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Инвестицията е на стойност 18 млн. евро, центърът за данни трябва да заработи до края на февруари 2021 г.

Снимка Румен Добрев

Мирослав Еленков
На официална церемония в „София
Тех Парк” бе направена първа копка
на сградата на българския суперкомпютър, който ще бъде част от Европейската мрежа EuroHPC. Проектът
за високопроизводителната машина
се реализира от консорциум „Петаскейл суперкомпютър – България“ с
водещ партньор „София Тех Парк“ АД
и участници Асоциация „Национален
център по компютърни приложения“,
„Рила Солюшънс“ АД, Стратегически
център за изкуствен интелект. На
събитието присъстваха премиерът
Бойко Борисов, еврокомисарят с ресор „Иновации, научни изследвания,
култура, образование и младеж“ Мария Габриел, министърът на икономиката Емил Караниколов, кметът
на София Йорданка Фандъкова, експрезидентът Росен Плевнелиев и
представители на организациите
партньори в консорциума.
Инвестицията е на стойност
около 18 млн. евро, като държавното
финансиране в проекта, включително прогнозните оперативни разходи
за първите 5 години на експлоатацията, е в размер на 12 млн. евро.
„Този суперкомпютър е не само за
медицина, за лекарства, а за всичко.
В рамките на час може да направи
милиарди операции, сравнения и изводи“, заяви министър-председателят. Той изтъкна, че базирането на
суперкомпютъра в България ще подпомогне изключително много развитието на автомобилните клъстери,
както и секторите наука и иновации. Бойко Борисов добави, че подобни проекти ще останат в полза на
поколения напред, а за реализацията
им страната ни се е конкурирала с
цяла Европа.
` стр. 3
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ОП НА КСБ

` стр. 11

Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и
благоустройството и ръководител на УО на „ОПРР 2014 – 2020”:

Инж. Тошко Райчев,
председател на ОП на КСБ - Търговище:

Разплатени са 57% от бюджета на
ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“

КСБ трябва да работи за
промяна на часовите ставки за
заплащане на видовете СМР
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ǭǲȖȌȖȉȘȐȉȢȓȋȈȘșȒȈșȝȍȔȈȏȈȔȓȕȓȊȏȈȗȖȌȒȘȍȗȈȕȈ
șȘȍȌȕȐȒȖȔȗȈȕȐȐȏȈșȍȋȕȈȚȐȖȚȍȗȐȌȍȔȐȧȚȈ
Очаква се мярката да бъде от полза за около 1500 предприятия
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Европейската комисия (ЕК)
одобри българска схема в размер
на 200 млн. лв. (приблизително
102 млн. евро) за подкрепа на
средни компании, засегнати от
епидемията от коронавирус.
Това съобщиха от информационната служба на ЕК, като уточниха, че схемата е утвърдена

съгласно Временната рамка за
държавната помощ, приета от
Комисията на 19 март 2020 г. и

ǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍȐȏȊȢȘȠȐ
ȐȏȊȢȕȘȍȌȕȖȖȚȟȐȚȈȕȍȕȈȍȓȍȒȚȘȖȔȍȘȐȚȍ
Във връзка с определяне от Комисията за енергийно
и водно регулиране на нови цени на електроенергията,
в сила от 1 юли 2020 г., „ЧЕЗ Разпределение България“
АД извърши извънредно отчитане на електромерите
на клиентите си. От компанията съобщиха, че за гарантиране на максимална коректност при фактуриране
на консумираната електроенергия потребителите на
дружеството са имали възможност сами да отчетат
показанията на електромерите си към 30 юни и да подадат данните между 1 и 5 юли 2020 г.
От ЧЕЗ подчертават, че самоотчитането е по желание и не отменя извършването на месечен отчет от
страна на дружеството. С цел да се обезпечи бързото и
качествено отчитане на електромерите компанията е
ангажирала допълнително 336 служители, а всички инкасатори са работили с удължено работно време на 1 юли.
„Поради физическата невъзможност всички електромери да бъдат отчетени в един и същ ден месечните
сметки на клиентите ще бъдат преизчислени към датата на въвеждане на новите цени. Фактурите през юли
ще съдържат информация за консумираната електроенергия за два отчетни периода – по стари и по нови
цени“, допълват още от ЧЕЗ.

изменена на 3 април
2020 г. и 8 май 2020 г.
Публичната подкрепа ще бъде съфинансирана от Европейски я фонд за
регионално развитие
(87 млн. евро). Тя ще
бъде под формата
на преки безвъзмездни средства в размер до 75 хил. евро на
компания и ще бъде достъпна

за фирми, които работят във
всички отрасли, с изключение
на първичното производство
и преработката на селскостопански продукти, рибарството,
аквакултурите, горското стопанство и финансовия и хазартния сектор. Целта на схемата е
да отговори на нуждите от ликвидност на средни предприятия
и да им помогне да продължат
дейността си по време на и след

епидемията. Очаква се мярката
да бъде от полза за около 1500
средни компании. Помощта ще
бъде отпусната преди 31 декември 2020 г.
„Комисията заключи, че мярката е необходима, подходяща
и пропорционална за отстраняване на сериозни затруднения в
икономиката на държава членка, в съответствие с член 107,
параграф 3, буква б) от ДФЕС и
условията, определени във временната рамка. Въз основа на
това Комисията одобри мерките съгласно правилата на ЕС за
държавната помощ“, се посочва
още в официалното съобщение.

ǿǭǯǸȈȏȗȘȍȌȍȓȍȕȐȍșȚȈȘȚȐȘȈȔȈȡȈȉȕȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧ
ȏȈȗȖȌȖȉȘȧȊȈȕȍȕȈȍȓȍȒȚȘȖȏȈȝȘȈȕȊȈȕȍȚȖȊǴȖȕȚȈȕșȒȖ
От модернизираните съоръжения с електричество ще се снабдява и компресорна
станция от трасето на „Балкански поток“
„ЧЕЗ Разпределение
България” стартира реконструкция на два електропровода в община Якимово,
област Монтана, съобщиха
от дружеството. Ще бъдат
подменени общо 122 бетонни стълба средно напрежение и 4700 кг проводници, а
в обекта ще бъдат инвестирани 534 000 лв. В резултат ще бъде подобрена
сигурността на електрозахранването на населените
места Комощица, Дългоделци, Черни връх и Якимово.
„Двата електропровода захранват с електроенергия
общо близо 3600 домакин-

ства и стопански клиенти
и ще осигурят доставки на
електроенергия и на нова
компресорна станция от
трасето на „Балкански поток“, уточниха от ЧЕЗ.
По време на изпълнението на проекта компанията
ще стартира и модернизация на възловата станция
в с. Долно Церовене, чрез
която се доставя електроенергия на 560 домакинства в населеното място.
Обектът е на стойност
286 000 лв.
Реконструкцията на
възловата станция ще
обхване модернизация на

всички електрически съоръжения и апарати, с което
ще се постигне оптимизиране на техническите
параметри, увеличение на
експлоатационния живот
и повишаване на надеждността и безопасността
на работа. Предвидено е
да се подменят всички части и компоненти с нови, да
се извърши модернизация
на съществуващите системи за защита, контрол,
измерване и сигнализация,
както и въвеждането на
система за управление от
разстояние. „По този начин
ще се намалят времето за

локализиране на аварии и
прекъсванията на електрозахранването на клиентите
на дружеството“, посочват
от ЧЕЗ.
От компанията съобщиха още, че предстои реконструкция и на останалите два електропровода
в района, които захранват
с електрическа енергия населените места Сливовик,
Славотин, Долна Рикса,
Клисурица, Смоляновци, Белотинци, Долно Церовене,
Медковец, Расово, Аспарухово и Пишурка, или общо
близо 6500 домакинства и
стопански клиенти.
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ǵȈȗȘȈȊȐȝȈȗȢȘȊȈȒȖȗȒȈȕȈșȋȘȈȌȈȚȈȕȈȉȢȓȋȈȘșȒȐȧ
șțȗȍȘȒȖȔȗȦȚȢȘȖȚȔȘȍȎȈȚȈȕȈ(XUR+3&
Снимка Румен Добрев

` от стр. 1

България е една от осемте държави в Европа,
в които ще заработи европейски суперкомпютър
на световно равнище.
Премиерът Борисов даде
подкрепата си за този
процес още по време на
Българското председателство на Съвета на ЕС
през 2018 г.
„Преди две години България заяви, че иска да
бъде регионален лидер, и
днес тя го доказва“, заяви еврокомисар Мария
Габриел. Тя посочи, че суперкомпютърът може да
превърне България в координационно звено на Балканите, което да привлича
инвестиции и да създава
иновационни продукти.
„Инвестициите в технологии и образование са

пътят на София и България“, допълни кметът Йорданка Фандъкова.
Министър Емил Караниколов каза, че позиционирането на суперкомпютър в София е добро не
само за имиджа на България, но и ще подпомогне
развитието на икономиката, привличайки чуждестранни инвеститори в
сферата на високите технологии. „С изграждането
на суперкомпютъра ще се
утвърдим като дигитален
хъб в региона“, коментира
Караниколов. Изборът на
място - именно в „София
Тех Парк”, където наука и
бизнес си партнират изключително успешно, извежда страната ни напред
в сферата на иновациите.
„Суперкомпютърът е насочен към бизнеса. С него
ще може да се правят по
4 млрд. операции в секун-

да“, добави министърът на
икономиката.
„След не повече от 3
години тук ще има поне

5000 нови работни мест а з а ви с о ко п л а т е н и
специалисти, които ще
получават заплати по над

7000 лв.“, бяха думите на
Росен Плевнелиев.
С у п е р ко м п ю т ъ р ъ т
трябва да заработи до

края на февруари 2021 г.
Той ще е един от 5-те
petascale суперкомпютри,
имащи за цел да надградят
изчислителната мощ на
Европа. Кандидатурата на
България беше одобрена по
процедура на EuroHPC Joint
Undertaking, в която бяха
избрани 8 локации, на чиято територия да бъдат
изградени суперкомпютри.
Основната цел на суперкомпютъра е да повиши
конкурентоспособността
на българската икономика, да ускори развитието
на научноизследователски
и иновационни дейности,
базирайки се на съвременни методи за моделиране
и симулиране на процеси
от реалния живот. Капацитетът на машината
може да бъде използван в
много приложни области
на голям брой публични
и частни потребители,
включително малки и средни предприятия на българско, регионално и европейско ниво.

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȡȍȖșȐȋțȘȐȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȐșȘȍȌșȚȊȈȏȈșȢȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍȕȈȌȊȈȎȗȗȘȖȍȒȚȈ
Десислава Бакърджиева
На свое заседание Министерският
съвет пое ангажимент за осигуряването
на допълнителни финансови средства от
държавния бюджет за два жп проекта,
които се реализират по Механизма за
свързване на Европа.

За изпълнение на „Развитие на железопътен възел София, участък София - Волуяк“ са предвидени до 126 612 169 лв. Това е
един от двата жп възела, разположени на
основната TEN-T мрежа, и едновременно
с това на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморие“. В него се срещат двете
основни жп направления в България: Север – Юг от Румъния към Гърция и Изток

„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

 Кофраж за кръгли стени

– Запад от Турция към Сърбия и Европейския съюз. Модернизацията в участъка
от Централна гара София до Волуяк ще
осигури връзка с метрополитена на новопостроената гара Обеля. Освен това
ще се намали трафикът в столицата и
времето за придвижване на товарните и
пътнически влакове по направлението от
турската граница в посока към границата със Сърбия.
За проект „Развитие на железопътен
възел Пловдив“ правителството реши да
осигури до 41 498 000 лв. С реализация-

та на проекта значително ще се намалят задръстванията при автомобилния
трафик и вредното въздействие върху
околната среда в Пловдив и региона. Ще
се създаде възможност за повишаване
на скоростите за пътуване с жп транспорт по основното направление на коридор „Ориент/Източно-Средиземноморие“
от Европа през Сърбия към Турция и Черноморието. Жп възел „Пловдив” е сред
най-важните железопътни връзки в България, с голямо регионално-икономическо
и стратегическо значение.
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ǰȕȊȍșȚȐȘȈȚȕȈȌȔȓȕȓȊȏȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧ ǯȈȗȖȟȊȈȘȍȒȖȕșȚȘțȒȞȐȧȚȈȕȈȕȖȊțȟȈșȚȢȒ
ȖȚșȚȖȓȐȟȕȐȧȉțȓȍȊȈȘȌÄǩȢȓȋȈȘȐȧ´
ȕȈȒȔȖȚȚȘȈșȍȚȖǸțșȍ±ǲțȉȘȈȚ
Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева
През септември ще стартира рехабилитацията на 47 км от пътя Русе
– Кубрат. Избрани са изпълнителите на
строително-монтажните работи и се
подготвят договорите. Отворени са ценовите оферти за надзор. Това е съобщил
председателят на Управителния съвет на
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
Георги Терзийски на работна среща при
областния управител на Русе Галин Григоров с кметовете от Русе, Кубрат, селата
Червена вода, Семерджиево, Ново село, Хотанца, Тетово и Беловец.
„Ремонтът на отсечката е приоритет и екипите не са спирали работа за
миг, спазвайки законовите процедури и
срокове“, е подчертал Терзийски. По думите му трасето ще бъде обновено със
спестения финансов ресурс и осигурените допълнително средства от Оперативна програма „Региони в растеж 2014
– 2020“ и съфинансиране от републикан-

ския бюджет. Стойността на строително-монтажните работи е близо 38 млн. лв.
Участъкът е разделен на два обекта,
за да се изпълнят дейностите по-бързо
и оперативно. В лот 32 е 21,5-километровата отсечка от Русе до 21-ви км на
пътя между с. Ново село и с. Тетово на
територията на област Русе и преминава
през с. Червена вода. В лот 33 са останалите 25,2 км до Кубрат в областите
Русе и Разград. Срокът за изпълнение и
на двете трасета е 10 месеца.
„Започваме през септември и догодина лятото ще се пътува по ремонтиран
път“, е заявил председателят на УС на
АПИ. Той е добавил, че проектът предвижда II-23, който осигурява връзката между
областите Русе, Разград и Силистра и е
най-прякото трасе за жителите от Исперих и Кубрат с трите областни града,
да бъде с нова асфалтова настилка и подобрено отводняване. На отсечката ще
се монтират и нови бордюри, мантинели,
пътни знаци и хоризонтална маркировка.

Росица Георгиева
Започва рехабилитация по нов участък от натоварения столичен булевард
„България“ - от бул. „Тодор Каблешков“
до бул. „Гоце Делчев“ в посока център.
Това съобщи кметът на София Йорданка
Фандъкова при проверка на ремонтните
дейности по бул. „България“ между Софийския околовръстен път и река Боянска. На
инспекцията присъстваха зам.-кметът
по направление „Обществено строителство” инж. Цветан Божинов и кметът на
район „Витоша“ инж. Теодор Петков.
Предвижда се при подходящо време
участъкът, по който се работи, да е
готов до средата на юли. Изпълнител е
„Трейс Груп Холд” АД. На обекта е поставена металната мрежа и предстои полагането на първия слой асфалт.
В отсечката на бул. „България“ от
бул. „Тодор Каблешков“ до бул. „Гоце Делчев“ ще се извърши цялостно фрезоване,
поставяне на метална мрежа, полагане
на асфалт. Предвидени са и ремонтни
дейности на хидроизолация на три пешеходни подлеза.
Кметът Фандъкова посочи и други
обекти, на които се изпълняват СМР,
като последния участък от бул. „Монте-

видео“, където се изгражда четирилентов булевард за движение. Работи се и по
разширението на бул. „Тодор Каблешков“.
Дейности се осъществяват и на бул. „Искърско шосе“ от бул. „Цветан Лазаров“ до
бул. „Димитър Списаревски“. Предстои да
започне рехабилитацията на бул. „Асен
Йорданов“ от бул. „Шипченски проход“ до
бул. „Цветан Лазаров“.
„Продължава изграждането на разширението на Южната дъга на Софийския
околовръстен път с дължина от 6 км,
като в момента е затворен участъкът
от п.в. „Младост“ до ул. „Самоковско
шосе“. Съществуващият двулентов път
ще стане с 6 ленти за движение, две локални платна и тротоари“, припомни Йорданка Фандъкова.
От думите й стана ясно, че Столичната община (СО) ще вземе инвестиционен заем, с който да финансира изпълнението на важни стратегически обекти в
града. Очаква се до края на следващата
седмица да е готов списъкът с обекти,
за които ще се изразходват средствата.
Той ще включва само стратегически инфраструктурни проекти.
Фандъкова коментира още, че вероятно ще се наложи още една актуализация
на бюджета на СО за 2020 г.

ǪȝȖȌșȈȌȍȑȕȖșȚȐȚȍȗȖǾȍȕȚȢȘȈȏȈ
șȢȊȘȍȔȍȕȕȖȐȏȒțșȚȊȖȊǹȖȜȐȧ
Снимка Румен Добрев

Росица Георгиева
До началото на следващата година трябва да
приключат строителните дейности по Центъра
за съвременно изкуство,
който се изгражда на мястото на бившата топлоцентрала на НДК в Южния
парк. Това заяви кметът
на Столичната община
Йорданка Фандъкова при
проверка на работата на
терен. Тя беше придружена от зам.-кметовете по „Обществено
строителство” инж. Цветан Божинов
и „Култура, образование, спорт и младежки дейности” доц. д-р Тодор Чобанов.
И н в е с т и ци я т а в о б е к т а е 3 , 7
млн. лв., а изпълнител е „Булстрой Груп”
ООД. Финансирането е изцяло общинско. „На 16 юни започнаха строителните дейности за трансформация на
изоставената промишлена сграда за
превръщането й в Център за съвременно изкуство. Това е знаков обект,
който ни приобщава с най-добрите
примери от Европа в грижата ни за
създаване на възможности за съвременно изкуство“, подчерта Фандъкова.
Кметът обясни, че с цел изясняване на функциите на обекта са проведени редица обсъждания, работили са
десетки представители на творчески
организации под ръководството на
Малина Едрева, общински съветник и

председател на Комисията по образование, култура и културно многообразие към Столичния общински съвет,
както и на зам.-кмета доц. д-р Чобанов.
Проектът е избран след проведен
международен конкурс с участието на
над 60 колектива, оценени от международно жури. Той предвижда максимално
запазване на промишления вид на сградата. Новият център ще съдържа многофункционална зала, камерна зала за
представления, за визуални изкуства,
кафене на покрива на терасата, детски площадки на открито. Ще има и
малък амфитеатър.
Йорданка Фандъкова допълни, че се
очаква институцията реално да заработи най-късно в началото на 2022 г.
За осигуряване на оборудването на
центъра Столичната община кандидатства по Норвежкия финансов механизъм.
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ǴȐȕȐșȚȢȘǷȍȚȧǨȊȘȈȔȖȊȈȌȈȌȍșȚȈȘȚȕȈșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈ
ȖȒȖȓȖȊȘȢșȚȍȕȗȢȚȊȦȎȕȈȚȈȟȈșȚȕȈǩȈȕșȒȖ
от ул. „Найден Геров“ до ул.
„Цар Симеон“ е от трошенокаменна настилка, но има
участъци, където тя изцяло липсва. Дейностите ще
включат и ново отводняване, като ще се поставят и
нови шахти. С успешното
завършване на обекта преминаващото движение ще
се изведе транзитно извън
Банско, ще се осигурят условия за безопасен и икономичен транспорт на пътници и
товари, както и бърз достъп
на туристите, идващи от
източния вход на града до курортната зона и началната
станция на кабинковия лифт.
Преди първата копка
министър Петя Аврамова
е провела работна среща с
кмета Иван Кадев и неговия
екип, на която са обсъдени

инфраструктурните проекти, които община Банско е
заинтересована да изпълни.
Аврамова е коментирала, че
по линия само на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) инвестициите в област Благоевград
за изпълнение на ВиК проекти вече възлизат на над
12 млн. лв. Тя е подчертала,
че ВиК проектът за допълнително водоснабдяване на
Банско от „Караманица” е
стартирал назад във времето, като на общината
са били осигурени от МРРБ
за първи етап 1,4 млн. лв.
Отпуснати са авансово и
допълнителни пари за втория етап в размер на 841
хил. лв. „Предстои продължаване на неговото изпълнение, като средствата,
необходими за цялостното
му завършване - 1, 3 млн. лв.,
ще бъдат осигурени поетапно от МРРБ“, е заявила
Петя Аврамова.

