района.

ществено е спестяването за оставащите
години полезен живот на оборудването – ако
говорим за фотоволтаична централа например, 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 клиентите си – анализираме конкретните им
нужди, финансираме при необходимост, доставяме 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 партньорства и качествено оборудване ни позволяват да поемем финансовия и технически 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 електроенергия.
Компании от кой сектор се обръщат

най-често към Вас и какви са предпочитаните енергийно ефективни мерки?
Наши клиенти са индустриални компании, малки и средни предприятия, общини,
както и строителни фирми и дружества за
управление на сгради –
от жилищни и административни здания до
болници и училища.
Благодарение на
отличното си сътрудничество с ЧЕЗ Трейд
България и ЧЕЗ Електро
България за три години
ЧЕЗ ЕСКО България натрупа портфолио от
53 проекта, част от
които в процес на реализация.
Разработваме за
клиентите си индивидуални решения в следните основни направления: осветление - сградно, улично,
производствено; отопление, вентилация
и климатизация; когенерации и системи за
оползотворяване на отпадна топлина; индустриални системи, като електрически
двигатели, инвертори, компресорни станции, помпени станции и др.; изграждане и
експлоатация на ВЕИ централи.
Най-предпочитани от клиентите ни са
проектите за строителство на фотоволтаична централа, в повечето случаи – за
собствена консумация. Съвместно с ЧЕЗ
Трейд и ЧЕЗ Електро ЧЕЗ ЕСКО България реализира общо 20 проекта за изграждане на
фотоволтаични централи с обща мощност
3,4 МWp - от тях 1,2 МWp са вече в експлоатация.
Повече информация за услугите и реализираните от компанията проекти можете
да намерите на www.cez-esco.bg.

ǷȘȖȍȒȚȢȚȕȈǿǭǯÄǮȐȊȖȚȏȈȗȚȐȞȐȚȍ´
șȗȘȍșȚȐȎȕȈȕȖȔȐȕȈȞȐȧȏȈȍȒȖȕȈȋȘȈȌȐ
Проектът на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД
за опазване живота на
застрашени видове птици на територията на Западна България „Живот за
птиците“ е номиниран за
престижните Европейски
бизнес награди за околна
среда в категория „Бизнес
и биоразнообразие“. Чрез
конкурса, който се провежда 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 конкурентоспособността на
Европа. От дружеството
информираха, че победителите ще бъдат обявени на
официална церемония в края
на годината.
Проектът „Живот за
птиците“, чието пълно

наименование е „Опазване на застрашени видове
птици чрез обезопасяване
на опасни за тях въздушни електропроводи в защитени зони от „Натура
2000” в Западна България“,
се реализира от „ЧЕЗ Разпределение 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 безопасно гнездене на редки и
застрашени видове птици
на територията на Западна
България. Компанията ще
инсталира 4000 предпазни
и 3600 маркиращи съоръжения 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 ползване и от други оператори
на електроразпределителни
мрежи. До момента в рамките на проекта от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД
са обезопасили 414 щъркелови гнезда, 459 стълба и са
поставили 138 маркиращи
устройства.
Проектът е съфинансиран от програма Life на Европейския съюз. Той стартира през октомври 2017 г.
и ще продължи до декември
2022 г. Изпълнението му е
естествено продължение
на дългосрочната политика на „ЧЕЗ Разпределение
България” за опазване на
биологичното разнообразие и защита живота на
птиците. Повече подробности за проекта могат да
бъдат намерени на сайта
www.lifebirds.eu.
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Кметът Димитър Славов:

ǸȍȗțȉȓȐȒȈȕșȒȐȧȚȗȢȚ
Ǹțșȍ±ǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ
ȍȐȏȒȓȦȟȐȚȍȓȕȖ
ȊȈȎȍȕȏȈȋȘȈȌȈ

