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От тях 94,3 млн. лв. са за строителството на участъка Буховци - Белокопитово от АМ „Хемус“ и обхода на Бургас
Десислава Бакърджиева
Министерският съвет (МС)
осигури над 265 млн. лв. допълнително за големи пътни обекти.
Това стана на редовно правителствено заседание, което се проведе ден след като преми ерът
Бойко Борисов оповести нови
социално-икономически мерки за
над 1 млрд. лв. в отговор на пандемията от COVID-19. По решение
на кабинета до 170 747 001 лв. се
отпускат допълнително по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), респективно на
Агенция „Пътна инфраструктура“
за 2020 г. От пресцентъра на
МС поясниха, че с част от тези
средства до края на годината ще
бъдат разплатени извършени дейности по изграждането на отсечката между Драгоман и Сливница
от бъдещата магистрала „Европа“, Софийския околовръстен път
в участъка от „Цариградско шосе“
до жк „Младост“ и обходния път на
Поморие. Второто направление, в
което ще бъдат насочени част
от тези пари, е ремонт на ключови участъци от републиканската
мрежа и съоръжения по тях, както
и за повишаване на пътната безопасност чрез обновяване на мантинели, възстановяване на вертикална сигнализация, полагане
на хоризонтална маркировка и др.
С друго постановление на МС
94 366 962 лв. от отпуснатите
средства за пътни обекти се
предоставят за изграждането на
участъка между Буховци и Белокопитово от АМ „Хемус“ и за предстоящото стартиране на строителните работи на Северния
обходен път на Бургас.
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Десислава
Бакърджиева
С водосвет и рязане на
лента бе открита новата
пречиствателна станция
в Китен, която ще обслужва териториите на Приморско, Китен, ММЦ и Лозенец. Това съобщиха от
„Джи Пи Груп” АД, водещ
партньор в ДЗЗД „Блек Сий
Груп“, изпълнил успешно
проекта. В официалната
церемония са участвали
кметът на Приморско Димитър Германов, областният управител на Бургас
Вълчо Чолаков, кметът на
Китен Николай Марков и
директорът на ВиК – Бургас, инж. Ганчо Тенев.
ПСОВ „Китен“ е с капацитет 55 000 еквивалент
жители. Съоръжението
има голямо значение за
региона, тъй като ще га-

рантира чистотата на
преработените води с
изключително качество, и
то за период от 30 г. напред.
„Приключваме грандиозен проект за Приморско.
Една община, която има
бюджет около 20 млн. лв.,
инвестира в реновиране,
разширяване и модернизиране на това съоръжение
близо 22 млн. лв. Далечната 2012 г. стартирахме
процедурата – изключително тежка, отговорна,
свързана с много доказване пред съответните
институции за необходимостта от това, в което
ние желаехме да инвестираме. Началото на 2017 г.
беше подписан договор
и 3 години по-късно ние
приемаме една работеща
реновирана пречиствателна станция. Въпреки

предизвикателствата,
защото станцията не е
спирала работа по време
на реновацията, строителят изпълни едно уникално
за страната съоръжение”,
е казал кметът Димитър
Германов.
Модернизаци ята на
ПСОВ „Китен“ включва
механично, биологично и
химическо пречистване,
обеззаразяване на отпадни води, както и стабилизиране и уплътняване на
утайката до вид, удобен
за депониране. За намаляване на експлоатационните разходи е изградена
автоматизирана система
за управление на процесите - SCADA. По време на
реализацията на проекта
„Джи Пи Груп“ АД е изградила пет нови сгради, а
други две са реконструирани.
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
„По цялото трасе на
„Балкански поток“ се работи в момента. Това, което
поколения десетилетия говореха, че един ден България ще бъде диверсифицирана и ще има възможност
да получава и азерски, и
американски, катарски, израелски и всякакъв друг газ,
е факт“. Това заяви министър-председателят Бойко
Борисов, след като провери
строителството на газопровода в 44-километровия участък в област Търговище. Той изтъкна, че в
страната продължават
да се изграждат огромни

инфраструктурни обекти.
Изп. директор на „Булгартрансгаз“ Владимир Малинов информира премиера,
че към настоящия момент
са заварени 423,31 км тръби от общо 462,07 км. Малинов отбеляза, че над 78
археологически обекта са
открити по цялото трасе
на „Балкански поток“, за
чието запазване са осигурени 22 млн. лв.
След като се запозна
с постигнатото по „Балкански поток“, Борисов инспектира изграждането на
участъци от АМ „Хемус“ на
територията на областите Шумен и Търговище. „В
момента атакуваме Севера и Северозапада с инфра-