фуги и тротоарни блокове,
асфалтова настилка, маркировка, предпазни парапети и мантинели. Ремонтът
на долното строене (колоните) на съоръженията
продължава, без това да
затруднява по никакъв начин пътуването по автомагистралата.
От АПИ припомниха, че
със завършването на СМР
на платното за Софи я
на виадуктите - при 13-и

км (с дължина 254 м), при
15-и км (322 м), при 17-и км
(322 м), при 18-и км (242 м)
и при 20-и км (404 м), приключва обновяването на
съоръженията, които не
са ремонтирани от построяването им. Заедно с
виадуктите са реновирани и 11 км от платното за
София между мостовете.
Участъкът е с нова асфалтова настилка и ограничителни системи.

Проектът на стойност 1,2 млн. лв. е от голямо значение за региона
Десислава Бакърджиева
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова даде началото на проект
за изграждане на околовръстен път в южната част на
Банско. Отсечката е от
ул. „Найден Геров“ до ул. „Цар
Симеон“. Дължината на участъка е 1230 м, а стойността е почти 1,2 млн. лв., като
1 млн. лв. са осигурени от
Министерския съвет през
2018 г.
В официалната церемония участваха и кметовете
на Банско Иван Кадев, и на
Добринище Петър Галчев,
народният представител
Александър Мацурев и управителят на фирмата изпълнител „Галчев Инженеринг“

ЕООД – Любомир Галчев.
„Работата в синхрон
между общините и правителството трябва да продължи, защото местните
власти не могат да се справят сами при изпълнение на
големи инфраструктурни
проекти. Съвместната дейност между централната и
местната власт дава резултати и смятам, че само
с общи усилия всички идеи
и проблеми ще намерят
своето решение“, подчерта
министърът. Аврамова изтъкна, че Банско трябва да
има добра инфраструктура.
По думите й това е важно не
само за облика на курортния
комплекс, но и за всички жители и гости, посещаващи
града, както и за инвеститорите в региона.

„Пожелавам успех на
строителите“, завърши тя.
Кметът Иван Кадев заяви, че обектът има голямо
инфраструктурно значение
за региона и Банско. „Този
проект бе много желан, тъй
като ще подобри жизнена-

та среда на хората и ние с
нетърпение очакваме неговата реализация“, каза още
той.
Срокът за изпълнение
на околовръстния път в южната част на Банско е 180
календарни дни. Отсечката

ǓǬǮȆǼȄǴȁǬǼǱǸǺǹǾǹǴǾǱǼǬǭǺǾǴǻǺǮǴǬǰǿǶǾǬǹǬǌǘÅǞǼǬǶǴȋ´
Десислава Бакърджиева
Приключиха ремонтните дейности в платното за
София на виадуктите при
13-и, 15-и, 17-и, 18-и и 20-и км
на АМ „Тракия“, съобщиха от
Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Движението по
обновените мостови съоръжения бе пуснато на 1 юли.
„С възстановяването на

трафика завършват планираните строителни работи
по автомагистралата за
летните месеци и всички пътуващи ще могат да карат
безопасно“, информираха от
АПИ.
Строителните работи
по петте виадукта започнаха на 13 март. От Агенцията посочват, че изпълнителите от „Автомагистрали“

ЕАД са осъществили СМР
изключително мобилизирано, за да завършат всичко в
определения срок. „По време
на извънредното положение
предвидените дейности
продължиха при стриктно
спазване на противоепидемичните мерки в борбата
срещу разпространението
на COVID-19“, добавят от
АПИ.

В обновяването на съоръженията са използвани
близо 4800 куб. м бетон,
600 т армировъчна стомана, 25 000 кв. м хидроизолация, над 26 000 т асфалт и
над 18,4 км пътни и мостови ограничителни системи
от най-висок клас. Горното
строене на виадуктите е с
ремонтирани пътни плочи,
греди, хидроизолация, нови
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Деница Николова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството

²ÂÉÑÍÂÔÇÏÊÓÂÐÔÃàÆÈÇÔÂÏÂ
КСБ е наш стратегически партньор в постигането на целта за по-развити

Емил Христов
Зам.-министър Николова, как работи Управляващият орган на Оперативна програма „Региони
в растеж 2014 - 2020“ в
настоящата епидемична
обстановка? Успя ли УО
да изпълни набелязаните
цели за периода?
Със задоволство мога
да отбележа, че екипът на
УО на „ОПРР 2014 – 2020”
успя за кратко да премине
на пълен и частичен дистанционен режим на работа, както и да продължи да
изпълнява задълженията си
по време на извънредното
положение. Съумяхме максимално да се мобилизираме и да постигнем цели в
много по-кратки срокове,
отколкото това се случва
в нормални условия. Пример
е работата по последното
изменение на ОП „Региони в растеж 2014 - 2020“,
чрез което успяхме да мобилизираме ресурс от над
40 млн. лв. и да го насочим
към здравната система за
справяне с възникналата
криза с разпространението на COVID-19. Цялата
процедура по изготвяне,
съгласуване и одобрение на
промяната се извърши за
около 20 дни, а в стандартна обстановка ни отнема
най-малко 3 месеца. Разбира се, трябва да отчетем,
че предприетите законодателни инициативи създадоха благоприятни предпоставки, за да се справим
навреме.
В рамките на извънредното положение през
март бяха обявени 4 нови
процедури за безвъзмездна
финансова помощ (БФП) с
общ бюджет от 65 млн. лв.:
„Регионална здравна инфраструктура-2“, „Борба с
COVID-19“, „Спорт в училище” и „Пътна безопасност”.
През април беше публикувано изменение на процедура „Регионални пътища“, с
което бяха осигурени още
40 млн. лв. С тях е предвидено закупуването на
317 апарата за белодробна
вентилация 177 000 теста,
лабораторни консумативи,
както и доставка на защитно облекло, лични предпазни средства, маски и др.
продукти и услуги.
С промени на Насоките за кандидатстване по
процедура „Подкрепа за деинституционализация на
социалните услуги за възрастни и хора с увреждания” е отворен приемът на
предложения за изграждане
на инфраструктура за възрастни хора и хора с увреждания, съгласно актуализираните Карти на услугите
по Плана за действие за

При изпълнението на „ОПРР 2014 – 2020“
не се наблюдава забавяне
периода 2018 - 2021 г. за изпълнение на Националната
стратегия за дългосрочна
грижа.
Така бюджетът на оперативната програма вече е
обявен за кандидатстване
в пълнота и оттук-нататък нашите основни действия ще бъдат насочени към
максимално изпълнение и
усвояване на договорите.
Отчита ли се забавяне? Колко договора по
ОПРР се изпълняват и има
ли спрени такива заради
пандемията?
Общият брой на сключените договори е 629.
Окончателно разплатени са
295 проекта. Тези в процес
на изпълнение или по които
е подадено искане за окончателно плащане в процес
на обработка, са общо 334.
При изпълнението на
„ОПРР 2014 – 2020” не се наблюдава забавяне. От една
страна, Управляващият орган работи на максимален
капацитет спрямо ресурсите си, а от друга – бяха
предприети подходящи мер-

ки по отношение на действията на бенефициентите.
УО на ОПРР изготви специални указания във връзка с
обявеното извънредно положение на територията
на страната. Беше дадена
възможност да се поиска
временно спиране на изпълнението на договори,
когато нямаше как да се
изпълняват. По-голямата
част от бенефициентите
не се възползваха от тази
опция, всъщност едва при
41 проекта предоставянето на безвъзмездна финансова помощ беше спряно. С
отпадане на извънредното
положение на 13 май 2020 г.
изпълнението на тези договори е възобновено служебно от УО на ОПРР и към момента се работи по график.
Колко проекта са сертифицирани и разплатени?
Изплатените средства
от началото на годината до края на май са 146
млн. лв., а тези с натрупване от началото на програмата са 1,7 млрд. лв.,
или 57% от нейния бюджет.

Сертифицираните разходи
с натрупване са в размер
на 1,076 млрд. лв., или 36%.
Какви средства са достъпни за кандидатстване?
Към настоящия момент
по ОПРР са достъпни за
кандидатстване процедури
с общ финансов ресурс от
149 млн. лв. за: „Изпълнение
на Интегрирани планове
за градско възстановяване
и развитие 2014 - 2020“ за
инвестиционен приоритет
„Културна инфраструктура“ и „Студентски общежития“; „Култура и спорт
в училище”; „Подкрепа за
професионалните училища
в Република България”; „Регионални пътища“ и „Пътна
безопасност”.
Работата по кои проекти трябва да бъде ускорена и има ли рискови
обекти?
По-голямата част се
изпълняват съгласно заложения план или с известно
закъснение, което може да
бъде преодоляно. Основно забавяне се наблюдава
на етапа на провеждане
на обществени поръчки,
свързано с обжалване или
прекратени процедури. Не-

маловажни са и случаите,
при които поради проектантски грешки и пропуски
се налага препроектиране
на обекти или актуализация на вече съгласуваните
такива. Закъснение се наблюдава и когато обектът
на интервенция е недвижима културна ценност или
са налице други ограничителни фактори, като това
влияе на всички съгласувателни процедури и на продължителността на строителния процес.
По време на извънредното положение Камарата
на строителите в България (КСБ) алармира, че има
забавени разплащания към
фирмите по обществени
поръчки. Регистрирани ли
са такива задължения към
бенефициенти и съответно към изпълнители при
проекти, осъществявани
по ОПРР? Защо възникват
подобни затруднения?
В периода на извънредната ситуация УО на ОПРР
не е променял темповете
на работа и на разплащане.
Не е налице забава на одобрени за плащане средства
към бенефициенти по програмата.
Управляващият орган

има взаимоотношени я
единствено с бенефициентите и няма отношение
към разплащанията към
изпълнители на обществените поръчки. В допълнение
са създадени и механизми за
авансово и кредитно финансиране за бенефициентите
също в подкрепа на навременното изпълнение на
мерките.
Какво предстои пред
ОПРР през 2020 г.?
През март 2020 г. екипът на УО на ОПРР финализира първия проект на
новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021 - 2027“, който бе
изпратен на членовете на
специално сформираната
Тематична работна група (ТРГ) за предложения,
коментари и становища.
В началото на април с решение на ТРГ бе одобрен
първият проект на програмата и той бе изпратен на
Европейската комисия (ЕК)
за първоначален преглед и
консултации.
В периода юни - юли
2020 г. предстоят преговори с ЕК по проекта, на
базата на които до края на
септември 2020 г. се планира екипът на УО на ОПРР
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и балансирани региони

да изпрати към Комисията
допълнен вариант на „ОПРР
2021 – 2027”. Вторият проект на програмата също
ще бъде представен на
членовете на ТРГ.
Екипът на УО на ОПРР
заедно с колеги от другите
Управляващи органи на оперативните програми работи усилено по подготовката на пакет от документи,
свързани с интегрираните
териториални инвестиции
(ИТИ) в регионите за планиране от ниво 2 в България за програмния период
2021 - 2027 г., както и за
вписването на градското
измерение в подкрепа на изпълнението на регионална
политика.
С последните промени
в Закона за регионално развитие се изменят структурата, функциите и правомощията на Регионалните
съвети за развитие (РСР),
като освен досегашните
задачи те ще имат и функции по оценка и предварителен подбор на концепции за
интегрирани териториални
инвестиции. Към момента
тече процес по приемане
на Правилник за прилагане
на Закона. МРРБ подготвя
изпълнението на поредица
от мерки и дейности, включително осъществяване на
обучения, информационни
срещи, семинари и др., за
повишаване на капацитета
на Регионалните съвети за
развитие, в т.ч. и мерки за
техническото обезпечаване на тяхната бъдеща работа.
Министерството също
така се съобразява с подписаните международни споразумения за предоставяне
на консултантски услуги с
Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие и Международната банка за възстановяване и развитие, екипите на
които подпомагат Управляващия орган в процеса на
подготовка на новия програмен период.
Предстои да бъде оценен проектът за доставка
на медицински хеликоптери
с бенефициент Министерството на здравеопазването и съответно да бъде
сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Очаква се
да приключи оценката на
проектите по процедура
„Енергийна ефективност в
периферните райони-3“, да
бъдат сключени договори
за безвъзмездна финансова помощ на стойност 30
млн. лв., както и да стартира изпълнението по новите
пътни отсечки с бенефициент АПИ.
Продължава оценката
на предложенията по Приоритетна ос 6 „Регионален

През март 2020 г. екипът на УО на ОПРР
финализира първия проект на новата
Оперативна програма „Развитие на
регионите 2021 - 2027“
туризъм“, които ще бъдат
реализирани с комбинирано
финансиране (БФП и финансов инструмент). Проверяват се последните проекти по тази процедура и в
близките 1 до 2 месеца се
очаква да бъдат сключени
всички договори за финансиране.
Обръщам внимание, че
по Приоритетна ос 1 „Изпълнение на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие
2014 - 2020“ до края на тази
година 39-те общини бенефициенти имат възможност да подават идеи за
културна инфраструктура.
Очакваме да стартират и
проектите за пътна безопасност и за купуване на
спортно оборудване в професионалните училища. До
края на годината трябва да
приключат около 100 договора.
Това е и срокът, в който
трябва да започне и изготвяне на оценка на въздействието по настоящата оперативна програма, която
ще измери реалния принос
от реализираните инвестиции за цялостното
подобряване на социалноикономическото развитие
на българските райони.
Предстои извършване и на
екологичната оценка за новата оперативна програма
за развитие на регионите,
както и много съществена
работа, свързана с вписване на Зелената сделка в
регионалната политика на

страната.
За началото на септември планираме инициативата „Седмица на програмите за териториално
и регионално развитие в
България“. Това е иновативен подход за организиране
и провеждане на концентрирани събития, фокусирани върху представяне
на напредъка и бъдещите
дейности за регионално и
териториално развитие
след 2021 г. В рамките й се
предвижда Комитет за наблюдение и Годишно информационно събитие на ОПРР,
заседание на Тематичната
работна група на „ОПРР
2021 – 2027”, посещение на
обновени и модернизирани
обекти, както и журналистическа конференция, посветена на регионалното и
териториалното развитие
в България за периода 2021
- 2027.
Използвам случая да
отправя специална покана
към в. „Строител“ за вземане на активно участие в
предвижданите срещи. По
този начин съвместно ще
допринесем за по-доброто
и качествено отразяване
на новините, свързани с
провеждането на регионална политика в България и в
частност - усвояването на
европейските средства,
допринасящи за нашето
развитие.
Какви ще са основните
приоритети на бъдещата
програма?

Въпреки създалата се
безпрецедентна обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, към
настоящия момент няма
забавяне. Екипът на УО
остава в готовност да работи гъвкаво за адаптация
на програмата за бъдещия
програмен период, както
и да мобилизира нужните
усилия в борбата с последствията от пандемията
и преодоляването на негативните ефекти от нея
върху българското общество.
Съгласно изготвения и
изпратен до ЕК първи проект на „ОПРР 2021 – 2027”
програмата ще бъде насочена към изпълнение на целите на регионалната политика, а именно справяне с
негативните демографски
тенденции и намаляване
на различията по отношение на населението, увеличаване на икономическия
растеж на българските
райони и насърчаване на
балансирано териториално развитие чрез полицентрична мрежа от градове,
подкрепена от интегрирани инвестиции. Ще се включат специфични приоритети на големите общини и
регионите за планиране от
ниво 2. Обсъждат се варианти за вписване на финансирането по Фонда за
справедлив преход, който
е предвиден за дейности,
свързани с енергиен преход
към нисковъглеродна икономика като елемент на осъществяване и на целите за

регионално развитие. Приоритет е и техническата
помощ, за да се улесни прилагането на новия териториален подход.
В периода 2021 - 2027 г.
програмата ще се изпълнява чрез прилагането на инструменти за интегрирано
териториално развитие,
включително инвестиции
за постигане на по-добър
фокус, по-ефикасни интервенции, засилен междусекторен диалог между
различни заинтересовани
страни.
Как би могла КСБ да
бъде полезна на ОПРР, за да
приключи успешно настоящият програмен период?
Считаме КСБ за наш
партньор при осъществяване на стратегически важни промени, които да подпомогнат в бъдеще процеса
по реализация на нашата
съвместна цел за по-развити и балансирани региони.
Основни моменти в
това отношение са на
първо място подобряване
качеството на строителния процес и проектите
като цяло. В тази връзка
очакваме предоставяне на
експертиза от страна на
Камарата за идентифициране на възможностите за
нормативни промени. УО на
ОПРР е предприел подход
за въвеждане на опростени
разходи за строителство в
следващия програмен период, което променя и фокуса
по отношение на контрола и отчитането. В тази

Очакваме предоставяне на експертиза от
страна на Камарата за идентифициране
на възможностите за нормативни
промени

Подготовката на новата програма за трансгранично сътрудничество между България и Румъния за периода 2021 - 2027 г.
обсъдиха министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова и заместник-министър Деница
Николова на работна среща с посланика на Румъния в България Н.Пр. Йон Гъля