Реновираното СУ „Панайот Волов“

Георги Сотиров
Г-н Славов, община
Бяла обяви процедура за
изпълнител на проекта
за реставрация на моста на Кольо Фичето
над р. Янтра в северната
част на града. Използваме това като повод
за интервю, обектът е
недвижима ценност с национално значение, архитектурно-художествен
паметник на културата
от 2000 г.
Ще започна с малко история, беленският мост
е изграден преди повече
от 150 години от майстор
Кольо Фичето и се смята
за постижение на българското възрожденско
инженерно-строително и
архитектурно изкуство.
Работата по него започва през 1865 г. и завършва
през 1867 г. Построен е по
заповед на Мидхат паша.
Той е дълъг 276 м и е широк 9 м. Неговите 14 свода
с отвор 12 м са украсени
с релефни изображения на
животни. Поддържат го 13
опори с водорези и облекчаващи ниши, както и с два
брегови устоя. Направен е
от дялан местен варовик
и варов хоросан. След наводнение през 1897 г. осем
свода в средната част
са унищожени. През 1922
- 1923 г. е реконструиран
със стоманобетонни опори и сводове, което променя 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 културата днес е в лошо състояние, има пукнатини, а
най-сериозният проблем
е рушащата се облицовка
от каменни плочи. Перилата 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 инвестиционен идеен проект заедно с
всички необходими одобрения, съгласувания и разрешения за реализацията му.
Ако в близко бъдеще не се
вземат мерки за консервация и реставрация, то
старината ще бъде загубена за идните поколения.
В тази връзка подадохме проект за финансиране
от Оперативна програма
„Региони в растеж 2014
- 2020”. Общият бюджет
е 9 501 521 лв. и предвижда 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

Общината

Димитър Славов е роден през 1970 г. Завършил 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 Общинския съвет – Бяла. Бил е изп. директор на
„Лактис – Бяла” и началник-отдел в Птицекомбината в Шумен. От 5 ноември 2015 г. до сега е
кмет. Семеен, с две деца.
на запазените основи и
възстановяване на моста
в пълния му габарит на
нивото на преминаване в
Зона 3.
След експонирането на
очакваните съществуващи в насипа опори в Зона 3
същите ще се експонират
и консервират. С цел завършване архитектурния
образ на сводовата кон-

струкция ще бъдат с новодобавени метални арки,
стъпващи върху оригиналните опори. Около запазените автентични части
ще се изградят алеи.
Включили сме и изграждането на нова сграда, в
която ще бъдат разположени музей за съоръжението и цялостното творчество на Кольо Фичето,

както и заведение за отдих.
В Зона 2 съгласно разработен конструктивен
проект се предвиждат
укрепителни мерки - торкретиране с мрежи и анкери върху съществуващите
бетонови конструктивни
елементи - сводове и опори. За намаляване на дисонанса между старо и ново
се предвижда последният
слой торкрет-бетон да
бъде обемно оцветен в неутрален 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 сводови стрелки. По тях ще се
монтира и подчертаващо
архитектурно осветление.
В инвестиционния проект се предвижда да се подобри и инфраструктурата в зоната около моста.
Включено е изграждане
на дребномащабна инфраструктура, голям паркинг
и паркова среда, като се
създадат центрове и места за къмпингуване на
каякарите, плуващи по течението на р. Янтра към
р. Дунав.
Образователната инфраструктура е елемент
от жизнеността на всяка община. А Вие миналата година решихте един
33-годишен проблем със
сградата на СУ „Панайот
Волов“?
Да, през 2019 г. успешно завършихме една
своеобразна 33-годишна одисея, свързана със
строителството на новата сграда, предназначена
за средно образователно
училище.
Строителството е започнато през 1986 г. и поради 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 образователния процес при едносменен режим на обучение.
С това сбъднахме мечтата на местната общественост за модерна
материална база, което
дава шанс на общината да
задържи повече деца за подълго в родния град.
Безплатните детски

градини са мираж за много от Вашите колеги в
страната. В община Бяла
това е факт. Да обясните? Кажете ни и за състоянието на сградния
фонд.
С Решение от 29 септември 2017 г. на Общинския съвет освободихме
от заплащане храната и
месечната такса в детските ясли и градини. И
през този мандат продължаваме да влагаме
средства в подобряване
състоянието на сградния
фонд на детските градини.
Подписахме споразумение
с МТСП за частично финансово подпомагане по
Проект „Красива България”
на ремонта на ДГ „Пролет”.
В момента се провежда обществена поръчка за избор на изпълнител. Така за
началото на следващата
година децата ще бъдат
преместени в сграда с въведени 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 обновен и дворът.
В новия бюджет имате заложено финализиране на строителството
на многофункционалната
спортна зала?
Предвидено е до края на
настоящата година обектът да бъде въведен в
експлоатация. Залата ще
отговаря на изискванията
за провеждане на състезания на закрито по волейбол, 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 съоръжението да се осигурят целогодишно възможности
за спортна и културна дейност, както и провеждането на местни, регионални
и национални състезания и
конкурси.
През Ваша територия
минават важни пътища
и комуникационни възли –
първостепенните артерии за София и южната
граница, железопътната
линия Русе – София, магистрален оптичен кабел
и др. Да коментирате
проблемите на този вид
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Новопостроеният храм
в кв. „Гара Бяла“ –
„Св. Пантелеймон“