структура. Всеки месец
се вижда напредъкът по
автомагистрала „Хемус“.
Всичко това се прави за
младите хора“, заяви министър-председателят и
добави, че над 4000 души
работят на трасетата на

„Хемус“.
Следващият обект в
програмата на премиера
беше обновената пречиствателна станция за отпадни води на Златни пясъци. Проектът е изпълнен
по Оперативна програма

„Околна среда“. Стойността му е 37 150 155,07 лв.
ПСОВ е предвидена за натоварване от 72 122 жители и гости през летните месеци и 18 000 – през
зимния период. Премиерът
Борисов отбеляза значимостта на съоръжението
за региона и обърна внимание на модерното му оборудване. „Сега по цялото
ни Черноморие има над 50
пречиствателни станции,
което е добре за туризма,
за бизнеса, за хората“, бяха
думите на Бойко Борисов.
Ден по-късно премиерът провери изграждането на Интерконектора
Гърция - България заедно
с министъра на енергети-

ката Теменужка Петкова.
Тя информира Борисов, че
напредъкът по проекта е
сериозен въпреки пандемията, която е забавила
определени дейности. „130
човека работят по продължението на цялото трасе
от Кърджали до Стара Загора и в частта на гръцка
територия“, коментира
Петкова. За изграждането
на интерконектора са произведени 120 км тръби, от
тях в България са доставени 110 км. 106 км е разчистеното трасе, по което са
разнесени 47 км тръби (от
тях 37 км на българска територия) и в момента се
извършват автоматични
заварки.

ǔǳǯǼǬǲǰǬǾǴǼǱȁǬǭǴǷǴǾǴǼǬǾǿǷǴȂǴǮȆǮǎǼǬȂǬǽǸǷǹǷǮ
Правителството одобри допълнителни трансфери по бюджета на община Враца за 2020 г. в
размер на 2 млн. лв. за
изграждане на нови улици
и рехабилитация на бул.
„Европа“ – връзката между жк „Сениче“ и кв. „Кулата“. Решението бе взето
от Министерския съвет
(МС) след работно посещение на премиера Бойко
Борисов във Враца, на което бе придружен от министъра на регионалното
развитие Петя Аврамова.
Кметът на Враца Калин
Каменов им показа напълно обновената волейболна
зала, която е реконструирана с 1,2 млн. лв., осигурени от МС. Те посетиха
и новопостроен завод в
града, за който Борисов
заяви, че е един от наймодерните в цяла Северна
България. „Всички инвеститори питат за пътища. Затова продължаваме
ударното строителство
по отсечката Ботевград
– Мездра. Скоро започва-

разширението на пътя
Ботевград – Видин. За
този участък от четирилентовия път има избран
изпълнител и реалните
строителни дейности ще

могат да стартират до
началото на септември“,
съобщи Аврамова. Тя добави, че до 2 седмици ще
започнат и СМР по лот 1
от Лютидол до Ботевг-

рад. „В момента най-усилено се работи в участъка след Ребърково посока
София от лот 2 на проекта“, каза още министър
Аврамова.

ȝȐȓȓȊȏȈȈȓȍȐȒȢȔȋȘȈȌșȒȐȧșȚȈȌȐȖȕ
Елица Илчева

ме работата и по Видин
– Монтана“, коментира
премиерът.
Калин Каменов информира Бойко Борисов, че за
последните 4 г. са инвестирани близо 40 млн. лв.
във възстановяване на
ключови булеварди и пътни артерии във Враца. По
думите на кмета сред
текущите инвестиционни проекти на местната
администрация са модер-

низацията на градския
транспорт, чиято стойност е близо 26 млн. лв., и
завършването на последния етап от проекта за
воден цикъл.
Петя Аврамова предс т ави дей н о с т и те по
из г ра ждането н а с ко ростния път Ботевград
– Мездра. „До 2 седмици
ще приключи отчуждителната процедура за
етап Видин – Грамада от