връзка е от съществено
значение сътрудничеството с КСБ относно определяне на подходящия модел.
КСБ е ценен партньор по
отношение дефиниране на
методология и структуриране на база данни с цел
правилно определяне и прилагане на този нов подход.
Акцентът ще бъде насочен
основно върху качеството
на изпълнение на СМР и
значителното оптимизиране на цялостния процес
на проверка и отчитане на
проектите.
На фона на актуалната
политика за дигитализация и електронно управление строителният сектор
също следва да се фокусира
върху изграждане на концепция и модел за въвеждане на
дигитализация от етапа на
проектиране до етапа на
отчитане.
Проектите за градско
развитие, които ще получат европейско финансиране чрез програмата в
следващия програмен период, ще бъдат подлагани
на по-широко обществено
обсъждане със заинтересованите страни. Какви
са Вашите очаквания?
Планираме поредица
от мерки за повишаване
на обществената информираност и включване на
широк кръг от заинтересовани страни в процеса
по подготовка и изпълнение на проектите, включително чрез въвеждане на
интернет платформа за
публични консултации като
инструмент за ангажиране
на гражданите в разработването на политики. Целта на тази платформа е
да се даде възможност на
обществеността както да
се запознае с подадените
концепции за интегрирани
териториални инвестиции
по региони за планиране
от ниво 2, с предвидените дейности, партньори,
обхват и времетраене на
отделните проекти, така
и да даде мнения и коментари по представените в
платформата информация
и проектни идеи.
Съгласно последните
изменения в Закона за регионалното развитие към
Регионалните съвети за
развитие в 6-те региона
от ниво 2 се създава експертен състав, в който
влизат три звена. Едно от
тях - звеното за публични
консултации, ще отговаря
за провеждането на събития, насочени към широката общественост, и ще
организира и провежда различни форми на представяния, свързани с разглежда` стр. 8
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не и обсъждане на подадени
концепции за интегрирани
териториални инвестиции
в съответния регион. Екипът на звеното ще изготвя доклад за всяка подадена
концепция, в който ще са
отразени резултатите от
проведените консултации.
Ще се оценява степента на
обществената подкрепа на
представените концепции
и проектни идеи, като тази
оценка ще бъде част от общата оценка, която всяка
концепция за интегрирани
териториални инвестиции
ще получава във фазата на
предварителен подбор, осъществяван от Регионалните съвети за развитие.
С изпълнението на тези
и други планирани мерки очакваме да постигнем една
от основните цели, които
УО на ОПРР си поставя
за периода след 2020 г.,
а именно – да стимулира
до възможно най-голяма
степен разширяване на
сътрудничеството, партньорството и активното
гражданско участие на
всички нива и във всеки
етап от процеса по подготовка, изпълнение и наблюдение на интегрирания
териториален подход.
Как оценявате програмите за трансгранично
сътрудничество? На какъв етап е тяхното развитие?
До този момент всички 12 програми за териториално сътрудничество с
участието на България се
реализират успешно. Наши

В „Строител“ подхождате към всяка
тема с нужния детайл и дълбочина, за да
се представи най-реалната картина, да
се придаде смисъл и фокус на подаваните
данни и анализи

партньори са включени в
над 660 проекта. Трите
двустранни програми с
Турция, Сърбия и Република Северна Македония, за
които България е Управляващ орган, се изпълняват с
добри темпове. Финансираните проекти общо са
224, като до средата на
2020 г. предстои да тръгнат още приблизително 30
проекта.
По програмата с Република Сърбия размерът на
договорените средства
възлиза на 30,62 млн. евро
(89,80% от бюджета на
програмата), а разплатените средства са 17,87 млн.
евро (52,39% от бюджет на
програмата).
По програмата с Република Турция размерът на
договорените средства
възлиза на 25,53 млн. евро
(86,12% от бюджета на програмата), а разплатените
са 12,39 млн. евро (41,79%
от бюджета на програмата). В момента е отворена
Ограничена покана за стратегическо проектно предложение по Приоритетна
ос 7 „Околна среда” на обща
стойност 2,8 млн. евро с
краен срок за подаване на
проектното предложение
29 юни 2020 г.
По програмата с Република Северна Македония
размерът на договорените

средства възлиза на 17,94
млн. евро (92,18% от бюджета на програмата), а
разплатените средства са
11,19 млн. евро (57,47% от
бюджета на програмата).
Към момента няма отменени финансирания и не
се отчита риск от загуба
на програмни средства
съгласно правилото n+3 за
2020 и 2021 г.
Заради предприетите
мерки срещу разпространението на COVID-19 на
територията на България
и съседните държави по
обективни причини беше
разрешено временно спиране на 39 проекта. Дейностите по тях бяха възстановени поетапно, като
бенефициентите представиха анализи за преодоляване на негативни последици
и успешно приключване, в
това число чрез използване
на алтернативни методи
за изпълнение.
Въпреки извънредното положение в страната
беше създадена необходимата организация и нямаше
забавяне при обработката
и възстановяването на
разходи по всички подадени
искания за плащания.
В светлината на новия програмен период все
по-голямо значение придобива стратегическото направление при про-

веждане на регионалната
политика. В тази връзка
подготовката на новите
програми за ТГС 2021 2027 е тясно обвързана с
прилагане на подход, насочен към специфичните
нужди и особености на
регионите, при засилено
участие на съветите за
развитие в планирането,
подготовката и изпълнението на програмите за
сътрудничество. Предвижда се фокусиране
на бъдещите програми
върху мерки със засилен
икономически ефект за
териториите с цел стимулиране на местната
икономика, включително
част от инвестициите
ще бъдат насочени за директна подкрепа на микро-, малки и средни предприятия като гръбнак на
местната икономика в
граничните райони.
Какви ще са другите
важни задачи пред Вас
през 2020 г.?
Като задача с най-висок
приоритет в професионално и служебно естество до
края на мандата отчитам
успешното приключване на
стартиралите преговори
с ЕК за период 2021 - 2027.
Тук визирам не само тези
във връзка с подготовката
на бъдещата програма, но
и свързаните с осъществяване на националната
ни политика и ангажимент
към изпълнението на т.нар.
Зелена сделка. Последните
ще окажат пряко влияние
върху бъдещите ни планове
за развитие на териториите.

Не по-маловажен е и ангажиментът към конструирането и обезпечаването
с капацитет на регионалните и областните съвети за развитие, които ще
имат пряка роля в процеса
по подбор на концепции за
период 2021 - 2027. Когато
се делегират функции и отговорности на външни звена в подкрепа работата на
Управляващия орган, това
изисква не само познания
във връзка с изграждането
на адекватни системи за
управление и контрол, но и
отчитане на всички специфики и фактори по региони
– наличие на административен капацитет, доверие,
отговорност, разбиране на
новите функции от местните общности.
Предизвикателството
е изключително, защото
изграждането и сработването на органите на различните йерархични нива е
повече от трудно, а пътят
е с дългосрочен хоризонт.
След осъществените промени в Закона за регионалното развитие има редица
задачи, които трябва да
бъдат приключени до етапа на одобряване на ОПРР,
за да може успешно и с
нужната степен на подготвеност да стартираме
процеса по разходване на
средства в изпълнение на
регионалната политика.
Един от основните приоритети ще бъде осигуряването на достатъчно фокус
върху по-слабо развитите
територии – тези, които
имат по-голяма необходимост от подкрепа.
В личен план е най-ва-

жно да сме здрави. Предстои сложна половин година, свързана с финализиране
на важни решения. Една
по-голяма стабилност и
предвидимост в периода би
допринесла за още по-добри
резултати в хода на преговорите за новите бюджети
на страната ни на европейско ниво. Разбира се, съм и
реалист - живеем в динамични времена, нови реалности и нови възможности.
Надявам се с оптимизъм да
има нови възможности за
всички.

Четете ли вестник
„Строител“, какво е значението му за Вас?
Вашето издание е сред
малкото тясно, професионално ориентирани информационни канали. Харесвам
това, че подхождате към
всяка тема с нужния детайл и дълбочина, за да се
представи най-реалната
картина, да се придаде смисъл и фокус на подаваните
данни и анализи. Изключително ми е приятно, когато
видя обекти, финансирани
от програмите, които управлявам в техните различни
етапи – подготовка - изпълнение - завършени. Това
означава успешно свършена
работа за мен и екипа ми,
показва ми и какво ще остане за хората.
Продължавайте все
така успешно да бъдете лицето на сектора, търсете
и намирайте важните отговори и решения на текущите предизвикателства!
Без тях не бихме могли да
еволюираме в мисленето си
и няма да сме същите.

Целият финансов ресурс на управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройството Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“ (ОПРР) вече е отворен за
кандидатстване

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

петък, 3 юли 2020
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Финансовата рамка на стойност 166,7 млрд. евро е насочена към възстановяването на Европа
Мирослав Еленков
Европейската комисия
(ЕК) предложи бюджет на
ЕС за 2021 г. на стойност
166,7 млрд. евро, който
ще бъде допълнен с 211
млрд. евро безвъзмездни средства и приблизително 133 млрд. евро
под формата на заеми по
линия на Next Generation
EU. Това съобщи ха от
информационната служба на ЕК. От Комисията
посочват, че годишният
бюджет и Next Generation
E U съ в ме с т н о щ е мо билизират през 2021 г.
значителни по размер
инвестиции, които ще
послужат за преодоляване на непосредствените
икономически и социални последици от пандемията от коронавируса,
за даване на тласък на
устойчиво възстановяване и за защита и създаване на работни места.
„Бюджетът е също така
изцяло съобразен с ангажимента за инвестиране в бъдещето, за да се
постигне една по-екологична, по-цифровизирана и устойчива Европа“,
по д черт ават от ЕК и
добавят, че ще създават
работни места и ще се
засилва ролята на ЕС в
световен мащаб.
След като бъде приет,
той ще бъде първият бюджет от новата многогодишна финансова рамка
(МФР) за периода 2021 2027 г., както и първият
годишен бюджет, предложен от Комисията, ръководена от председателя
Фон дер Лайен.
Комисарят Йоханес
Хан, който отговаря за
бюджета на ЕС, е заявил,
че в тези изключителни
времена

предложението на ЕК
мобилизира безпрецедентна подкрепа.
„Годишният бюджет
за 2021 г. ще помогне
на стотици хиляди лица,
предприятия и региони
да преодолеят кризата
и да излязат от нея посилни отпреди. За тази
цел трябва да постигнем
споразумение относно
дългосрочния бюджет и
Next Generation EU - споразумение, което ще даде
сигнал за увереност в
цяла Европа“, е коментирал още той.
Пр о е к т о б ю д жет ъ т
за 2021 г., подсилен от
Next Generation EU, насочва средствата към
местата, където могат
да помогнат най-много,
в съответствие с найналежащите нужди от
гледна точка на възста-

Снимки ЕК

новяването на държавите членки на ЕС и на
партньорите на Съюза
по света.
Бюджетът отразява
приоритетите на Европа,
които са от значение за
осигуряване на устойчиво
възстановяване.

За тази цел Комисията
предлага да бъдат отпуснати:
✓ 1,34 млрд. евро за
програмата „Цифрова Европа“ за киберотбраната
на Съюза и за подкрепа на
цифровия преход;
✓ 3 млрд. евро за Механизма за свързване на
Европа в актуализирана
високоефективна транс-

портна инфраструктура
с цел улесняване на трансграничните връзки;
✓ 575 м л н . ев р о з а
Програмата за единния
пазар, 36,2 млн. евро и
127 млн. евро съответно
за програмите за подкрепа на сътрудничеството
в сферата на данъчното
облагане и митниците;
✓ 2,89 млрд. евро за
„Еразъм +“ за инвестир а н е в м л ади т е хор а,
както и 306 млн. евро за
секторите на културата и творчеството чрез
„Творческа Европа“;
✓ 1,1 млрд. евро за
ф он д „Уб ежи щ е и м иг рация“ и 1 млрд. евро за
Фонда за интегрирано
управление на границите,
за да се засилят сътрудничеството в областта
на управлението на външните граници, както и
политиката в областта
на миграцията и убежището;
✓ 55,2 млрд. евро за
общата селскостопанска
политика и 813 млн. евро
за Европейския фонд за
морско дело и рибарство,
за европейските земеделски стопани и рибари, но и за подобряване
н а ус той ч иво с т т а н а

хранително-вкусовата
промишленост и рибарството и осигуряване на
необходимите средства
за управление на кризи;
✓ 2 2 8 м лн . ев ро з а
фонд „Вътрешна сигурност“ и 1,05 млн. евро за
Европейския фонд за отбрана за подпомагане на
европейската стратегическа автономност и
сигурност;
✓ 1,9 млрд. евро за
п р е д п р и съ е д и н и т ел н а
помощ.

Освен това голяма
част от парите ще
бъдат използвани
за приоритетните
действия, набеляза-

ни във връзка с Next
Generation EU, включително:
- 131,5 млрд. евро заеми и приблизително 133
млрд. евро безвъзмездни средства могат да
бъдат предоставени на
държавите членки по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост като част от Next
Generation EU;
✓ 17,3 млрд. евро за
„ Хо р и з о н т Ев р о п а “ з а
увеличаване на европейската подкрепа за научноизследователски и
иновационни дейности,
свързани със здравеопазването и климата, от
които 5 млрд. евро по линия на Next Generation EU;
✓ 10,13 млрд. евро за
InvestEU за инвестиране в устойчива инфраструктура, иновации и
цифровизация. Част от
средствата ще бъдат
отпуснати за Механизма
за стратегически инвестиции за постигане на
стратегическа автономност в жизненоважните
вериги на доставките на
европейско равнище;
✓ 8,28 млрд. евро за

Инструмента за подкрепа на платежоспособността, предложен от
Next Generation EU, за
посрещане на нуждите,
с въ р з ан и с пл атежо с пособността, на жизнеспособни дружества
от всички икономически
сектори;
✓ 47,15 млрд. евро за
политиката на сближаване, които ще бъдат допълнени с 42,45 млрд. евро по
линия на REACT-ЕU, както
е предложено в рамките
на Next Generation EU.
Финансите ще бъдат използвани за субсидиране
на заетостта, схеми за
работа с намалено работно време и мерки за
младежка заетост, както
и за ликвидност и платежоспособност за МСП;
✓ 9,47 млрд. евро за
Ф о н д а з а с п р ав е дли в
преход, за да се гарант и ра, че при пр ехо да
к ъ м н еу т р а л н о с т п о
отношение на климата
никой няма да бъде изоставен, от които 7,96
млрд. евро по линия на
Next Generation EU;
✓ 619 м л н . ев р о з а
rescEU - механизма на Съюза за гражданска защита, за да се гарантира,

че Съюзът има възможност да реагира на широкомащабни извънредни
ситуации;
✓ 1,19 млрд. евро за
EU4Health - новата здравна програма, която ще
подготви ЕС за борба с
бъдещи заплахи за здравето, от които 1,17 млрд.
евро от Next Generation
EU;
✓ 15 , 3 6 м л р д. е в р о
за външните партньори ч р е з И н с тру ме н т а
за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество, от които 3,29
млрд. евро по лини я на
Next Generation EU;
✓ 2,8 млрд. евро за
хуманитарна помощ, от
които 1,3 млрд. евро по
линия на Next Generation
E U , з а н арас тва щ и те
х у м а н и т а рн и н у жд и в
най-уязвимите части на
света.
О т ЕК при по м н и ха,
че п р о е к т о б ю д жетъ т
за 2021 г. се основава на
предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС,
представено на 27 май
2020 г. След като Европейски ят парламент и
Съветът постигнат съгласие по МФР за периода
2021 - 2027 г., включително за Next Generation EU,
Комисията ще адаптира
съ о т в ет н о п р е дложе нието си за бюджета за
2021 г. чрез писмо за внасяне на корекции.
От ЕК изтъкват, че
е изключително важно
про е к то б ю д жетъ т да
бъде приет бързо, за да
могат стотици хиляди
п р е д п р и е м ач и, н ау ч н и
изследователи, земеделски стопани и общини в
цяла Европа да започнат
да ползват средствата,
инвестирайки по този
начин в едно по-добро
бъдеще за следващите
поколения.
Пр о е к т о б ю д жет ъ т

на ЕС за 2021 г. включва
разходите по лини я на
Next Generation EU, които
ще бъдат финансирани
със заеми, взети на капиталовите пазари, и разходите, покрити от бюджетните кредити под
таваните в дългосрочния
бюджет, които се финансират от собствените
ресурси. Що се отнася до
последните, за всяка програма се предлагат две
суми – поети задължения
и плащания. Поетите задължения представляват
финансирането, което
може да бъде определено
в договори, сключени през
дадена година. Плащанията са реално изплащаните средства. Предложеният бюджет на ЕС за
2021 г. възлиза на 166,7
млрд. евро поети задължения (-9,7% в сравнение
с 2020 г.) и на 163,5 млрд.
евро плащания (+0,8% в
сравнение с 2020 г.). След
като ЕК представи проекта на бюджет на ЕС
за 2021 г. на Европейския
парламент и на Съвета
на ЕС, те трябва да вземат съвместно окончателно решение.
Свиква се специален
помирителен комитет,
о б и к н ов е н о в к р а я н а
есен та, с цел сближаване на позициите на Парламента и на Съвета.
Той трябва да постигне
съгласие в срок от 21 дни
относно общ бюджет,
ко й т о и н с т и т у ц и и т е
трябва след това да одобрят. Тази година срокът
тече между 27 октомври
и 16 ноември.
Интересно е, че това
е п ъ рви я т б ю д жет з а
ЕС-27 след оттеглянето
на Обединеното кра лство и края на преходния
период.
Междувременно продължават преговорите
по преработения дългосрочен бюджет и Next
Generation EU.
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На тържествената церемония изп. директор на КСБ
Валентин Николов връчи награди от Камарата
Георги Сотиров
В тържествена обстановка в двора на Софийската гимназия по строителство, архитектура и
геодезия „Христо Ботев“,
но съобразена с епидемиологичната обстановка в
страната, възпитаниците й получиха дипломите
си за завършено средно
образование. Домакин на
събитието беше директорът на учебното заведение инж. Доротея Дончева, а официални гости
бяха ректорът на Университета по архитектура,
строителство и геодезия
(УАСГ) проф. д-р инж. Иван
Марков и изп. директор на
Камарата на строителите в България Валентин
Николов
Инж. Дончева поздрави
младежите, като подчер-

ги разберат и да се наложат. Директор може да
стане всеки, лидер - не“,
изтъкна инж. Доротея
Дончева. Тя подчерта, че
отговорните позиции са
за тези, които искат да се
учат и да се борят – нещо,
което амбициозните момичета и момчета от
Випуск 2020 са придобили
през всичките си години в
СГСАГ „Хр. Ботев“. „Нашите ученици се научиха да
се борят, доказвайки зната, че ги очакват много
предизвикателства. „Знайте, че трудностите са
кръстопът, който поставя личността пред избор
да прояви характер или да
направи компромис. Всеки
път, когато човек избере
първото, той става посилен“, каза тя. „Днес не е
достатъчно да сме умни,

талантливи и усърдни. Важно е колко хора ще решат
да ни следват, защото ни
вярват и чрез нас откриват една друга перспектива и смисъл да продължат.
Само лидерите знаят колко
дълго време им отнема да
Стефани Недкова, завършила 12а клас, първенец на випуска:

ния и умения в различни области на науката и практиката. Мнозина от вас са
призьори в олимпиади или
авторитетни състезания.
Пожелавам Ви прекрасен
живот, търсете все нови и
нови усещания, не се стра-

хувайте да бъдете смели.
Вие сте продължители на
една вековна традиция.
Бъдете достойни за нея“,
завърши инж. Дончева.
Тържеството продължи
с връчване на дипломите на
отличниците от завършващия випуск. Те бяха раздадени от проф. д-р инж. Иван
Марков. Най-добре представилите се на изпитите
за професионална квалификация взеха зрелостните си
свидетелства и награди от
изп. директор на Камарата
на строителите в България
Валентин Николов. „Гордеем
се с Вас и Ви очакваме в
строителния бранш“, заяви
той. Николов връчи и па-

Борис Тренев, завършил 12а клас:

рична награда от името на
председателя на УС на КСБ
инж. Илиян Терзиев, който
е възпитаник на учебното
заведение.
СГСАГ „Христо Ботев“ е
първото и най-авторитетно училище у нас за подготовка на специалисти
със средно образование в
областта на строителството, архитектурата,
геодезията, водното и
парково строителство. То
е със 110-годишна история, като неговата популярност и значимост не
спира да нараства и до
днес, защото професията
на строителя е търсена и
високо ценена.