Друг проект е свързан
с подобряване на координаци ята и социалните
политики между община
Бяла и Комуна Градинари.
По него ще бъде довършен
строежът на Дом за стари хора.
Кои са другите Ви приоритети този мандат?
Една от целите ни е
запазване на съществуващата мрежа от социални

Мостът на Кольо Фичето
След реконструкцията на моста - проект

инфраструктура?
За Бяла е от изключителен интерес да подобрим услови ята за
безопасно движение по Републикански път I-5 Русе В. Търново
Няколко са възловите
места с концентрация на
пътнотранспортни произшествия: 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 възстановяване на повредите по
сигнализацията (знаци и
светлини) следствие от
честите ПТП. Поддържа-

проекта „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи улици, тротоари и
принадлежностите към
тях“. Той се финансира с
1 500 518 лв. от ПРСР.
Извършихме и ремонт
на участъци от над 30 улици в града, в селата Стърмен, Лом Черковна и Полско
Косово. Освен това направихме два паркинга и асфалтова настилка на междублокови пространства,
текущ ремонт на общински пътища и прочие.
През м.г. завърши изграждането на Регионална
система за управление на
отпадъците в регион Борово. Обектът бе въведен
в експлоатация в края на
март 2019 г. и започна да
функционира месец по-късно. Изградихме и инсталация за сепариране и компостиране. Построихме и

за по-добра връзка с инфраструктурата на ТЕN-Т
мрежата. Финансирането
е от програма INTERREG
V-A „Румъния – България”.
По BG04 „Енергийна
ефективност и възобновяема енергия” обновихме
МБАЛ „Юли я Вревская”
ЕООД.

услуги за деца, младежи и
възрастни чрез реализиране и на различни социални
проекти.
В предишния мандат
положихме основите на
църквата „Св. Пантелеймон” в кв. „Гара Бяла”. За
първи път от 100 години
на територията на об-

щината за 1 година и 10
месеца бе построен православен храм. В него са
и частици от мощите на
св. Пантелеймон и св. Теодор Тирон, които са дарение. В пространството
около храма е създаден
комплекс с парк, а до него
се намира и бъдещият фи-

Във Вашия район има
възможност за реализация на трансграничните
програми, доколко сте се
възползвали?
Имаме успешно завършен проект за превенция и
управление на риска за об-

Църквата „Св. Георги“ в общинския център

Пътно строителство

нето на същото е непосилно за нас и от финансова гледна точка, и заради
липсата на специализиран
човешки ресурс.
Също така ние не сме
собственик на пътя. Въпреки това винаги сме
участвали в съвместни
проверки и срещи за подобряване на безопасността
и предприемане на мерки в
тази насока.
С какви благоустройствени мероприятия можете да се похвалите в
селата?
В началото на 2020 г.
успешно реализира хме

пречиствателна станция
за отпадни води.
Да ни разкажете за
по-важните европейски
проекти, които изпълнявате, и най-вече за тези,
свързани със строителство?
Обществено значими
са инфраструктурните
проекти, свързани с реконструкцията и рехабилитацията на улици и тротоари. 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

щините Градинари - Малу
- Бяла, за безопасен и развит трансграничен регион по програма INTERREG
V-A „Румъния – България”
и създадохме система за
превенция от природни
бедствия.
Изпълнява се и разраб от кат 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 инфраструктурата на мрежата
ТЕN-Т“ в партньорство
с териториално-административна единица окръг
Гюргево. Стойността за
общината като партньор
е 2 741 207 евро.

Центърът на града

лиал на Историческия музей. Имаме амбицията да
го превърнем в средищен
център за развитие на изкуствата и културно-образователни инициативи
на общината.
В близост до общинския център в с. Копривец
се намира манастирът
„Св. Петка“. В предишния програмен период със
средства от Държавен
фонд „Земеделие“ направихме реконструкция и разширение на тяло А (старите 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.
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Д-р арх. Жечка Илиева, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“:

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

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.