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȕȈȌȒȔȖȚǨȑȚȖșȒȐȧȗȘȖȝȖȌ
Започва рехабилитацията на над
33 км от Айтоския проход – път III-208
Провадия – Дъскотна, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“. Инвестицията е за над 24,3 млн. лв., които са
осигурени по ОП „Региони в растеж 2014
– 2020“. Срокът за изпълнение на СМР е
15 месеца. За по-бързото реализиране
на проекта трасето е разделено на два
лота - 29 и 30.
В лот 29 е отсечката от км. 49+184
до км. 65+933 в областите Бургас и Варна. Началото на участъка е от моста
над яз. „Цонево“ при 49-и км, а краят е при
65-и км недалеч от с. Вишна. Предвижда
се изграждането на нова конструкция на
местата с недостатъчна носимоспособност и полагане на асфалтобетонова
настилка в целия участък, заустване на
асфалтираните улици и на селскостопанските пътища, възстановяване на банкетите и откосите и др. Основно ще бъдат ремонтирани 6 мостови съоръжения,
сред които са тези над яз. „Цонево“, над
р. Камчия и р. Гермето. Проектът включва и разширяване и укрепване на скалния
тунел при 56-и км в близост до с. Билка.
На места ще бъдат възстановени или
надстроени укрепителните стени.
Изпълнител на лот 29 е „ИСА 2000“
ООД. Стойността на договора им е

13 862 109,24 лв. Надзора ще осъществи „Пътинвест-инженеринг“ АД за
297 524,17 лв. Авторският надзор е поверен на Обединение „Сивет ЗТИ“ с
участници „3TI Проджети интенерия интеграта“ СпА и „СивЕн Дизайн Сървисис“
ООД. Стойността на техния договор е
3840 лв.
Отсечката в лот 30 започва в близост
до с. Вишна (км. 65+933) и завършва малко преди кръстовището с третокласния
път III-2085 Руен - Просеник (км. 82+749).
В проекта е зложена цялостна подмяна
на асфалтовата настилка и подобряване
на отводняването. Ще се поставят нови
бордюри, мантинели, знаци и маркировка.
Ще се ремонтират и 3 моста - над р. Казан дере, над Сазла дере и над р. Ябълчевска. На съоръженията ще се възстанови
бетоновото покритие. Ще се положат
нова хидроизолация и асфалтова настилка. Мостовете ще са с обновени тротоарни блокове и предпазна ограда.
СМР на лот 30 са възложени на „ИСА
2000“ ЕООД за 9 732 925,76 лв. Надзорът
ще е на „Трансконсулт-БГ“ ООД. Техният
договор е за 194 760 лв. Авторския надзор ще изпълни Обединение „Сивет 3ТИ“
с участници „3ТИ Проджети интенерия
интеграта“ СпА и „СивЕн Дизайн Сървисис“ ООД за 3840 лв.

Предвидени са близо 300 000 лв. за
алеите към градския стадион „Христо
Ботев“ във Враца, съобщи общинският
пресцентър. По проекта, чието изпълнение е стартирало, предстои да се
възстановят тротоарните площи и да
се ремонтира осветление. Дейностите
са включени в капиталовата програма
на общината за тази година.

Успоредно с това ще бъде асфалтиран и участъкът от бул. „Демокрация“, в частта от ул. „Спортна“ до
ул. „Козлодуйски бряг“, тъй като настилката е в изключително лошо състояние.
Ремонтни дейности в този район не
са извършвани в последните 20 години.
„В момента обсъждаме варианти и за
обособяването на още детски площадки на алеите“, съобщи кметът на Враца
Калин Каменов.
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ǵȈȌȔȓȕȓȊȌȖȗȢȓȕȐȚȍȓȕȖ ǴȖȉȐȓȐȏȐȘȈȚȔȓȘȌȓȊ
ȏȈȋȖȓȍȔȐȗȢȚȕȐȖȉȍȒȚȐȘȍȠȐǴǹ ȊȗȖȌȒȘȍȗȈȕȈȉȐȏȕȍșȈ
За отсечката между Буховци и Белокопитово от АМ „Хемус“ са отделени 81 421 062 лв., с
които ще се извършват разплащания по изпълняващите се в момента строително-монтажни
работи. Участъкът е с дължина 16,3 км и е на територията на областите Шумен и Търговище. По
договор той трябва да бъде завършен до 2021 г.
От правителствената информационна служба
посочват, че строителите работят много мобилизирано и в случай че не възникнат допълнителни
затруднения, е възможно дейностите да приключат и по-рано от предвиденото.
За Северния обходен път на Бургас са предвидени 12 945 900 лв. Те ще бъдат за авансови и меж-

динни плащания при предстоящото стартиране
на СМР и строителния надзор. С изграждането
на 4,7-километровото трасе транзитният трафик, идващ от Варна по път I-9 и продължаващ
на юг по I-6 София – Бургас и автомагистрала
„Тракия“, ще се изнесе извън центъра на морския
град. По този начин ще се повиши безопасността
на движение за пътуващите от Западна и Северна България.
Правителството взе и решение по бюджета
на МРРБ да се осигурят до 89 998 200 лв. за финансиране на Националното тол управление за
плащане на последната част от договора за проектиране, изграждане и въвеждане на електронна
система за събиране на таксите за ползване на
републиканската пътна мрежа.