Маргарет Спасова, завършила 12б клас:

ǬȈȗȘȖȍȒȚȐȘȈȠȎȐȓȐȡȈȐȓȐȌȈȋȐȐȏȋȘȈȎȌȈȠ ǵȈȌȧȊȈȔșȍȌȈșȓȍȌȊȈȔÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ
șȢȡȖȍȐȏȒțșȚȊȖ
ȕȈșȋȘȈȌȐȐșȢȖȘȢȎȍȕȐȧ´ȊǻǨǹǫ

ǨȘȝȐȚȍȒȚțȘȈȚȈȍ
ȔȖȧȚȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȍȕȗȢȚ

Ще запиша графичен дизайн в Софийския университет
„Св. Климент Охридски“. Строителната професия и архитектурата, на които посветих последните години в училище, са
нещо много хубаво, но аз искам да се занимавам с изкуство.
Донякъде да проектираш жилища или да ги изграждаш също е
изкуство, но за мен е по-вълнуващо да оформяш корица на книга.
Много обичам да чета и затова книгоиздаването ме привлича,
но всичко предстои.

Постигнах общ успех 5,94. Решила
съм да уча специалност „Архитектура“
в УАСГ. Смятам, че тези четири години
обучение в СГСАГ „Христо Ботев“ бяха
достатъчни, за да се убедя, че именно
архитектурата е моят професионален
път. Искам да живея и да работя в България.

Дипломирах се с общ успех 5,72 и се надявам да следвам специалността „Строителство на сгради и съоръжения“ в УАСГ. Винаги съм харесвал строителството и
проектирането. Много ме влече работата на самата
строителна площадка. Има ли нещо по-прекрасно от това
да виждаш как с твоите знания и умения израства жилищен блок или бизнес сграда. Това променя не само града,
променя и хората.

Снимка авторът

ǖǝǍǴǔǹǺȂǱǹǾȆǼǍȆǷǯǬǼǴȋǺǭǽȆǰǴȁǬ
ǭȆǰǱȅǴǽȆǮǸǱǽǾǹǴǴǹǴȂǴǬǾǴǮǴ

Емил Христов
Изп. директор на Камарата на

строителите в България (КСБ) Валентин Николов и представители
на Иноцентър България проведоха

работна среща в сградата на КСБ. На
нея присъстваха проф. д-р инж. Фантина Рангелова, координатор на Иноцентър България, членовете на центъра
Николай Камов и проф. Дамян Кашлакев,
Ренета Николова, прокурист и главен
редактор на в. „Строител“, и Димитър
Копаров, директор на дирекция „Организационна политика“ в КСБ.
Участниците в срещата дискутираха актуални за строителния бранш
теми и начертаха бъдещи съвместни
инициативи за развитието на строително-инвестиционни я процес в
страната. Обсъдена беше и идеята
заобщ целеви проект за дигитализация на местната власт, който да бъде
създаден съвместно с Националното
сдружение на общините в Република
България. Присъстващите на срещата се обединиха около предложението
за създаване на работна група между
двете организации, която да развива
общи проекти.
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Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ - Търговище:

ǲǹǩȚȘȧȉȊȈȌȈȘȈȉȖȚȐȏȈȗȘȖȔȧȕȈȕȈȟȈșȖȊȐȚȍ
șȚȈȊȒȐȏȈȏȈȗȓȈȡȈȕȍȕȈȊȐȌȖȊȍȚȍǹǴǸ
В. „Строител” предоставя трибуна за обсъждане на ежедневните трудности в
строителството, за да се намират правилните решения
Росица Георгиева
Инж. Райчев, разкажете ни как избрахте строителната професия? Коя
е фирмата, която ръководите, и в каква сфера
е специализирана?
Завършил съм специалност „Промишлено и гражданско строителство” във
ВИАС, сега Университет
по архитектура, строителство и геодезия, през
1981 г. Фирмата ми се
казва „Стройкомерс-ТТ”
ЕООД. Занимаваме се с
ниско и високо строителство. Изпълняваме и инфраструктурни проекти.
Посочете някои от
най-интересните обекти, които сте реализирали.
Един от най-големите,
по който сме работили, е
водният цикъл на Нови пазар, където осъществихме
50% от дейностите. Изпълнявали сме и проекти
по Оперативна програма
„Регионално развитие“,
с въ р з ан и с въ веждане
на мерки за енергийна
ефективност в образователната и културната
инфраструктура в гр. Попово. Стойността им е
30 млн. лв., като те бяха
реализирани през 2010 2011 г. Това бяха първите
енергийно обновени обекти, които се направиха в
страната по ОПРР.
Ръководите Областното представителство
на КСБ в Търговище. Какви са особеностите на
региона, касаещи бранша? Какви са проблемите
и предизвикателствата,
с които строителите се
сблъскват?
Сред основните трудности, които винаги са
стояли пред ОП Търговище, е липсата на сериозни
инвеститори в региона.
Тук няма голям интерес,
такъв единствено се регистрира в заводското
с трои тел с тво, ко ето
беше свързано с изграждането на производствата
на „Шише Джам”. Но фирмите - изпълнители бяха
турски.
На практика компаниите от региона, които бяха
специализирани в сферата
на високото строителство, се ориентираха към
жилищния сектор, а останалите се занимават
с доста по-малки обекти.
За да си осигурят достатъчно работа, на фирмите
от бранша им се налага
да търсят такава извън
област Търговище. Найголямата от тях, която

Друг сериозен въ прос, който трябва да
е във фокуса на КСБ, е
це н о о б р а з у в а н е т о н а
дей н о с т и те в с е к тор
„Строителство“. В това
направление трябва да се
търси повишаване на размера на часовите ставки
и да се направи актуализация на стойността на
отделните видове СМР,
за да се получи по-обективно заплащане. Има
р е г и он и, к ъ дето те з и
неща се случват, но на
местата, където няма
сериозни инвеститори,
нивата на заплащане са
проблем.

изпълнява СМР в района, е
„Пътинженерингстрой-Т”
ЕАД. Дружеството изгражда АМ „Хемус” край Белокопитово.
Друг проблем, с който
се сблъскваме не само ние,
но и строителните компании в цялата страна, е
липсата на работа ръка.
При нас наблюдаваме голямо текучество на кадри.
Много от хората отиват
за определен срок в държави от Западна Европа,
където се занимават с
прибиране на реколта. Когато се завърнат, се регистрират на борсата по
труда, където получават
обезщетения за безработица. Нямат мотивация
да си намерят работа,
което се отразява негативно на броя на заетите
в строителството.
Какви цели си поставя т е з а нас т о я щ а т а
година? Кои ще са основните приоритети в
работата Ви?
ОП на КСБ – Търговище, успя да проведе Общо
отчетно събрание през

Как структурата в
Търговище комуникира с
ръководството на КСБ?
Срещате ли съдействие
от тяхна страна? Какви
препоръки бихте дали на
ръководството на Камарата?
Един от основните ни
начини за диалог са заседанията на Управителния
съвет на КСБ. Общуваме
чудесно не само с ръководството, но и със сътрудниците на Камарата, като
всяка информация, която
те ни изпращат, се свежда до знанието на нашите
членове. Комуникацията
ни става все по-добра.

Енергийно обновено читалище в Попово

Как строителният
бранш в региона излиза
от създалата се ситуация около 2-месечното
извънредно положение?
Възстановява ли се обемът на дейността отпреди 13 март?
Аз мисля, че строителството в цялата страна
не е замряло и не сме спирали да работим. Все още
не сме събрали данни какви
са плюсовете и минусите
от извънредното положение. Но в края на пролетта
и началото на лятото се
регистрираха частни инвеститори, които правят
вложения. Мисля, че 2-месечното извънредно положение не би трябвало да
се отрази на сектора.

март преди обявяването
на извънредното положение. Една от основните
ни цели е свързана с обучението на кадри за сектор „Строителство“. В
съседните ни области Велико Търново и Шумен има
строителни техникуми, а
в Търговище такъв липсва.
В града ни има Професионална гимназия по
електротехника и строителство и голямото ни
желание е да възродим
паралелката, която подготвя кадри за бранша.
Но заради ограниченията,
които бяха наложени във
връзка с преодоляване на
пандеми ята, вероятно
няма да може да изпълним
тази наша кауза. През
настоящата година смятаме да наблегнем на повишаването на професионалната квалификация на
кадрите.

Другите задачи, които
сме си поставили, са да
проведем срещи с ръководствата на общините
от област Търговище, на
които да обсъдим изпълнението на инвестиционните им програми.
Какви обекти предстои да бъдат изпълнявани на територията на
общината?
В края на 2019 г. и началото на тази година
проведохме срещи с представителите на местните власти. Те ни запознаха със строителните си
програми за 2020 г., като
в тази на община Търговище са включени ремонти на улици, квартални
пространства, тротоари, общински пътища и
други. Предвижда се обновяването на 12 улици в
града. По-голямата част

Офисът на фирма „Стройкомерс –ТТ” ЕООД

от дейностите ще се финансират с 2 млн. лв., отпуснати от Министерския
съвет в края на 2019 г. Ще
се работи по бул. „Цар
Освободител“ и улиците „Първи май“, „Владая“,
„Страцин“, „Брегалница“,
„Орловец“, „Неофит Рилски“, „Осъм“, „Елена“, „Екзарх Йосиф“, „Драва“ (от
ул. „Руен“ до ул. „Радомир“),
както и на една в промишлената зона.
За ремонт на общо 6
улици в кв. „Въбел“ и селата Васил Левски, Алваново, Стража, Момино
и Подгорица, както и на
площадите в Маково и Миладиновци са заложени 440
хил. лв. Други 1,5 млн. лв.
се отделят за обновяване на пътна, културна и
екологична инфраструктура в община Антоново.
С 1 073 000 лв. ще бъде
обновено Народно чита-

лище „Христо Ботев-1921”
в Антоново, а 160 хил. лв.
ще бъдат вложени за алеите на парка в града и др.
В Омуртаг са планирани
да се инвестират над 3,6
млн. лв., с които ще се подобрят улиците в населените места в общината,
ще бъдат обособени детски площадки и др.
Посочете 3-те основни приоритета пред КСБ
според Вас?
Едно от направленията, по които трябва да
работи Камарата, е дигитализацията на строителния процес. Това се
случва в световен мащаб
и е ключово за подобряването на квалификацията и
за увеличаването на броя
на работещите в сектор
„Строителство”. Важно е
КСБ да продължи да оказва
помощ в тази посока.

В какви направления
виждате възможност за
сътрудничество между
ОП на КСБ – Търговище,
и в. „Строител” ?
Едно от най-важните неща е, че изданието
предоставя трибуна за
обсъждане на ежедневните ни трудности в сектор
„Строителство”. Това е
важно, за да може да се намират и правилните решения. Информацията, която
ни предоставя вестникът,
е изключително полезна за
нас.
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Снимки авторът

Темата бе „Заварка на полиетиленови и полипропиленови тръби и сглобка на канализационни тръбопроводи“

Недялка Маргаритова,
ОП на КСБ – Смолян
По инициатива на Областното представителство (ОП) на КСБ в Смолян
на 30 юни се проведе обучение на тема „Заварка на
полиетиленови и полипропиленови тръби и сглобка на
канализационни тръбопроводи“. То бе осъществено
съвместно с организационното и финансово съдействие на „Строителна квалификация“ ЕАД.
При стартирането на
курса в офиса на ОП на
КСБ – Смолян, се състоя
среща между прокуриста
на „Строителна квалификация“ ЕАД Борислав Брай-

ков, Огнян Димов, представител на обучаващата
институция СКЦ-София, и
председателя на ОП Смолян Владимир Кехайов. На
нея Борислав Брайков заяви, че един възможен бъдещ

формат за организиране на
подобни обучения би могъл
да бъде предоставяне на
теоретичната част на
обучаемите по електронен път, а практиката да
се провежда на място в
базите на местните фирми. „По този начин както
за работника, така и за
работодателя се пестят
време и средства, без да
се влияе на качеството на
обучението“, бе категоричен той.
Владимир Кехайов разказа за възникването на
идеята и необходимостта
от подобен тип обучения,
съобразени с конкретните
нужди на фирмите от регионалната структура.

Владимир Кехайов, председател на ОП на КСБ – Смолян:

ǌǶȂǱǹǾȆǾǭǱǻǺǽǾǬǮǱǹǮȆǼȁǿ
ȃǴǽǾǺǻǼǬǶǾǴȃǱǽǶǴǾǱǬǽǻǱǶǾǴ
Г-н Кехайов, каква бе
причината да се избере
темата „Заварка на полиетиленови и полипропиленови тръби и сглобка
на канализационни тръбопроводи“?
Един от приоритетите,
по които работим в ОП на
КСБ – Смолян, е провеждането на обучения и други
информационни инициативи по актуални теми и
съгласно заявените нужди от страна на нашите
фирми. В резултат на вече
натрупания богат опит
стана ясно, че компаниите
с готовност се възползват
от всяка предоставена им
възможност, стига тя да
предполага ясно практическо приложение. В конкретния случай много от местните строители очакват
с надежда реализацията на
мащабния проект за водния
цикъл на Смолян като начин
да преодолеят кризисната
ситуация в бранша. Същевременно както в цялата
страна и тук, дори в по-голяма степен, стои въпросът с липсата на обучени
специализирани кадри. Това
ни накара да направим проучване и да съберем група
от желаещи да се обучат
по специалността „Заварка
на полиетиленови и полипропиленови тръби и сглобка
на канализационни тръбопроводи“, тема, която има
своята специфика и касае
една много отговорна част
от реализацията на ВиК
проекта.
Как на практика бе организирано обучението и
колко фирми участваха?

И този път курсът се
реализира с изключителното съдействие на „Строителна квалификация“ ЕАД,
което освен осигуряването на лектор/обучаваща
организация, финансира и
включването по един служител от строителна фирма, регистрирана в ЦПРС.
Искам да благодаря на ръководството и на екипа на
„Строителна квалификация“ ЕАД за разбирането и
навременното съдействие
това обучение да стане
факт.
Включиха се 12 представители на фирми членове на
ОП Смолян. За това, че темата е особено актуална,
ще посоча само факта, че
в курса се записаха както
ръководители на компании,
така и млади специалисти хора, които са бъдещето на
строителния бранш в нашия
регион. Всички те желаят
да усвоят тънкостите в
една много практически
приложима сфера.
Смолян е сред градо-

вете със сериозен ръст
в разпространението на
пандемията. Как бе осигурено безопасното провеждане на курса?
С членовете на Областния съвет на ОП Смолян
преценихме, че характерът
на това обучение предполага изключително работа на
открито, като акцентът бе
поставен върху чисто практическите аспекти. Теорията също бе преподавана на
открито, като се съчета с
показното.
Следихме задължително да се спазват всички
противоепидемични мерки, дистанция между участниците, постоянна дезинфекция, за което бяха
осигурени съответните
препарати. Това бе много
важно за безопасността на
участниците. Също толкова значимо е да продължим да работим активно,
да обучаваме кадрите си,
да реализираме проекти,
защото така виждаме решението нашият бранш да
продължи да съществува.

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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Доц. д-р Кирил Джустров, декан на Минно-електромеханичния факултет на МГУ „Св. Иван Рилски“:
Снимки авторът

³ÔÕÆÇÏÔÊÔÇÏÊÄÇÙÇ
ÒÂÉÑÐÍÂÅÂÔÓÐÅÒÐÎÏÂÃÂÉÂÐÔ
ÍÇÌØÊÊÊÕÙÇÃÏÊØÊÄÊÏÔÇÒÏÇÔ
студентската кампания.
Най-добрата реклама е чрез
презентации, беседи в училищата със зрелостниците. Тази година нито един
университет нямаше възможност за такива срещи с
желаещите да се запишат.
В момента сме заложили изключително на социалните
мрежи, като последователите ни в тях непрекъснато растат. За съжаление
бюджетите на висшите
училища са твърде оскъдни
и не позволяват реклама в
медиите. Но прави чест на
„Метрополитен“, че подаде ръка на университета в

Георги Сотиров
Доц. Джустров, на
пръв поглед кадрите, които подготвяте в Минноелектромеханичния факултет на МГУ, са далеч от
строителния бранш, но все
пак можем да ги срещнем
на различни строителни
обекти, вкл. и в метрото?
Нашите кадри неизменно присъстват при проектирането, изграждането и
експлоатацията на строителните обекти. В специалността „Електроенергетика и електрообзавеждане”
рационално са съчетани
фундаментални и приложни дисциплини, свързани с
ефективното използване на
електрическата енергия.
Студентите от тази специалност са единствени в
страната, които получават
задълбочена подготовка в
областта на електрообзавеждането на взривоопасни производства, което ги
прави предпочитани като
специалисти във въглищната, нефтената, газовата
и химическата промишленост. Работата по метрото е аналогична на тази в
подземните минни изработки. При тях има специфични
изисквания относно захранването с електроенергия на
влаковите състави и тук нашите кадри са ненадминати.
Как успяхте в условията на пандемията да се
справите с наложеното
от нея дистанционно обучение?
Никой не беше подготвен
за работа по време на пандемия. В много кратки срокове
преподавателите трябваше

на Вашите студенти са
най-крупните предприятия
в страната и по-специално
– в областта на минната и
добивната промишленост.
Какви точно специалисти
„произвеждате“?
Миннодобивната промишленост е сред най-големите консуматори на
електроенергия, като около
30 процента от разходите
на тези предприятия са за
електричество. Затова от
изключителна важност е
планирането на потреблението, като правилното разходване в условията на свободния пазар носи сериозни

Енергетиката, енергийните ресурси и екологията се съвместяват
по един уникален начин в
специалността „Газова,
горивна и пречиствателна
техника и технологии“…
Да, там се подготвят
висококвалифицирани специалисти, като включените
учебни дисциплини дават
знания и умения, позволяващи им да се реализират в
области, като газова техника и технологии; строителство на системи за
газоснабдяване и топлоснабдяване; пречиствателни
технологии; димоотвеждане
и вентилация. Завършилите
специалността намират
реализация в приоритетните за икономиката на всяка
държава направления – енергетика, енергийни ресурси и
екология.