Георги Сотиров
Арх. Илиева, приемете найискрени поздравления от екипа
на в. „Строител“ за избирането
Ви на престижната длъжност
декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Черноризец Храбър“. В началото ще Ви помоля
да представите неговите три
катедри.
И аз благодаря и за продължаващото сътрудничество с уважавания от гилдията в. „Строител“.
Катедра „Архитектура и урбанистика“ е с ръководител чл.кор. проф. д.а.н арх. Атанас Ковачев, 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, ентусиазирани преподаватели, които
влагат много сили и енергия в
подготовката на бъдещите архитекти. Техни представители
взеха участие в международния
проект Citywalk, част от европейската програма INTERREG,
който бе отличен с награда на
публиката.
В международен план е важно
да се отбележи сътрудничеството ни със световноизвестния
урбанист проф. Ян Геел, който е
патрон на студентската лаборатория „Варна - град за хората” и е чест гост на ВСУ. Плод
на тази връзка е и преведената
на български език книга на Геел
„Как да изучаваме градския живот”. Имаме две специалности
„Архитектура“ и „Дизайн“ в направления интериорен дизайн
и графичен дизайн. Продължава
и обучението на магистри по
„Опазване на културното наследство“, насочено и към инженери.
Катедра „Строителство на
сгради и съоръжения“ е с 25-годишна история в подготовката
на инженери. Предлага изучаването на четири специалности от регулираната професия
„Инженер в инвестиционното
проектиране“ – „Строителство
на сгради и съоръжения“, „Транспортно строителство“, „Водоснабдяване и канализация“ и „Пожарна безопасност и защита на
населението“ в образователноквалификационна степен „бакалавър”.
Магистърските ни програми „Строителни конструкции“,
„Транспортно строителство“,
„Водоснабдяване и канализация“,
„Пожарна и аварийна безопасност на сгради и съоръжения“ и
„Строителен инженеринг“ дават
възможност за повишаване на
квалификацията, специализиране и усъвършенстване в различните сфери. Обучението тук е
изцяло съобразено с Наредбите
за държавните изисквания за
придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен „бакалавър“
и „магистър” по специалности
от регулираната професия „Ин-

женер в инвестиционното проектиране”. Подходът в преподаването 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 „Черноризец Храбър“, в който основен
акцент е практическата подготовка на студентите в реална
работна среда.
Катедра „Изкуства“ като
част от Архитектурния факултет е уникална и за България,
и за университета, защото бакалавърските и магистърските
програми, които създаваме повече от 25 години, дават свобода
на нашите студенти и преподаватели да изразяват своята
креативност в дизайна, модата,
музикалното и танцовото изкуство.

За нашите читатели ще
бъде интересно да разкажете
по-подробно за електронно базирания учебен процес в катедра „Строителство на сгради
и съоръжения”.
През 1995 г., четири години
след институционализирането
на университета, във ВСУ „Черноризец Храбър“ е открита катедра по „Морски и строителни
науки“ към Учебно-научен комплекс „Технически науки“. Тогава
е положено началото на обучението на строителни инженери
тук. През 2010 г. след вътрешни
реформи УНК „Технически науки“
е трансформиран в Архитектурен факултет, като една от
катедрите е „Строителство на
сгради и съоръжения“.
През т.г. ще отбележим
25-годишен юбилей. Това е време, изпълнено с ентусиазъм,

стремеж за развитие и усъвършенстване и естествено много
предизвикателства. Години, в
които наши лектори бяха светилата в строителното инженерство в България. Утвърдихме 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 предизвикателство 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 обхванати студентите от първи
до пети курс, редовно и задочно
в ОКС „бакалавър”. Така летният
семестър стартира без откъсване от учебния процес. Преподавателите изнасят лекционния
си материал и част от упражненията си във виртуалните аудитории. Осигурена е възможност
за достъп до препоръчителна
литература за подготовка на
изпит. Чрез регулярно обявените часове за консултации има
допълнителна пряка връзка между студент и преподавател.
ВСУ „Черноризец Храбър”
получи четвърта институционална акредитация за максимален 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 оценяване и акредитация (НАОА) и
резултатът ни е повече от удовлетворяващ. Той е следствие
от усилията, които целият академичен състав и най-вече неговото ръководство полагат през

годините. Всъщност професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“
във ВСУ е акредитирано и през
2016 г. с една от най-високите
оценки в страната 9,14 за период от 6 години.
Ние сме и първият български
университет, получил ресертификация от Европейската комисия за знака HR Excellence in
Research на 23 март 2020 г.
Вероятно поддържате контакти с професионалните гимназии по строителство, архитектура и геодезия?
Връзката между средното,
висшето образование и строителния бранш е изключително
важна за подготовката на качествени млади специалисти и
тяхното успешно реализиране.
Затова ние се стремим да организираме различни мероприятия
с професионалните гимназии
от цялата страна. Най-голямата ни гордост е Международното състезание за креативни
умения „Варна спагети инженеринг“, което събира на едно място ученици, студенти, учители,
преподаватели, архитекти и инженери 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. Традиционно провеждаме и „Майсторски класове“ на различни теми,
които подпомагат специализираната подготовка на учениците от ПГСАГ във Варна, Бургас,
Пловдив, Велико Търново и др. Основната ни цел е да провокираме
интереса и засега успяваме.
След извънредната ситуация, в която се намираше цялата страна, за Вашия университет на дневен ред е лятна
изпитна сесия и което е много
важно – кандидатстудентска
кампания? Как ще се справите
с предизвикателствата?
По отношение на кандидатстудентската кампания университетът реагира своевременно
с организирането на „Виртуални
отворени прозорци“. Така абитуриенти, техните родители
и преподаватели имат възможност да участват в интерактивните 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 седмицата. Интерес към специалностите ни показват и дванадесетокласници, които искаха да
продължат своето образование
в чужбина, но поради ситуацията няма да могат. Което не е
голяма беда, защото дипломите
на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ са
признати в Европа и в света.
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The construction of the Europe motorway and
the Balkan Stream is going at an excellent speed
3ULPH0LQLVWHU%R\NR%RULVVRYDQG6HUELDQ3UHVLGHQW$OHNVDQGDU9XĀLþLQVSHFWHGWKHWZRNH\IDFLOLWLHV
Borisov and President 9XþLü
expressed confidence in the
fact that, despite the difficulties 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

„I was extremely delighted to witness the speed and
quality with which our Bulgarian friends are working“.
This was stated by Serbia’s
President Aleksandar 9XþLü
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 inspection, the two had a meeting
at Sofia Airport, where they
have discussed topics of mutual interest. Prime Minister

between Belgrade and Sofia
in just three hours. This is

something we all look forward to. Together with Prime

Minister Borissov we looked
over the whole section between Dragoman and Slivnitsa and I am very content with
the pace of the implementation“, 9XþLü said to the media,
pointing out that the second
project which was essential
to both countries was Balkan
Stream.
According to Aleksandar
9XþLü the Balkan Stream
means economic and industry 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 9XþLü gave a special thanks to Borisov for his
exceptional support towards
Serbia in its European path.
On his part, Boyko Borissov 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.

After COVID-19 - recovery with a look The multifunctional „Arena Burgas”
towards the Next Generation of EU
hall opens doors by the end of the year
Rebuilding the economy
does not mean going back to
the status quo from before the
crisis, but a leap forward. Elimination of the short-term damages should become investing in a long-term future. This
argument is at the basis of
the policy for Europe’s recovery after COVID-19. After the
coronavirus has shaken the EU
and the world to the core, the
European Commission (EC) issued 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 recovery instrument, entitled Next Generation 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 temporarily increasing the own resources ceiling 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 Burgas“. Soon the city will
have one more wonderful facility. Large sports
events and concerts will
take place in the new
hall“, this had been announced by the Prime
Minister Boyko Borissov
after inspecting the progress of construction
works at „Arena Burgas“. He has looked at
the facility together with
the Minister of Finance
Vladislav Goranov, the Deputy
Minister of Regional Development
and Public Works Nikolay Nankov, the Mayor of Burgas Dimitar
Nikolov, the Chairperson of the
Parliamentary Committee on Environment and Water Ivelina Vassileva. 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 equipment, 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 covering 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 informed that at present,
the street leading to the
sports facility is being
reconstructed, in order
to ensure the quick entry and exit of visitors.
„Arena Burgas“ is expected to
open its doors in December.
„Burgas is becoming a wonderful city. Large sites are being
built in the area and are being
completed. Even during the pandemic the construction works
continued actively“, had commented the Prime Minister, after
he had been informed about the
progress of works at the bypass
of Pomorie.
Превод Радостина Иванова

В следващия брой очаквайте

ОП НА КСБ

ТЕМА

Инж. Пламен Михалев,

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

председател на ОП на КСБ –
Стара Загора

ОБЩИНИ:

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

Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Владимир Георгиев,
кмет на Самоков

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г.
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„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“ и „Строител“
съгласно Рег. №90849 и Рег. №90848 на Патентно ведомство на Република България
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на ВСУ „Любен
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Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
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КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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Четете първи последните новини!
Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
визия,
С нова ена
подобр ност
онал
функци илни
и моб
ения!
прилож

Реклами:
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

www.vestnikstroitel.bg
Рекламна тарифа
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.

2020

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА
ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ
Максимален обем
1/2 страница – 500 лв.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО
НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 125 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.

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.
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9 ПРЕДПЕЧАТ И
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ,
ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА
КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И
ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

Посочените цени не включват ДДС.

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

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев
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