Доц. Джустров завършва висшето си образование в Минно-геоложкия университет по специалността „Електроснабдяване и електрообзавеждане на миннодобивната промишленост” през
1994 г. В същата година кандидатства за асистент и от тогава до сега е преподавател в МГУ
„Св. Ив. Рилски”. През 2012 г. придобива образователна и научна степен „доктор”, а през 2013 г. е
избран за доцент.
Научните му интереси са в областта на електробезопасност, релейни защити, електрообзавеждане и електроснабдяване, контрол и управление на електропотреблението. По тези и други
направления работи като ръководител или участник в над 40 научноизследователски проекти, експертизи и инженерингови разработки.
Организирал е и множество обучения за специалисти от промишлеността. Автор е на устройства за защитно изключване, внедрени
в минната промишленост. И съавтор на един
патент и над 50 научни статии и публикации в
страната и чужбина.
да дигитализират лекциите
си, да подберат платформи,
да направят връзка с курсистите. Не мога да твърдя,
че се справихме перфектно,
но имаше желание и хъс у
всеки от нас да преодолее
това предизвикателство.
Има и положителна страна
в образованието – студентите вече разполагат с
огромна база данни от лекции и учебници в интернет
пространството. Много от
колегите направиха записи
на презентациите, които
възпитаниците ни свободно
могат да гледат неограничено или да свалят на мобилните си устройства. Лично
на мен много ми липсваше
черната дъска, тъй като в
онлайн връзка по въпросите,
които възникват, не могат
да получат веднага отговори. Много от тези отговори
изискват допълнително разписване, помагане със скица
или друго.

Онова, което не може
да бъде осъществено по
интернет, са практическите обучения. Тук много се
загуби. Ние сме технически
университет и голяма част
от упражненията са лабораторни, при което е необходим физически контакт
с материята. Задължителните практики също останаха непроведени. Получи
се една голяма празнота,
която се надяваме да запълним по-нататък. За следващата година предвиждаме
разписанието да бъде така
оптимизирано, че един ден
от седмицата да бъде „резервиран“ за пропуснатото.
За съжаление при абсолвентите не може да се навакса
изцяло, но вярвам в способностите на нашите млади
кадри и съм сигурен, че ще
излязат като добре подготвени инженери.
Пандемията се отрази
негативно и на кандидат-

успешно да заемат ключови
позиции както в инженерингови фирми и организации,
така и в производствени
предприятия, където да осъществяват дейности, свързани с изграждане и експлоатация на автоматизирани
системи за управление.
Машинните инженери
пък са подготвени за извършване на проучвателна,
конструкторска, мениджърска, производствена, монтажна, експлоатационна,
ремонтна и други дейности
в миннодобивни и обогатителни дружества и фирми
с проектантска, конструкторска и научноизследователска дейност.

това трудно време и наш
клип се излъчва при тях 25
пъти дневно.
Вследствие на демографската криза, а и не
само на нея, завършващите средно образование са с
около 20 процента по-малко
от необходимите за приема
във висшите ни училища.
Съревнованието на университетите за студенти
се разви основно в няколко
направления – рейтинг, атрактивни специалности,
привличане на уважавани и
известни преподаватели,
но за съжаление - и неглижиране на приемните изпити,
записване по документи и
бал от матурите. Все пак
като всеки уважаващ се
ВУЗ при нас традиционно се
провежда изпит, а успешно
издържалите записват найатрактивните и перспективни специалности.
Бъдещи работодатели

икономии. В магистърската
степен на специалността „Електроенергетика и
електрообзавеждане” са застъпени дисциплини, които
дават ценни теоретични
знания как да се постига оптимизацията.
В специалността „Автоматика, информационна
и управляваща техника”
курсистите придобиват балансирана общоинженерна
подготовка и обширни знания и умения в областта на
компютърните системи, съвременните средства за измерване и контрол, автоматизираното управление на
производствата и др. Особено внимание се обръща на
интензивното обучение в
областта на компютърните
и информационните технологии. Комплексните знания,
умения и опит позволяват
широкоспектърна професионална реализация на дипломиралите се. Те могат

Освен с преподавателска и административна
дейност като декан Вие
сте и активен ръководител или участник в научноизследователски проекти.
Разкажете малко повече за
тази Ваша ангажираност?
За мен научната и преподавателската дейност са
неизменно свързани. Като
млад асистент имах късмета да попадна в много добър
колектив и разбрах, че винаги има нещо ново, което научаваме. Изследванията ни
помагат да дадем повече от
написаното в учебниците,
да получим признателност
за работата си. Дори чисто приложните проекти, по
които работя, са много ценни, за да ми бъде сверен часовникът със съвременните
постижения в областта на
електроенергетиката. Познавам в детайли електроенергийното стопанство на
много от крупните предприятия от миннодобивната и
металургичната промишленост, което ми позволява
да използвам практически
казуси в методите ми на
преподаване.
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±ÒÇÄÒÜÛÂÔ³ÐÖÊáÄÉÇÍÇÏÅÒÂÆÙÒÇÉ
     ÓÇÌÔÐÒÊÐÔÊÌÐÏÐÎÊÌÂÔÂË
В следващите 10 години Столичната община ще инвестира 840 млн. евро
в План за действие, разработен с помощта на ЕБВР
Росица Георгиева
В следващите 10 години Столичната община (СО) ще инвестира близо 840 млн. евро в мерки,
чрез които София ще бъде превърната в зелен град. Това става ясно от План за действие за
Зелен град, който беше приет на
последното заседание на Столичния общински съвет. Промяната ще се случи чрез трансформацията на ключови области
– транспорт, строителство,
енергетика, околна среда, като
ще обхване и други сфери, като
води, отпадъци и земеползване.
Целта е през 2030 г. в града да
има съществено подобряване на
качеството на въздуха и намаляване на емисиите на парникови
газове. Администрацията ще
работи за здравето и благополучието на жителите. Друг важен
резултат, който се очаква, е повисоко качество на градската
среда, създаване на възможности за повишаване стойността
на земята и постигане ръст на
туризма.
Планът за действие е разработен с техническата помощ на
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) след
включването на Столичната община през 2018 г. към Рамковата
инициатива на ЕБВР „Зелени градове“, чиято идея е да се осигурят инвестиции в приоритетни
проекти, като по този начин се
подобри качеството на околната
среда в града.
При изготвянето на документа е установено, че в града има
високи концентрации на прахови
частици. Причината е, че процентът на автомобилите, които
отделят високи нива на вредни
емисии, е значителен, като липсва национално законодателство,
което да ограничава вноса и
продажбата на стари превозни
средства.
На обществения транспорт
се падат 38% от всички пътувания, като се очаква планираните инвестиции в сектор
„Транспорт” (например в метролиния 3) да повишат този дял,
но предизвикателствата, свързани с комфорта и достъпа на
предлаганата услуга, няма да

бъдат преодолени. Данните в
документа сочат, че дължината
на общите километри велоалеи
е недостатъчна и е в процес на
развитие. Затова в следващите
10 години се предвижда да се направят капиталови разходи за
изграждането на велосипедни и
пешеходни алеи, реконструкция
на пътни връзки, позволяващи
велосипедни и пешеходни пресичания, и затваряне на пътни
участъци за пешеходни пространства.

4 801 000 евро ще бъдат вложени
за обособяване на 10 км велосипедни трасета
със стратегическо значение,
а 1 805 000 евро – за изграждане
или реконструкция на 10 км пешеходни пространства, в т.ч.
тротоари. С други 2 150 000 евро
ще се направят 50 нови велосипедни и пешеходни пресичания.
193 000 евро ще бъдат дадени за
подготовка на условията за затваряне на 20 пътни участъка,
по които ще бъде преустановен
автомобилният трафик – ще се
поставят боларди, препятстващи движението на леки коли.
За проектиране ще се отделят
20 000 евро.
За да се подобри качеството
на обществения транспорт, в
следващите години ще се изпълнява и програма за модернизация
на трамваите. Дейностите ще
включват подготовка на проектни проучвания, осигуряване
на финансиране и изпълнение на
конкретни дейности като об-

от предназначените за озеленяване територии са частна
собственост. ОУП предвижда и
подготовка на подробни устройствени планове и инвестиционни проекти за различни паркове
на територията на общината,
като Борисовата градина, Южния парк, включително и проектите за Източен парк и парк
„Лозенец”.

тоянието на детските площадки
в междублоковите пространства
на СО. В него са идентифицирани
възможните нови местоположения, където могат да се направят градинки, както и съществуващите зелени пространства
с детски площадки, които могат
да бъдат възстановени. Като
окончателна стъпка е създадена
карта, която показва състояние-

За промяната на града ще
помогне и инициираният от СО
проект „Новата гора на София“,
чиято основна цел е да превърне
изоставените общински терени в близост до рекултивираното сметище „Суходол“ в гора и
да създаде зелен пояс близо до
столицата, целящ подобряване
изграждането на инфраструкту- качеството на въздуха.
Въз основа на оценката на
ра за зареждане на електромобили
текущото състояние на СО и
в паркинги и на улични парко- различни консултации със заинместа. Ще се провеждат и про- тересованите страни са иденучвания по отношение натовар- тифицирани и няколко
ванията и логистиката.
В документа се обръща вни- предизвикателства в областта
мание, че Общият устройствен на зелените площи, енергийната
план (ОУП) на Столичната общи- ефективност и управлението на
на също отбелязва свързаната
отпадъците.

то на площадките за игра, въз
основа на която общината може
да изпълнява мерки за тяхното
подобряване в следващите години.
Отчетените трудности,
свързани със сектора на градското планиране, са нуждата от
създаването на нови открити
публични пространства, от повишаване на качеството на зелената инфраструктура и подобрено
градско планиране в северната
част на града и в новите квартали. „София има обширни зони
от свободни земи и използвани
в миналото терени (изоставени
промишлени зони). Данните за
количеството и състоянието на
тези терени са ограничени и е
необходима ефективна стратегическа рамка, която да насочва
развитието на тези обекти за
сметка на градското разрастване“, се посочва в Плана за действие за Зелен град.
Събраните данни за биологичното разнообразие, екосистемите, използването на земята и
следенето на замърсяването на
почвите са показали необходимост от подобрения.

новяване на трамвайните трасета. Друга мярка, която ще се
прилага, за да се ограничи придвижването с автомобили, е увеличаване на платените зони за
паркиране извън центъра на града. Предвижда се въвеждане на
диференцирана такса за автомобили, за замърсяване на атмосферния въздух, увеличаване на
ефективността на използване
на паркоместата и изграждане
на повече места за паркиране.
За да се подобри качеството на атмосферния въздух, СО
ще предприеме и мерки за насърчаване на електрическите
превозни средства. Дейностите включват разработване и
прилагане на стратегия за развитие на мрежата, като ще се
подкрепи

със зелената система инфраструктура като приоритет.
При трансформацията на
София сериозно предизвикателство пред общинската администрация ще бъде създаването
на модел за собствеността
върху земята, тъй като много

Посочва се, че има само няколко жилищни сгради с така наречените зелени покриви. Установено е, че има райони с обширни
междублокови пространства.
Според десетгодишния план те
трябва да се поддържат и да се
превърнат в места за отдих и
опазване на биоразнообразието. Междублоковите пространства в града възлизат общо на
1700 ха. През 2011 г. Столичната
община инициира програма „Зелена София“ за възстановяване на
зелените пространства между
жилищните сгради с активното
участие на гражданите за превръщането им в места за отдих.
Общината осигурява растителност, ремонтни материали,
инструменти и машини, които
жителите могат да използват
с цел обогатяване на зелените
площи в техните квартали.
В документа е обърнато внимание на анализ на „СофпроектОГП“ от 2017 г., който е за със-

София има около 9000 ха незастроени площи в градската част,
от които 1200 ха са в големи
и достъпни открити пространства (обществени паркове, гори
и градини). Допълнително 1700 ха
се намират в жилищните зони
(междублоковите пространства). Според разработчиците
на документа, използвайки основата на тази зелена инфраструктура, може да се подобрят
местата за отдих в съществуващите пространства, както и
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да се създадат нови такива и да
се опази и биоразнообразието.
В рамките на сектор „Градоустройство” са избрани две приоритетни мерки, които се очаква да имат голямо положително
въздействие върху околната
среда. Едната е насърчаване
на развитието на изоставените райони чрез политики и
инвестиции. Предполага се, че
това ще доведе до значително
положително въздействие върху
околната среда. Стимулирането
на транзитно ориентирано развитие е другото направление, с
което се очаква да се постигне сериозно положително въздействие за екологията, като
същевременно ще бъде сравнително лесно за изпълнение от
Столичната община.
Едно от основните предизвикателства, с които трябва да
се справи администрацията, е
свързано с

енергийната ефективност на
многофамилните жилищни сгради и общинските здания.

Пътна карта за изпълнение на мерките

Начална дата на
приемане на ПДЗГ

+1
година

+2
години

+3
години
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+4
години

E.01 Общинската програма за енергийна ефективност на сградите
E.02 Обновяване на общественото осветление
E.03 Развитие на геотермалната енергия

H.01 Подобряване на междублоковите жилищни пространства
H.02 Мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради
H.03 Изграждане на центрове за ремонт и повторна употреба
H.04 Микропаркове в гъсто населени жилищни квартали

U.01 Транзитно ориентирано развитие
U.02 Повторно използване на изоставени обекти и терени

BG.01 Оценка на риска от климатичните промени и моделиране
BG.02 Защита, подобряване и разширяване на зелените коридори
BG.03 Управление на повърхностните води
BG.04 Управлението на строителни отпадъци

T.01 Насърчаване на велосипедното придвижване и ходенето пеша
T.02 Програма за модернизация на трамваите
T.03 Управление на градското паркиране
T.04 Насърчаване на електрическите превозни средства

По отношение на обектите
– собственост на местната
власт, в краткосрочен план, до
2027 г., е планирано всички те
да бъдат санирани и потреблението на енергия в тях да бъде
намалено с 20%. Установено е,
че само в 120 общински сгради е
приложен пълен набор от мерки
за енергоспестяване, което е
довело до увеличаване на енергийна ефективност, подобрен
комфорт на обитаване, съхраняване на тяхната конструкция,
намаляване на емисиите CO 2 и
финансови спестявания. В 95%
от общинските сгради е приложена поне една мярка – например
поставяне на нова дограма, топло- и хидроизолация на покривите, топлоизолация на външните
стени, подмяна на вътрешните отоплителни инсталации и
на водогрейните котли и т.н.,
включително в сгради, за които
не са изготвени технически паспорти или направени енергийни
одити.
Планира се

ежегодните ремонтни дейности
в общински сгради,
които включват изпълнение
на пълен или частичен пакет от
мерки за енергоспестявания, да
продължат. Заложено е още да
се извършват по-систематични подобрения за намаляване на
топлинните загуби. През следващите години администрацията ще осигури финансиране за
въвеждане на интегрирани системи за отопление, например
базирани на биомаса, енергийно
ефективни котли, термопомпи и
соларни инсталации. В рамките
на модернизацията се предлага
да се включат и дейности, като
подмяна на дограмата и монтаж
на ефективни стъклопакети,
стенна, подова и покривна изолация и осигуряване на енергоспестяващо осветление. Предвижда се в

общинските здания да се инвестират 74 275 000 евро,
от които 29 955 000 евро ще

Предварително планиране
П
П

План за действие
за „Зелен град“

се отделят за подмяна на дограма и стъклопакети, топлоизолация и осветление в 570 сгради.
44 320 000 евро ще бъдат изразходвани за внедряване на отоплителни и климатични инсталации
(термопомпи, биомаса, геотермални, соларни и фотоволтаични
инсталации и др.). Прогнозата
за размера на спестените разходи е 2 309 000 евро годишно,
които включват 1 077 000 евро
икономии за електроенергия и
1 231 000 евро от редуцирано
използване на гориво за отопление и снабдяване с топла вода.
Необходимите пари ще се търсят от международни финансови
институции, от фондове на ЕС и
общински средства.

Липсата на енергоспестяващи
мерки в многофамилните жилищни здания води до високи разходи
за енергия,
е разписано в документа.
В тази връзка е отчетено,
че Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС) и изпълнението на
проекти, финансирани по Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 – 2020“, са дали възможност на собствениците, които са се включили, да подобрят
характеристиките на своите
домове чрез предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
Повече от 166 обекта са подписали договори по НПЕЕМЖС.
Съгласно Плана за действие
за Зелен град, Столичната община трябва да предоставя систематизирана информация на собствениците и да ги насърчава
да прилагат мерки за енергийна
ефективност в сградите, като
в това се вижда възможност за
подпомагане на процеса по обновяване на многофамилните жилищни сгради.

Според експертите, подготвили документа, подобреният
топлинен комфорт в резултат
на мерките за ЕЕ ще доведе до
намалено потребление на енер-

гия, което ще допринесе с течение на времето за намаляване на
енергийната бедност. Мерките
за енергийна ефективност на
жилищните блокове биха могли

да осигурят икономия на топлинна енергия от 296 200 MWh/годишно в 80% от многофамилните
здания, след като всички сгради
бъдат санирани.
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Проучване на Европейския институт за
енергийните характеристики на сградите
(BPIE) сочи, че санирането създава работни
места и постига макроикономически ефекти

Снимки в. „Строител“

В. „Строител“

B u i l d i n g Pe rfo m a n c e
Institute Europe (BPIE) e провел проучване по искане на организаторите
на кампанията Renovate
Europe в момент, в който
всички говорят по темата
за енергийното обновяване.
Заявката е отправена след
осъзнаването, че преглед
на последните проучвания
за създаването на работни
места и макроикономическите ползи от обновяването в
ЕС не е съставян от почти
6 години. Направени са много
изследвания на всички нива
– национално, европейско и
глобално. Резултатите са
обнадеждаващи, те показват, че рестимулиращият
ефект от инвестирането
в енергийното обновяване
е голям. „Това кратко проучване е ценен принос за
дебата за ефективното изразходване на значителните
средства, които се мобилизират за подпомагане на ЕС
и неговите държави членки
да се възстановят от въздействието на пандемията
COVID-19 върху икономиката“, се посочва в анализа
на BPIE, предоставен на
в. „Строител“ от Българската асоциация за изолации в
строителството (БАИС).
Анализът отчита, че
строителният сектор играе решаваща роля в този
преход и планираната вълна
за обновяване трябва да се
превърне в двигател на европейския план за икономическо възстановяване. „Европейската Зелена сделка
признава, че строителният
сектор е ключов стълб за
растеж. Сградният фонд
на ЕС се нуждае от широко
обновяване, за да осигури
здравословни и достъпни
условия на живот и труд, да
се бори с изменението на
климата и да изведе милиони европейци от енергийната бедност“, е записано
в изследването.
Основните изводи в доклада на BPIE за

отражението на енергийното обновяване
върху работните места
и икономическото
въздействие са:
 На всеки 1 млн. евро,
инвестирани в енергийно обновяване на сгради,
в ЕС се създават средно
18 работни места. Това са
местни дългосрочни работни места, които ще стимулират икономическата
активност в целия ЕС.
 Броят на създадените работни места на
1 млн. евро варира в целия
ЕС в зависимост от националните обстоятелства и
разходите за заетост. Тези

за микропредприятията и
МСП. Чрез въвеждане на
мерки за задействане на
обновяването на сгради и
устойчивото строителство европейският план
за икономическо възстановяване има потенциала да
подкрепи гражданите на
ЕС след пандемията и да
предостави възможности
в период на отрицателен
икономически растеж и
висока безработица, като
същевременно се насочва
ЕС към нейното въглеродно
неутрално бъдеще.

Увеличаването на реновирането би имало
пряко въздействие върху
заетостта във всички
държави членки.

Таблица 1. Работна сила, заета за обновяване на жилищни сгради, средно за периода 2012 - 2016 г.
(Източник: Navigant, Ipsos Belgium 2019)

Таблица 2. Работна сила, заета за обновяване на нежилищни сгради, средно за периода 2012 - 2016 г.
(Източник: Navigant, Ipsos Belgium 2019)

числа са: Хърватия – 29, Естония – 17, Финландия – 16;
Италия – 15, и Испания – 18.
За България тази цифра е
значително по-висока поради по-ниските цени на труда
в строителството.
 В Испания за създаване на заетост в строителството са необходими
средно 14 000 евро, докато
в същата държава издръжката на безработен работник струва 20 000 евро. В
допълнение за всяко 1 евро
публични пари, изразходвани
за енергийно обновяване,
испанското правителство
получава 0,62 евро обратно
в рамките на една година
главно чрез данъчно облагане.
Констатациите относно

макроикономическите
ползи от енергийното
обновяване са:
 Енергийно ефективният ремонт на офисни
сгради увеличава производителността с около 12%,
което води до потенциална
полза от около 500 млрд.

евро за икономиката годишно.
 Добре проектираното и изпълнено обновяване на болниците намалява
средния престой на пациентите с около 11%, което
води до потенциални спестявания от около 45 млрд.
евро годишно за сектора на
здравеопазването.
 Във Франция медицинските разходи от около 930
млн. евро годишно са свързани с жилища с влошени параметри на микроклимата.
Ако се включат и косвените
последици от този фактор
(отсъствия от работа, пониска производителност и
т.н.), некачествените жилища могат да струват на
френската икономика 20 милиарда евро годишно.
От BPIE изтъкват, че
проучването носи ясното
послание, че

инвестициите в енергийното обновяване на
сградния фонд са правилният избор,
защото то носи лични
облаги, обществени и иконо-

мически ползи. „Сега зависи
от всяка държава членка на
ЕС да включи санирането
на сградния фонд в своите
планове за възстановяване
и устойчивост, така че обещаната вълна за обновяване
да бъде успешно изпълнена в
полза на всички“, е записано
в доклада.

Според Европейската
конфедерация на строителите (EBC):
1. В момента секторът
преживява спад в частното
и публичното търсене на
ново строителство, реновиране и поддръжка на сгради
и инфраструктура. Скорошно проучване сред строителните компании изчислява средна очаквана загуба в
дейността им между 20% и
25% както за 2020 г., така и
за 2021 г. спрямо 2019 г. или
общо почти 3 млн. работни
места. Следователно стимулирането на енергийно
обновяване е изключително важно за възобновяване
на тези дейности и ограничаване на въздействието на COVID-19, особено

За да постигнем европейските цели в областта
на климата и енергията,
нивата на енергийно обновяване трябва да се утроят
и да се стремят да превърнат сграденият фонд с близко до нулата потребление
на енергия. Наскоро беше
потвърдено, че средният годишен процент на енергийно ефективно обновяване в
ЕС е 1%.
2. Без силна намеса в
полза на енергийно ефективното обновяване има
риск процентът на саниране на сгради в ЕС да намалее още повече през следващите години.
3. Някои изследвания количествено определят преките и косвените работни
места, други предоставят
само цифра, но обяснението,
дали се отнася до директни работни места, обща
работа или нетни работни
места, невинаги е достъпно. Поради тази причина
наборите от данни не са
сравнявани пряко, тъй като
тяхната съпоставимост
зависи от методологията,
географското покритие
(национално, европейско
или глобално), приложеното
определение на работните
места и кои сегменти от
веригата на стойност на
обновяването се отчитат
при всяко проучване. Повечето от тези работни
места са местни и непрехвърляеми. Разликите между
държавите членки са забележими: ниските разходи за
заетост и производителността водят до по-голям
брой в страните от Централна и Източна Европа.
Анализът на BPIE показва също, че инвестирането в обновяване на сгради
може да има други ползи за
публичните бюджети, като
увеличаване на приходите
от облагане на доходите,
корпоративно данъчно облагане и ДДС, намалени разходи, свързани с обезщетения

за безработица, и по-ниски
преки и косвени разходи за
здраве.

Въздействия на сградния
сектор върху трудовия
пазар
В доклада е отчетно, че
микро-, малките и средните предприятия (по-малко
от 250 служители) съставляват 99,9% от европейския строителен сектор.
В ЕС микропредприятията
са с най-голям дял както в
сградния сектор така и в
отрасъл „Строителство“
(94,1%), както и от общата
заетост в строителството. Цитирани са и данните
на Евростат (2019), че в
строителната индустрия
работят около 13,4 милиона
души (производството не е
включено) в ЕС-27. Повечето
заети в строителния сектор са ангажирани в МСП с
по-малко от 50 работници.
„Ролята на строителния сектор за заетостта
зависи от структурата на
националната икономика,
но Съвместният изследователски център (JRC) изчислява, че икономическата
и финансова криза през 2008
- 2011 г. са довели до загуба
на заетост в строителния сектор от 30 - 40% при
повечето държави членки.
Подобни или по-лоши загуби
могат да се очакват като
следствие от икономическия спад, който ще последва кризата COVID-19“,
изтъкват от BPIE.
От Европейския институт за енергийните характеристики на сградите
отбелязват, че в неотдавнашно проучване, публикувано от ЕК, работната сила,
назначена за обновяване на
жилищни сгради, се оценява
на около 4,6 милиона служители на пълно работно
време (FTE) годишно между
2012 и 2016 г. За същия период прогнозната работна
сила, заета за енергийно
ефективно и неенергийно
обновяване на нежилищни
сгради, е била около 1,9 милиона FTE годишно.
Важен извод в анализа
на BPIE е, че ако темпът на
енергийното обновяване в
цяла Европа се утрои, както
се изисква за постигане на
високоенергийно ефективен
и декарбонизиран сграден
фонд до 2050 г.,

търсенето на квалифицирани работници в
строителния сектор
също ще се увеличи драстично
с положи телн о въ з действие върху заетостта. Ще се изискват нови
компетенции и могат да
бъдат създадени нови ви-
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дове работни места с нарастващо търсене на цифрови умения (свързани с
иновации в технологиите,
извличане и управление на
данни и прогресивно прилагане на цифровата стратегия на ЕС8), управление
на проекти за изграждане/
обновяване, за координиране на местното търсене
и предлагане, сглобяване и
монтаж на място, управление и консултантски услуги
(свързани с проектирането
и изпълнението на пакети
за обновяване, както и с
нови финансови и фискални
схеми), продажби и дистрибуция.

Ефекти върху заетостта от инвестиране в
обновяване на сгради
Във фокуса на BPIE
е било и проучване през
2019 г., проведено за групата C40, обединяваща
властите във водещите
градове в света, което изчислява, че общото създаване на работни места при
обновяването на жилищни
сгради, офиси и училища
варира между 13 и 28 на инвестиран 1 млн. евро при
приблизително средно 18
работни места.
Анализът на C40 също
така счита, че 33% от тези
работни места биха били
директни (създадени в резултат на интервенцията,
например строителство на
място), 52% - косвени (производствени работни места), и 15% - индуцирани (създадени в съседния квартал).
„Дори ако някои отделни
проучвания за страни показват по-голям брой, например
общо 29 работни места на
1 млн. евро, инвестирани в
Хърватия, 42 в Полша, въз
основа на големия брой източници, включени в проучването C40, изчисленият
диапазон от 13 - 28 работни
места на 1 млн. инвестирани средства (с 18 работни
места като среден) се счита за точна и всеобхватна
оценка на потенциалното
създаване на работни места за обновяване на сгради
за ЕС.

Предимства за здравето
и производителността
Докладът на BPIE се
спира и на положителните
ефекти от обновяването на
сградите върху здравето,
като отбелязва, че реалното икономическо въздействие от тези ползи обаче не
се измерва често. Институтът е обобщил някои примери за икономическите ползи,
свързани с подобрените параметри на микроклимата
в закрити помещения, като
спестяванията за систе-

мите за здравеопазване поради намаляване на продължителността на престоя
в болниците и увеличаване
на производителността. Те
обхващат три типа сгради
– офиси, болници и жилищни
сгради.
Статистиката сочи, че
една трета от европейските служители работят в
офиси, а компаниите харчат
около 90% от оперативните си разходи за персонал.
Влошените параметри на
микроклимата в помещенията може да повлияе
значително на здравето,
посещаемостта, концентрацията и работата или
ученето. Проучване на BPIE
от 2018 г. подчертава как
цялостното обновяване, насочено към хората (гарантиращо адекватни нива на
вентилация, температура
на въздуха, дневна светлина и акустика), на типичен
офис може да повиши до 12%
производителността на
служителите. В европейски
мащаб това би довело до
увеличаване на производителността на стойност
до 500 млрд. евро годишно.

застрашени от енергийна
бедност, ще спести на публичната администрация до
общо 555 млн. евро годишно.

Заключенията на BPIE
са, че строителният
сектор е признат за основна икономическа дейност в
цяла Европа. Той се характеризира с ниски нива на
иновации и дигитализация
и докато другите отрасли
са приели нови методи за
производство и организация, този бранш бавно се
адаптира към прехода към
нисковъглеродна и цифрова икономика. Според BPIE
това е и една от причините
секторът да е толкова уязвим от икономически спадове. От Института подчертават, че Зелената сделка
е представена като новата
стратегия за растеж за

създаване на нови и по-добри работни места по веригата на стойността и
подпомагане на нови услуги
и индустрии“, убедени са от
BPIE.
В анализа се посочва още, че са необходими
планове за обучение, усъвършенстване и преквалифициране на работната
сила, за да ги подготви да
посрещнат търсенето на
по-добри и по-качествени
за експлоатация сгради. Новите работни места няма
да се реализират спонтанно - те ще трябва да бъдат
оформени чрез комбиниране
на смели и далновидни политики и инвестиции и по-добро образование, обучение и
повишаване на квалификацията на съществуващата
работна сила.
Експертите изтъкват,
че, е необходимо да се обър-

Болници
Същото изследване от
2018 г. показва, че осигуряването на адекватно качество на околната среда в
болниците може да намали
средната продължителност
на престоя с около 11%.
Като се има предвид средната цена на ЕС за болнично
легло на ден, броят на леглата, наличната и средната
за ЕС степен на заетост на
лечебните заведения, това
би възлизало на 110 - 150
млн. евро дневни спестявания, или около 40 - 50 млрд.
евро икономии годишно.

Жилища
Две проучвания на BPIE,
проведени във Франция и
Испания, показват как справянето с лошото качество
на жилищата чрез инвестиране в обновяване може
да доведе до значителни
икономии и разходи за труд.
Във Франция е изчислено,
че обновяването на 7,4 млн.
енергийно неефективни жилища (клас F,G) до 2025 г. би
довело до 758 млн. евро годишни спестявания за системата на здравеопазването, включително 666 млн.
евро за избягвани публични
разходи за здравеопазване,
финансирани чрез социално
осигуряване, и 66 млн. евро
в частни вноски.
В Испания Институтът
за енергийни изследвания в
Каталония е установил, че
обновяването на 1,5 млн.
жилища (построени между
1960 - 1980 г.), считани за

Европа с цел създаване на
справедливо и проспериращо общество и защита на
здравето и благополучието
на гражданите на ЕС. „Това
ще се окаже вярно и в светлината на кризата COVID-19
само ако Зелената сделка
и планът за икономическо
възстановяване на ЕС са
предназначени да започнат
бързо обновяване и по-добре
да адаптират строителната инфраструктура към
икономически, екологични
и обществени предизвикателства“, категорични са
анализаторите. Според тях
увеличаването и подобряването на

обновяването на сградите може да се превърне в
катализатор за икономическо възстановяване.
„Това би отключило цял
набор от положителни въздействия на макроикономическо ниво, което би облекчило негативните ефекти
от пандемията COVID-19 и
би поставило условия за постигане на климатичен неутралитет до 2050 г. В този
контекст разработването
на политики за предизвикване на вълна за обновяване
също означава стимулиране
на местните икономики,

не внимание на заключенията на Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР),
изложени в оценката за икономиката и прогнозите за
2020 - 2021 г.за България,
които препоръчват по-голяма правителствена подкрепа на икономиката на
страната, като насочват
вниманието към строителния сектор. „Анализите от
предходната икономическа
криза доказват, че строителството повече от всички други сектори има нужда
от държавна подкрепа и е

доказано устойчив подход за бързо и трайно
икономическо възстановяване“, заявяват от
BPIE.
От Института припомнят, че в ЕС темата
за зелено възстановяване
на икономиката на Съюза е
активно обсъждана на найвисоко ниво. ЕК предлага до
750 млрд. евро за възстановяване след кризата, като
500 млрд. евро са грантово
финансиране и до 250 млрд.
евро - дългосрочни дългови инструменти. Основен
фокус са зеленото възстановяване и дигитализацията. 25% от бюджета се

предвиждат за опазващи
климата технологии и до
100 млрд. евро ще бъдат целево насочени в енергийно
ефективното реновиране
на сгради.
BPIE са разгледали и
няколко добри практики и
политики в ЕС, целящи икономическо възстановяване
и постигащи енергийна
ефективност на сгради,
прилагани в редица европейски страни:
✓ Германия от 3 юни
отпуска 130 млрд. евро за
зелено възстановяване чрез
редуциране на ДДС в строителството от 1 юли до
31 декември т.г., увеличен
фонд за саниране на сгради
за периода 2020 - 2021 г. с
67%, достигащ до 5 млрд.
евро, опростяване на тръжните процедури и създаване
на програма за подпомагане
на енергийното обновяване
на общински сгради.
✓ Испания планира влизането в сила до края на
2020 г. на ново законодателство, целящо нискокарбонова икономика до 2050 г.
с бюджет 200 млрд. евро за
10-годишен период, който
ще генерира 350 000 работни места.
✓ Франция създава фонд
за енергийно ефективно обновяване на обществени
сгради с бюджет 1,6 млрд.
евро в допълнение към активните в момента Big Investment
Plan 2018 - 2021 и данъчната
кредитна схема CITE.
✓ Италия е въвела през
май данъчни облекчения на
инвестиционните разходи
на домакинствата, свързани с енергийно обновяване
на сгради.

Каква е ситуацията
в България
В публикувания Интегриран план в областта на
енергетиката и климата
на РБ 2021 - 2030 се предвиждат 49% намаляване на
емисиите до 2030 г. в сравнение с 1990 г. Експертите
посочват, че освен липсата
на амбиция по отношение
на въглеродните емисии от
индустриалните сектори
според същия План е предвидено постигане на само
19,8% енергийно обновяване
на съществуващия сграден
фонд до 2050 г., а целта на
правителството до 2030 г.
е за саниране на едва 7,9%.
„Предвижданите средства
за зелено възстановяване
на ЕС биха могли да подпомогнат финансово процеса
на енергийно ефективно обновяване на сградния фонд
в България, който към момента е съставен от 91%
обекти с най-ниски класове
на енергопотребление (E, F
и G) поради липсата на съвременни сградни топлоизолационни решения“, са категорични специалистите.
Според редица проучвания е доказано, че топлоизолирането на сградите води
до най-бързи и икономически
ефективни резултати по

отношение на спестяванията на енергия и СО2 емисии.
Домакинствата в България
сами по себе си консумират
23% от крайната енергия,
като 70% от нея са за отопление и охлаждане на енергийно неефективни сгради
с класове на енергопотребление под клас C. Според
задълбочени изследвания
енергийните загуби в сградите са разпределени, както следва: 25% през фасадите, 30% през покривите,
20% изпускане на въздух и
течове по вентилационните системи, 15% през прозорците и дограмата и 10%
при подземните етажи на
сградите. В този контекст
БАИС апелира за навременното разработване и

стартиране на програми
в сферата на повишаване на енергийната
ефективност на съществуващите жилищни
сгради до клас B,
което е технически
постижимо с фокусирани
мерки в сферата на архитектурно-строителните
дейности по сградния фонд,
както и за въвеждане на
задължителни критерии за
нови сгради за близки до
нулевото потребление на
енергия.
От Българската асоциация за изолации в строителството считат, че е
необходимо създаването и
реализацията на програми
за финансиране на енергийното обновяване и на
еднофамилни сгради, както
и рестартиране в кратък
срок на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Браншова организация
в сектора настоява да се
предприемат спешни мерки
в следните направления:
1. Изготвяне на програми за обновяване на съществуващия сграден фонд,
в контекста на Зелената
сделка, с цел осигуряване на
европейско финансиране за
реализацията им за периода
2021 - 2030 г.;
2. Разширяване на обхвата на програмите чрез
включване на всички видове
сгради във финансираните
програми за ЕЕ;
3. Увеличаване на изискванията за клас на енергопотребление при обновяването на сгради (клас B).
4. Спешно изготвяне на
програми във връзка с допълнителния към бюджета
на ЕС за 2014 - 2022, много
важен за Източна и Южна
Европа фонд REACT – EU.
Той предвижда финансиране
с 55 млрд. евро за периода
2020 - 2022 г., като 50% от
този бюджет ще бъдат насочени още през 2020 г. към
страните членки след одобрение от Комисията. Държавите могат да използват
100% предварително финансиране на мерки за възстановяване.
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Кметът Шинаси Сюлейман:

ǷȘȍȌȗȘȐȍȔȈȟȐȚȍȚțȒȐȕȊȍșȚȐȘȈȚȊ
ȔȖȌȍȘȕȈȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
Георги Сотиров
Вашата община е
съставена от 73 села и
махали. Урбанистичната структура включва
централното селище Кирково, 6 големи села
– Бенковски, Чорбаджийско, Фотиново, Тихомир,
Чакаларово и Дрангово, и
66 по-малки. Как живеят
хората толкова разпръснати, какъв е поминъкът
в Източните Родопи?
Кирково е разположена в югозападната част
на областта и е втора
по население и трета по
територия. Разстоянието
от единия до другия край е
110 км пресечен планински
терен. Казвам го с цел да
подчертая, че голямата
отдалеченост на селата едно от друго оказва
силно влияние във всяко
отношение от нашето
развитие.
Животът на хората
обаче се характеризира с
динамика и много промени
в последните години, продиктувани от различни
демографски, социалноикономически, природни,
обществени и други фактори както в положителна, така и в отрицателна
светлина. Ние сме община, която има в голяма
степен селскостопански
характер, а промишленият
сектор заема сравнително по-малка част. Основен
поминък от много време
насам е тютюнопроизводството. Преди 10 години,
когато настъпи кризата
с поевтиняването на изкупните цени, цели семейства бяха принудени да
напуснат родните си места и да търсят работа в
чужбина. Днес тази тенденция малко се променя,
като местните започват
да произвеждат и зеленчуци, основно червена капия
като алтернатива. Само
в най-планинските места, където има сериозен
проблем с напояването, се
отглежда тютюн. Количеството му в общината
можем да сравним с това,
което преди 20 - 25 години се произвеждаше само
в едно средно голямо село.
Особеност в сегашното развитие е и изграждането на производствени бази в частния сектор.
Най - с и лн о с а ра з ви т и
шивачеството и металообработването. „Кирково“
ООД прави хидравлични и
спирачни цилиндри, фил-

Шинаси Сюлейман е роден през 1972 г. в Пловдив. Бакалавър е
по физика и математика от Пловдивския университет „Паисий
Хилендарски“ и магистър по финанси от Великотърновския
университет „Св. св. Кирил и Методий”.
Няколко години е бил учител и директор на училището в
с. Шопци. Бил е кмет на селото, председател на Общинския
съвет на Кирково, а от 2015 г. е кмет на общината.
Женен, с едно дете.

три с високо налягане,
помпи, пневматични стойки за минната промишленост и други, които са не
само за вътрешния, но и за
външния пазар - Германия,
Дания, Франция, Швейцария и др. Факт, е че миграционните процеси засягат
и нас, но не се наблюдава
масово обезлюдяване, което означава, че хората са
намерили своята алтернатива за живот и препитание. Последните няколко
години дори регистрираме
завръщане на изселили се.
При Вас има и находища на нерудни полезни
изкопаеми, използвани в
строителството. Как се
развива към настоящия
момент тази дейност?
Да, има. При с. Яковица са открити хромови и
железни руди, в Костурино - хромови, а залежи от
оловно-цинкови има край
селата Шумнатица, Чакаларово и Джерово. Но в
настоящия момент те не
се експлоатират. По-раз-

пространени нерудни изкопаеми са кианит, гранити,
мрамор и др.
Благоприятен фактор за развитието на
общината е наличието
на международен транспортен коридор, както и
близостта до границата
с Гърция. Това би могло да
се използва за привличане
на инвестиции. Каква е
Вашата програма в тази
насока?
Н ие с ме н ай - юж н а та община на България
и с ключово географско
разположение. Коридор
№9, който минава оттук,
свързва балтийските държави с пристанищата на
Средиземно море. Това е
и най-прекият достъп от
Централна България до
бреговете на Бяло море.
Заложихме както на икономически връзки, свързани с комунално-битово и
обществено обслужване,
дистрибуция, информационни центрове, така и
на културен обмен. Днес

близо 30% от целия трафик минават през ГКПП
„Маказа“. В периода юни
- септември се наблюдава
ръст от трети страни Турция, Молдова, Румъния
и Руси я. От миналата
година значително се е
увеличил и броят на пътуващите от Украйна. От
откриването на прохода

гръцки фирми и бизнесмени непрекъснато оглеждат и търсят имоти
и производствени халета
при нас. Проучват се възможности за разкриване
на фабрики за различни
стопански дейности – за
опаковки, преработване
на тютюн, плодове и зеленчуци и други, за LED
лампи, но все още говорим
за етап на проучване, без
да имаме реализирано инвестиционно намерение.
Аз съм оптимист, че ще
дойде този ден, в който
това ще се случи. Надявам
се да бъде скоро. Конкретно на нашата община новият граничен пункт даде
възможност за по-интензивни контакти между хората от двете страни и
засилване на туристическия и търговския обмен.
Непосредствено преди
ГКПП „Маказа“ бе построена най-голямата бензиностанция на „Лукойл“ в
България, която осигури
заетост на повече от 80
човека. Факт е вече работата ни по общ проект с
община Комотини и гръцки организации в сферата
на здравеопазването и
туризма, финансиран по
програмата за трансгранично сътрудничество
INTERREG Гърция - България. Идеята ни е да продължим в тази насока,
като разширим сферите
на дейност и в областта
на спорта, образованието,

културата.
Прави впечатление
строителството на
ефектна туристическа
инфраструктура.
Без значение къде се
намира дадено населено
място, дали е стратегическо или не, дали се използва като туристическа
дестинация или не, безспорно е, че то има нужда
от добра основна инфраструктура – пътища, ВиК
мрежи, електроинсталации, сгради и други компоненти, които да го направят достъпно и добро за
живеене. Туристическата
инфраструктура се появява там, където има природни или културни ресурси, и съответно тя носи
на хората икономически
ползи. Моята основна задача и цел като кмет още
от началото на първия
мандат от управлението
ми е да превърнем общината в добро място за живеене и за инвестиции. Аз
вече казах, че в последните няколко години Кирково
търпи доста динамично
развитие. А факторите
за това са комплексни.
Страте г и че с кото по ложение, ГКПП „Маказа“,
съвкупността от всички
природни, архитектурни
и културно-исторически
богатства, нашето забележително историческо
минало, богатото ни и наситено с много празници,
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които са все важни артерии, осигуряващи достъпа
на хората както между
населените места, така
и с общинския център.
Извършени са ремонти и
на много вътреселищни
пътища чрез полагане на
асфалтобетон и бетон.
В момента отново имаме проектна готовност
и предстои рехабилитация на улици и тротоари в
Бенковски.
По отношение на осветлението - малко на
шега и не съвсем, ще кажа
какво говорят хората - до
всяка къща крушка. За целта имаме спечелен проект
по Норвежката програма.
Функционира и система за видео наблюдение на
обществени места, чрез
което се осъществява
едновременно превантивна дейност и контрол на
движението на най-невралгичните точки. Тя е
базирана на съвременни
цифрови технологии и
има възможност да бъде
разширявана. Камерите
са високотехнологични с
много добра разделителна
способност. Благодарение
на специалното ANPR разпознаване се установяват
номерата на преминава-

щите автомобили.
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инициативи и мероприятия настояще, красивата
природа, чистият въздух
и мекият климат – ние
просто сме облагодетелствани и имаме уникалната възможност да се
възползваме от всичко
това. Хотелите и къщите
ни за гости през летния
сезон са пълни. Това от
своя страна засилва желанието на местните предприемачи да инвестират
точно в строителството
на ефектна туристическа
инфраструктура.
Друго ново строителство наблюдавате ли?
Как се справяте с реновирането на обществените сгради?
С всяка изминала година всичко се променя.
Населените места, осо-

Римски мост в с. Шумнатица

бено големите и най-вече общинският център,
придобиват нов облик.
Продължаваме да благоустрояваме в Кирково, Бенковски, Чорбаджийско и
Фотиново. Едновременно
се появяват и нови частни
сгради или се реновират
съществуващи. Само за
последните две-три години изникнаха няколко къщи
за гости, хотели, магазини.
Преди година с проект
за енергийна ефективност беше изцяло обновена сградата на общинската администраци я,
направени са ремонти на
читалищата и кметствата в по-големите села.
Имате ли проблеми
с ВиК системите, достатъчно ли е водата
за пиене, изграждате ли
пречиствателни съоръжения?
На места, особено през
летните месеци, източниците пресъхват. Този проблем обаче се превръща
в глобален. Цялостното
водоснабдяване при нас
става от общо 143 каптажи, дренажи, шахтови
кладенци. Изградени са 10
помпени станции и 19 резервоара. Но има селища, в
които вътрешната мрежа
е изключително аморти-

зирана и въпреки добрия
дебит тя не достига за
нуждите на потреблението. Продължаваме да
правим нови проучвания за
сондажи там, където има
недостиг, но решаващо за
изграждането на този тип
инфраструктура е икономическата ефективност
на инвестициите заради
сравнително малкото на
брой население в отделните населени места и разпокъсаността им. Експлоатацията и поддържането
на ВиК системите тук се
осъществява от „ВиК“
ООД - Кърджали, което не
инвестира достатъчно и
проблемите остават за
решаване от общината.
Въпреки ограничените ни
финансови ресурси аз съм
поел ангажимент пред хората, че в рамките на 2 3 години няма да има село,
което да има проблем с
водата.
Бих могъл да се похваля, че с проект по ПРСР са
осигурени над 6 млн. лв. за
цялостна реконструкция
и рехабилитация на водопроводите в Чакаларово и
Тихомир. Надявам се скоро
да приключим успешно.
На територията на
общината на този етап
няма изградена пречиствателн а с т ан ци я з а
отпадните води. Отново

по същите икономически
причини. Като алтернативен вариант е възможно
изграждането на модулни
съоръжения, които като
техническо решение са
много подходящи за малки населени места. Това,
заради което сме по-спокойни, е, че все още няма
сериозни замърсители. Но
пък липсата на пречиствателна станция е пречка за
финансирането на проектите ни от ПУДООС за
изграждане на селищни
канализации.

Ново строителство в с. Кирково

Как се пътува между
селата?
Важен приоритет за
устойчиво развитие е
ускореното изграждане
и реконструкция на техническата и пътната инфраструктура. Предвид
географското ни положение шосетата придобиват особено значение за
цялостното ни развитие.
Транспортната достъпност се обезпечава от
първокласна мрежа с дължина 28,5 км, третокласна - 58 км, и четвъртокласна - 298 км. Паричните
ресурси, с които разполагаме, както и повечето
малки общини в България,
са силно зависими от субсидиите от републиканския бюджет. Благодарение на подкрепата, която
получаваме от държавата
в последните три-четири
години, и заделените пари
от общинския бюджет все
пак успяхме да решим голяма част от проблемите.
Осигурени бяха средства и се извърши реконструкция и рехабилитация
на общинския път Кирково
– Шумнатица, на шосето
Кирково – Лозенградци –
Подкова – Маказа, на Маказа – Кукуряк – Стрижба,

Как изглеждат Вашите осем общински училища и тринадесетте
детски градини? Читалищата, които са основен
фактор в развитието на
културата и съхранението на традициите?
За огромно съжаление
ние сме единствената
община в региона, в която
няма нито едно санирано
училище. Въпреки изготвените проекти не попаднахме дори в предварителния приоритетен списък в
Министерството на земеделието, които са принципал. Започнахме ремонт
на СУ в Кирково, но само за
да решим най-спешните и
сериозни проблеми.
И сградният фонд, и
материално-техническата база не е в най-добро
състояние при нас и имаме
нужда от сериозен финансов ресурс както за училищата, така и за детските
градини. Продължаваме
да търсим алтернатива
и да кандидатстваме по
национални и европейски
програми и проекти. Почти същата е ситуацията и с читалищата. Със
собствени средства сме
направили подобрения в
по-големите от тях.
Вие традиционно развивате силна спортна
дейност. Имате ли обаче
добри бази?
Да, ние наистина сме
традиционно добри найвече във волейбола. Имаме два функциониращи
стадиона, спортни зали
в трите средни училища, които се ползват от
всички спортисти. Усилията на общината са
насочени към изграждане
на многофу нкциона лни
терени и детски площадки за по-малките. Имаме
направени 17 спортни и
много детски площадки в
по-големите села. Строим
такава и в двора на гимназията в Кирково.
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По ОПРР ще бъдат ремонтирани и сгради на историческия музей
Елица Илчева
Община Габрово и Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж 2014
– 2020“ („ОПРР 2014 – 2020“) сключиха договор за проект за създаване на условия за креативен
културен туризъм в Регионалния
етнографски музей на открито
„Етъра“. Неговата стойност е
9 779 150 лв., като безвъзмездното финансиране е 6 679 150 лв., а
останалите 3 100 000 лв. ще бъдат осигурени чрез инвестиционен кредит съгласно изискванията на „ОПРР 2014 – 2020“.
Предвижда се основен ремонт
за създадения през 1981 г. хотел
„Странноприемница“. Базата
трябва да придобие съвременен
вид с обновена хотелска част,
конферентен център и стаи за
администрацията на музея. За
реновирането на хотела е проведен архитектурен конкурс, който
бе спечелен от арх. Петя Николова и арх. Андрей Андреев (Another
Studio) съвместно с арх. Миле-

на Фетваджиева (URBANVIVAarchitectural studio).
В рамките на проекта в найголямата сграда – Кръстник Колчовия хан, където сега е администрацията, ще бъде създадена и
модерна експозиционна площ. Там
ще се осигури достъп за хора с

увреждания и ще се направи липсващата вътрешна връзка между
етажите.
Предстои реставрация и на
10 съоръжения, задвижвани с вода,
както и подмяна на луминесцентните лампи с архитектурно-художествено осветление на екс-

позициите, алеите и фасадите.
Къщите по чаршията ще претърпят освежителен ремонт.
Неизползваните с години пещи за
керамика в грънчарското ателие
също ще бъдат обновени. Наново
ще се изгради детски обучителен
център. Освен това ще се издигне и нова разглобяема сцена на
открито.
Сградата на бившето училище в квартала също ще бъде
изцяло ремонтирана. В нея ще се
разположат ателие за реставрация и консервация, художествени
работилници, дворът ще стане
място за творчески изяви. И ще
се съхраняват фондохранилищата
на институцията.
Предвидено е и изграждане
на паркинги в района на РЕМО
„Етър“. Ще бъдат закупени две
електрически колички, с които
хората с увреждания ще могат да
разглеждат експозициите по чаршията, както и микробус до съпътстващата инфраструктура.
Срокът за изпълнение на дейностите е 2 години. Предстоят

ǪǹȊȖȋȍȕȈȗȘȈȊȐȝȈȗȢȘȊȈȒȖȗȒȈȗȖȗȘȖȍȒȚȏȈȔȓȕȓȊ
Зам.-министърът на
труда и социалната политика Зорница Русинова
и и.д. кметът на община
Своге Валентин Михайлов
направиха първа копка за
изграждането на Комплекс
за социални услуги за лица
с психични разстройства
в местността Свражен
край с. Миланово. Той ще
включва три центъра за
грижа, всеки с капацитет
15 души. Финансирането е
осигурено от Оперативна

програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Проектът е с бюджет над 1,7
млн. лв.
Зам.-министър Русинова информира, че МТСП,
Националното сдружение
на общините в Република
България и неправителственият сектор активно работят по подготовката на следващия План за
действие за изпълнение на
Националната стратегия
за дългосрочна грижа, кой-

търгове за инженеринг.
„Габрово е единствената община в страната с два одобрени
проекта по Приоритетна ос 6
„Регионален туризъм“ на „ОПРР
2014 – 2020“ по процедурата
„Развитие на туристически атракции“, похвалиха се от кметството.
С Управляващия орган на оперативната програма е подписан
и договор за ремонт и осъвременяване на експозициите в Регионалния исторически музей. Общата стойност на този проект е
1 615 008,40 лв. Безвъзмездното
финансиране е 1 365 008,40 лв., а
250 000 лв. ще бъдат осигурени
чрез инвестиционен кредит.
Заложени са ремонт на покрива и мансардния етаж, подмяна
на дограмите, цялостно вътрешно и външно пребоядисване, частично изкърпване на мазилките.
Дечковата къща, която е част
от Историческия музей, ще бъде
газифицирана и ще се осигури
достъпна среда за хората с увреждания. На първия етаж ще има
ретрокафене.
Срокът за изпълнение на дейностите е 2 г. За обекта има
изготвен работен проект. Предстои обявяване на обществени
поръчки за строително-ремонтните работи, авторски и строителен надзор, доставки.

то е със 7-годишен период. Тя допълни, че се водят
преговори и с Европейската комисия за програмен период 2021 - 2027 г.
Очакванията са ресурсът
за дейности, свързани със
социалното включване,
включително и строителство, да бъде в размер на
около 2 млрд. лв.
Предстои да бъде отво-

рена за кандидатстване и
процедура „Нова дългосрочна грижа за възрастните
и хората с увреждания –
Етап 2 – предоставяне на
новите услуги” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“. По
нея ще се допускат проекти от 31 общини с изградена подходяща инфраструктура.

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚșȖȞȐȈȓȕȐȌȖȔȖȊȍȊȢȊǪȈȘȕȈ
Във Варна ще заработи дневен център за хора с деменция. За целта ще бъде направен основен ремонт на сграда
на ул. „Петко Станов“ 7. Строителните дейности включват саниране, подмяна на дограма, на ВиК и ел. инсталациите, поставяне на видео наблюдение. Освен това ще се
обособят помещения за почасов отдих, дневна стая, зали
за арт- и трудотерапия, физиотерапия и за индивидуална
работа. Ще има ново дворно пространство с паркоместа
за инвалиди. От услугата ще могат да се възползват 40
потребители.
Символичната първа копка на обекта бе направена в
присъствието на зам.-кмета на Варна Коста Базитов. Той
се изпълнява в рамките на проект, финансиран по ОП „Развитие на човешките ресурси“, по който ще се изгради център и в район „Владислав Варненчик“. Той ще е със застроена площ 550 кв. м, на които ще бъдат разположени 8 двойни
помещения за потребители, дневна, трапезария, сензорна
стая, стая за рехабилитация, ще се обособи и пространство за персонала. Общата стойност на двата обекта е
1,37 млн. лв., от които 941 303 лв. са от Европейския фонд
за регионално развитие, а останалите средства са национално съфинансиране и собствен принос на община Варна.

ǰȏȉȐȘȈȚȐȏȗȢȓȕȐȚȍȓȏȈȘȍȒțȓȚȐȊȈȞȐȧ
ȕȈșȚȈȘȖȚȖșȔȍȚȐȡȍȊǷȓȍȊȍȕ

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!
www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 882 823 260

Плевен ще изгради инсталация за биогаз при рекултивацията на старото депо при с. Буковлък, съобщи кметът
на града Георг Спартански. Стойността на проекта е
12,25 млн. лв., които ще бъдат предоставени по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“. Процедурата
за избор на изпълнител вече е стартирала. Площта, която
трябва да бъде обработена, е 17,32 ха. Спартански отбеляза, че проектът е съобразен с всички изисквания и
стандарти на екологичното законодателство в Европейския съюз.
Предвижда се обработка на повърхностния слой на почвата, изграждане на отводнителни канали. Времето за
приключване на рекултивацията е 23 месеца след сключване на договор с победителя в обществената поръчка.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
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ǵȈȗȘȈȊȐȝȈȖȡȍȍȌȕȈȒȘȈȟȒȈȏȈȏȈȊȢȘȠȊȈȕȍȚȖ
ȕȈșȚȈȌȐȖȕÄǽȘȐșȚȖǩȖȚȍȊ´
Очакваната стойност на строителството е 40 млн. лв.
Страницата подготви
Елица Илчева
Обществената поръчка за
дострояването на стадион „Христо Ботев“ е пусната на предварителен контрол в Агенцията по
обществени поръчки (АОП) и до
седмица-две ще бъде обявена на
официалните интернет страници
на община Пловдив и на АОП. Това
съобщи зам.-кметът по строителство Пламен Райчев на срещата
с представители на Гражданския

съвет за дострояването на съоръжението.
След официалното обявяване
на търга оферти ще могат да се
подават в рамките на 30 работни
дни. Райчев уточни, че процедурата
ще се проведе във възможно найкратки срокове. „Ако участниците
са не повече от петима, както бе
при пазарното проучване, съм уверен, че работата на комисията
ще приключи за 40 дни. Паралелно
с избора на изпълнител ще пуснем
и поръчките за надзор, за да не се

губи време“, поясни зам.-кметът.
Теренът на стадиона не е
включен в обхвата на обществената поръчка, защото ще бъде
финансиран изцяло от общинския
бюджет, като за него ще има отделен търг.
Припомняме, че пет фирми „Адлер-ИН“ ЕООД, „Маридел 2012“
ЕООД, „Път инженеринг“ ЕООД,
„Сиенит Строителна Група“ ЕООД
и ПИМК ООД, подадоха индикативни оферти за остойностяване на
количествените сметки за доиз-

граждане на съоръжението. Найниската индикативна оферта бе
38,9 млн. лв., а най-високата - 46,8
млн. лв.
В края на миналата година
стана ясно, че стадион „Христо

Ботев“ ще бъде завършен с финансиране от държавата и ще стане общински, а съществуващата
концесия беше прекратена. Тогава
инвестицията се оценяваше на 20
млн. лв.

ǸȍȕȖȊȐȘȈȚǫȘȈȌșȒȈȚȈȋȘȈȌȐȕȈȊǫȖȘȕȈǶȘȧȝȖȊȐȞȈ ǵȖȊȐȗȍȚȉȓȖȒȈȡȍȉȢȌȈȚșȈȕȐȘȈȕȐȊǳȖȊȍȟ
С 1,5 млн. лв. ще бъде ремонтиран един
от емблематичните паркове в Горна Оряховица - Градската градина. Средствата за
обновяване са по проект на общината, който е получил одобрение за финансиране от
Оперативна програма „Региони в растеж“
(ОПРР).
Разположено на площ от 30 дка, мястото
за отдих не е реновирано от създаването
му преди десетилетия. Проектът предвижда монтирането на нова мебел, алеи, енергоспестяващо и декоративно осветление,
система за видео наблюдение, както и детски площадки, фитнес на открито и други
атракциони. Средата ще бъде адаптирана
за хората с увреждания. Ще има също така
обособени места за любителите на шахмата и таблата. След фитосанитарна експертиза ще бъде преценено кои растителни видове ще се запазят и какви нови дървета и
храсти могат да бъдат засадени.

Предстои подписването на договора с
Управляващия орган на ОПРР.
Междувременно правителството одобри по бюджета на община Горна Оряховица да се предоставят 3 000 000 лв. От тях
1 493 040 лв. ще са за ремонт на улици и
площади, а 1 506 960 лв. - за „Инженеринг
на мултифункционални игрища в Долна Оряховица и селата Драганово, Поликраище и
Първомайци”.

Нови пет сгради в Ловеч ще бъдат
енергийно обновени. Мерките за ЕЕ ще
обхванат жилищата на 51 домакинства,
съобщават от общинската администрация. Кметът на града Корнелия Маринова
даде старт на строителните дейности
на един от обектите, разположен на ул.
„Оборище“ 1. Той е построен през 1974 г.
и има осем апартамента.
„Това е поредната група от пет блока
за цялостно обновяване и това е добре, а
когато изпълнителите са и ловешки фирми, е още по-добре“, е заявила Маринова.
Тя е припомнила, че санирането е ключов
елемент, който дава бързи резултати,
запазва работни места и създава нови,
съживява съпътстващи производства,
услуги, транспорт - и всичко това в условията на възстановяване от пандемията
от COVID-19.
„Проектът „Прилагане на мерки за

енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Ловеч - етап 3“
е последният по инвестиционния приоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“ от
програмата за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие на Ловеч“, припомнят от администрацията.

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
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W W W. BAL KAN STE EL .COM

www.roland-terex.com
www
roland terex com

22

Ñòðîèòåë

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

петък, 3 юли 2020

Борис Китанов, Велик оратор на Обединена Велика ложа на България:

ǵȐȍșȔȍȕȈȑșȚȈȘȖȚȖȌȍȔȖȒȘȈȚȐȟȕȖȖȉȡȍșȚȊȖ
ȕȈșȊȖȉȖȌȕȈȚȈșȢȊȍșȚȐȕȍȖȋȘȈȕȐȟȍȕȖȚȖȗȖȏȕȈȕȐȍ
Между 250 000 и 300 000 лв. са средствата, които ОВЛБ е дарила по време на пандемията,
причинена от коронавируса
Снимка Румен Добрев
Емил Христов
Ренета Николова

Г - н Ки т ан ов, О б е динената велика ложа
на България отпразнува Рождеството на Св.
Йоан, ден, в който по
т р а д и ц и я бъ л г а р и т е
отбелязват и празника
Еньовден. Защо този
ден е специален за масонството?
Еньовден за нас е
най-светлият, тачен от
незапомнени предхристиянски времена, народен
празник, свързан с множество поверия. Ден, който
се отбелязва от минимум
5 млн. души по света. Историята е много стара.
Тя е свързана със Слънцето – древния символ на
животворното съзидание. Еньовден е денят на
Лятното слънцестоене
за Западното полукълбо –
21 - 22 юни, и се празнува
на 24 юни. Тогава денят
е н ай - про д ъ л жи теле н,
Слънцето грее най-силно
и дълго. Според народните вярвания на Еньовден
се случват чудеса. Той
е и повратна точка, от
която денят започва да
намалява, а годината да
клони към зимата.
Слънцето и неговото
движение по небесната
сфера неизбежно имат
своето отражение и в масонските ритуали, включително при откриване
на ложата. Така например масоните започват
своята работа в ложата
символично по пладне.
Обяснение може да се намери и в древен Египет.
По пладне Слънцето, върховният за египтяните
бог Ра, е в зенита си, а
сянката, олицетворяваща
чудовището Апофис (змията на мрака), е най-къса
и следователно силата
му е най-малка. Циклично повтарящите се природни явления и най-вече
фазите на Слънцето са
били възприемани в древността като божествена проява, свързвана с
раждането, умирането и
възкръсването за нов живот на редица божества.
Множество най-древни
вярвания и мистерии – от
Шумер и земите на Двуречието през религиозните вярвания и мистериите на древните египтяни
и гърци, митраизма, юдаизма и християнството,
са проникнали и намерили място в ритуалите и
символиката на масонството.
С а м и я т де н з а н ас
протича нормално. Съби-

у нас, но заради коронавируса това се отложи. Продължаваме да събираме
експонати за музея. Как
ще се развият в бъдеще
нещата – ще видим, всичко зависи от обстановката. По принцип за нас
тази година е изборна. Би
трябвало да се проведат
избори за нов Велик майстор и Велики сановници.
Предполагам, че това ще
се случи през есента.

раме се в храма, където
се отправят послани я
към по-младите, в които
се припомня историята
и о с н ов н и те з ад ъ л же ния на масона към обществото и просперитета
на България. На този ден
отбелязваме и Новата
масонска година и всичко
това се свързва с деня
на Йоан Предтеча, който
е закрилник на християнските братства и на
зидарите. С приемането на християнството
двуликият римски Бог и
покровител на занаятчиите Янус е преименуван от църквата на Йоан
в двете си измерени я.
Лятното слънцестоене
е посветено на Св. Йоан
Кръстител – Предтеча, и
неговата рождена дата
24 юни, а Зимното - на
Св. Йоан Евангелиста, и
е свързано с рождената
дата на бог Митра. Има
и трети Св. Йоан - Милосърдник, наречен Йерусалимски. Взети заедно,
тримата светци са събирателен образ и символ
на праведния масон и задълженията му да пренесе техните добродетели
извън стените на Храма.
И н т ер е с е н е и ф а ктът, че макар и да има
светец покровител на
архитектите и строителите - Св. Тома, ние,
С в о б о д н и т е з и д ари,
честваме Св. Йоан, защото в него е обобщен
дълбоки ят философски
смисъл на изграждането

на моралните качества
и ценностна система на
личността, а чрез нея
и на обществото като
цяло.
З а щ о с е н ар ича т е
Свободни зидари? Каква
е символиката зад това
име?
В нашите среди масон
или свободен зидар значи
едно и също. Свободни
зидари е философско пон я т ие . Н ие н аб л яг а ме
върху начина на мислене
и на отношението ни към
света, в който живеем.
Стремим се да изградим
личности, способни да
реализират идеалите на
свободата и просперитета в обществения живот
и красотата в междуличностните човешки взаимоотношения. Ние сме
организация на свободни
хора. При нас няма насилие, няма заповеди. Всичко се изгражда на основата на дискусията, на
откровените разговори,
на убеждението.
Членството е отворено за мъже от всички
раси и вероизповедания,
които търсят самоусъвършенстване и се ползват с добро име.
Масонството винаги
е било обвито в мистицизъм. През годините
за него не се е писало
много. Какво доведе до
желание т о з а пове че
публичност пред обществото?

Основната тайна на
масонството е, че няма
тайни. През го дините
за много хора сме били
ер ет и ци, кон с п и рато ри, безбожници, а дори
и сатанисти. За всички
тота литарни режими,
религии и диктатури сме
може би такива. Защото
в ис тори я т а н а ч ове чеството ние сме найстарото демократично
общество на свободната
съвест и неограниченото
познание. В католическия
свят, ако си масон, се
смята за грях. Нашата
църква също няма добро
отношение към масоните. В Англия обаче е въпрос на чест и достойнство да кажеш, че си член
на масонска ложа. Това е
свързано преди всичко с
протестантското вероизповедание.
Въпреки че винаги ще
има хора, които ще се
съмняват в нас, а някои
дори и ще се страхуват,
решихме да се открием
за света. В ОВЛБ имаше сериозни вътрешни
обсъждания, но стигнахме до извода, че нямаме
основания да се крием.
Разпространените митове за нас нямат нищо
общо с истината. Не сме
онези, които искат да управляват света. Стремежът ни е да го направят
по-хуманен.
Тази година беше нестандартна за всички.
Как се отрази COVID-19

на работата на ОВЛБ?
Като организация ние
даваме пример за спазване на законите и наредбите в държавата.
Естествено се съобразихме с всички препоръки.
Преустановиха се срещите ни с декрет на Великия майстор. В ложите
продължихме да работим
онлайн.
Искам да подчертая,
че много наши членове
с е в к л ю ч и х а кат о д о б р ов олци по в р еме н а
епидеми ята от К 19 в
България. 45-има братя
се регистрира ха като
доброволци и работиха в
болниците в страната.
Освен това по молба на
Великата ложа на С ан
Марино 5 наши ложи се
обединиха и помогнаха с
медицински консумативи.
Между 250 000 и
300 000 лв. са средствата, които ОВЛБ е дарила
по време на пандемията,
причинена от коронавируса, като проведохме общо
47 дарителски акции.
Преди една година интервю за в. „Строител“
даде Великият майстор
Искрен Йотов. Вие сте
Велик оратор на ОВЛБ.
Какво се промени за последната една година?
Промени се това, че
покрай пандеми ята и
свързаната с нея карантина се спря дейността
ни. Има хме планове за
откриването на първия
музей на масонството

На 20-и юни се навършиха 5 г. от обединението на масонството в
България. Как бихте коментирали този факт?
Каквото и да кажа, ще
е малко. Щастлив съм, че
това се случи. Обединението беше полезно за
всички нас. Доказахме, че
можем да съграждаме, да
работим заедно.
Това беше оценено по
достойнство от регулярните масонски ложи по
света и дадено за пример
на тези, които все още
живеят с подобни проблеми.
Тук е важно да отбележа, че ОВЛБ има над
13 0 п р и з н а н и я о т ц я л
свят. Ние сме Регулярната Обединена Велика масонска ложа на България.
В страната има и други
ложи, които обаче не са
признати. Не можем да
забраним на никого да се
сдружава. Но пред света
– ние сме официалният
представител на българското масонство!
Какво ще пожелаете
на нашата аудитория?
Пожелавам на Вашите читатели честност
към това, което вършат.
Добре дошли са при нас.
Ние не сме тайна, ние
сме елитна организация
и всеки, който има качества и смята, че може
да бъде полезен, винаги е
добре дошъл.
На нашите членове,
включително и на себе
си, пожелавам да не бъдем огледален образ на
обществото, в което живеем, защото то според
мен боледува и има нужда
от нашата безкористна
помощ. Нека да ни води
вярата в смисъла и необходимостта от Великия
Градеж, защото в архитектурата на знанието
и безкрайността няма
мое време и нейно пространство. Защото ТАМ
НИЕ сме и К АМЪКЪТ, и
ЗИДАРЯТ, и АРХИТЕКТЪТ,
и ХРАМЪТ. Защото ТАМ
идоли няма. Там всичко е
СВЕТЛИНА!

Ñòðîèòåë
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first sod took place at Sofia
Tech Park for the building of
the Bulgarian supercomputer
which will be part of the European network EuroPHC.
The project for this highperformance machine is being realised by a consortium
Petascale supercomputer –
Bulgaria, with leading partner Sofia Tech Park AD.
The supercomputer will
be one of five petascale su-

A symbolic turning of the
first sod took place at Sofia
Tech Park for the building of
the Bulgarian supercomputer
which will be part of the European network EuroPHC.
The project for this highperformance machine is being realised by a consortium
Petascale supercomputer –
Bulgaria, with leading partner
Sofia Tech Park AD.
A symbolic turning of the

Denitsa Nikolova, Deputy Minister of Regional Development and Public Works and Head
of the OPRD 2014 – 2020 MA:

57% of the OP „Regions in Growth 2014 - 2020“
budget have been paid out
Mrs. Nikolova, are there any cases of
reported delays? How many are the contracts under the OPRG which are in process of implementation and did it happen
any of them to be terminated because of
the pandemic?
The total number of the signed contracts is 629. Payments for 295 of them
are completely finalised. The total number of the contracts in process of implementation, or for which the final payment
had been requested and is being processed, is 334.
In respect to the implementation of the
OPRG 2014 - 2000 delays had not been
reported. On the one hand, the Managing
Authority is working by involving at maximum the capacity of its resources, on the
other hand - the appropriate measures had
been applied regarding the activities of the
beneficiaries. The OPRG MA has prepared
special guidelines in connection with the
declared across the country state of emergency. An option had been enabled to request a temporary suspension of the contracts implementation in cases when their
performance was impossible. The majority
of the beneficiaries had not requested such
measures, in fact only for 41 projects the
payment of grants has been stopped. With
the abolition of the state of emergency on
13 May 2020, the OPRG MA has ex officio
resumed the implementation of these contracts and currently the works are going on
according to the schedule.

What is the number of the projects,
for which the expenditures have been certified and paid out?
The amount of funds disbursed, since
the beginning of this year up to the end of
May, is BGN 146 Million, and the amount of
the accumulated ones since the beginning
of the program is BGN 1,7 Billion, or 57%
of its budget. The amount of the certified
cumulative expenditures is BGN 1,076 Billion, or 36%.
What is on the agenda of the OPRD
in 2020?
In March 2020 the team of the MA of
the OPRG has finalised the first draft of
the new Operational Programme „Regional
Development 2021 – 2027“, which was
submitted to the members of the Thematic
Working Group (TWG), specially established to work on proposals, comments
and standpoints. In early April the first draft
of the programme was approved by a decision of the TWG and it was sent to the
European Commission for initial review and
consultation.
The negotiations on this draft with the
EC will take place within the period June –
July 2020, and based of their outcome, the
plan is by the end of September the OPRG
MA’s team to submit to the Commission a
supplemented variant of the „OPRD 2021 –
2027”. The second draft of the programme
will be submitted to the members of the
TWG as well.

Do you read „Stroitel“ Newspaper and
what does it mean to you?
Your edition is among the few information channels, with a narrow, professional
orientation. I like that you address each
topic with the necessary detailed and indepth approach, in order to present the
most realistic picture, and to give meaning and accent to the presented data and
analyses. I am extremely glad when I see
projects, financed under the managed by
me programmes, in their different stages –
preparation – implementation – completion.
This means a job well done for me and my
team, it also shows what people will get as
a result.
Keep on in successfully acting as a
face of the sector, by looking for and finding
the important answers and solutions to the
current challenges! Without them our thinking could hardly evolve and we would not be
able to be what we are.

percomputers, which aim to
upgrade Europe’s computing
capacity. The application by
the Bulgarian consortium was
approved according to the
EuroPHC Joint Undertaking
procedure, which chose eight
locations for the constructing
of supercomputers; 3 preexascale and five petascale
supercomputers.
The main goal of the supercomputer is to increase the

competitiveness of the Bulgarian economy, to speed up the
development of research and
innovation, based on the modern methods for modelling and
simulating real-life processes.
The machine’s capacity can
be used by a large number
of public and private users in
many applied fields, including
by small and medium enterprises on Bulgarian, regional
and European level.

Minister Petya Avramova gave a start
of construction of the roundabout
road in the South part of Bansko
The Minister of Regional Development and Public Works Petya
Avramova gave a start to the project for construction of the ring road
on the South side of Banksko. The section is located from Naiden
Gerov street up to Tsar Simeon street. The length of section is 1230
m, and the total value is almost BGN 1,2 Million, of which BGN 1
Million are provided by the Council of Ministers in 2018.
In the official ceremony have taken part also the mayors of
Bankso Ivan Kadev, of Dobriniste - Petar Galchev, the Member of
Parliament Aleksandar Matsurev and the manager of the company,
implementing the project – Galchev Engineering EOOD – Lyubomir
Galchev.
„Synchronised co-working between the municipalities and the
government should be continued, because the local authorities are
not able to manage the implementation of the large infrastructure
projects on their own. The joint work of the central and the local
authority leads to good results and I believe that only with common
efforts will be possible to find solution for each concept or issue”,
underlined the minister. Avramova pointed out that Bansko should
have a good infrastructure. According to her words, this is an important matter not only for the appearance of the resort complex, but
also for all the residents and the guests, visiting the town, as well as
for the investors from this region.
„I wish builders to be successful“, said she in conclusion.
The Mayor Ivan Kadev stated that the project is of great infrastructural importance for the region and Bansko. This project was
very wanted, as it is going to make the living environment better and
we eagerly expect its realisation”, added he.
The term for implementation of the ring road on the South side
of Bansko is 180 calendar days. The section from Naiden Gerov str.
to Tsar Simeon str. is made of crushed stone pavement, but there
are lengths where it is completely missing. The construction works
will also involve new drainage, and new shafts will be installed. With
the successful completion of works on this site, the transit traffic will
be brought outside of Bansko, conditions will be provided for safe
and economical transport both for the passengers and the goods,
as well as a quick access for the coming from the East gate tourists towards the resort zone and the start station of the cabin lift.
Превод Радостина Иванова

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ОП НА КСБ

КСБ – АНАЛИЗИ

Инж. Галина Василева,

Инж. Красимир Инджов,

ръководител на Управляващия
орган на ОП „Транспорт и
транспортна инфраструктура

председател на ОП на КСБ - Ямбол

Икономически отчет
на строителния сектор I тримесечие 2020 г.

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.

Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 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.

„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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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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СТРОИТЕЛЕН МАТЕРИАЛ 08

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

ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ

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

10% отстъпка за вписани в ЦПРС фирми
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 над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.
Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр.

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.

BG20102
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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.
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За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова, 0884 20 22 57 – Калоян Станчев

%ǺǾǽǾȆǻǶǬ ǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ² ǰǺ