ǙǬǰǸǷǹǷǮǽǬǮǷǺǲǱǹǴǮǺǭǼǬǳǺǮǬǾǱǷǹǬ
ǴǹȀǼǬǽǾǼǿǶǾǿǼǬǻǺÅǚǛǜǜ´
Десислава Бакърджиева
С изменение на Насоките за кандидатстване по процедура „Култура и спорт в училище“ на
Оперативна програма „Региони в растеж 2014 –
2020“ („ОПРР 2014 - 2020“) ще бъде предоставена
възможност Министерството на културата да
подаде проектно предложение за ремонт и преоборудване на Професионалната гимназия по каменообработване в с. Кунино. Това съобщиха от
Министерството на регионалното развитие и
благоустройството (МРРБ). От ведомството
посочват, че по „ОПРР 2014 - 2020“ са осигурени
над 730 хил. лв. Крайният срок за подаване на проектно предложение е 23 октомври т.г.
С европейски пари по процедурата вече се модернизират Националното училище по изкуства
„Добри Христов“ във Варна и Националното училище по фолклорни изкуства в Котел. От системата на Министерството на младежта и спорта са
финансирани ремонтите на спортните училища
„Георги Бенковски“ във Варна, „Майор Атанас Узу-

нов“ – Русе, и „Ген. Владимир Стойчев“ – София. В
процес на оценка е и проект за модернизиране на
спортно училище „Юрий Гагарин“ в Бургас.
От МРРБ отчитат, че до момента направените инвестиции за образователна инфраструктура по „ОПРР 2014 - 2020“ са над 566 млн. лв.,
като по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани 39 проекта, за които са предоставени близо 354 млн. лв.
безвъзмездни средства. По ПО 3 „Регионална
образователна инфраструктура“ са сключени 58
договора, безвъзмездната финансова помощ по
които е близо 213 млн. лв.
С изпълнението на проектите в рамките на
ПО 3 е предвидено да бъдат обновени над 120
общообразователни и професионални училища,
спортни и културни учебни заведения, в които се
обучават над 68 хил. деца. Общо 3 университета в страната реализират проекти за ремонт,
обновяване и модернизация на образователната
инфраструктура, включително осигуряване на
специфично лабораторно оборудване.

НАЛИЧНИ НА СКЛАД
Л МИНИ БАГЕРИ

Мирослав Еленков
„Правителството предлага мерки за справяне с кризата, породена от COVID-19,
в два пакета – едните са
социално-икономически, които са изцяло финансирани от
централния бюджет. Те са в
размер на 1,162 млрд. лв. Втора група от мерки са за 1,8
млрд. лв. и ще бъдат изпълнявани през Министерството на икономиката (МИ)“. Това обяви министърът на
икономиката Лъчезар Борисов след среща с представители на работодателските организации. На пресконференцията
присъстваха и зам.-министрите на икономиката Яна Топалова и Стамен Янев.
Лъчезар Борисов обясни, че средствата от втория пакет биха могли
да нараснат с 400 млн. лв., които биха
дошли от програмата REACT-EU. С тях
ще може да се подпомогне бизнесът и
възстановяването на икономиката.
Той подчерта, че ръководството на
ведомството е постигнало съгласие с

Снимка авторът

` от стр. 1

работодателите по антикризисните
мерки на 85 - 90%. Борисов добави, че за
да се реализират някои от предложените идеи, ще се наложат и законодателни промени.
Министърът посочи, че е отправил
предложение към работодателските организации да бъдат част от надзорния
орган за разпределение на евросредствата в МИ. Лъчезар Борисов обяви
още, че се открива горещ телефон за
сигнали, както и че на всеки две седмици ще се прави публичен отчет пред
обществото, с което цели работата на
ведомството да стане прозрачна.

ǘǴǹǴǽǾǱǼǽǶǴȋǾǽȆǮǱǾǻǼǴǱǻǼǺǱǶǾǬǹǬǓǬǶǺǹǬǳǬ
в страната.
ǴǹǰǿǽǾǼǴǬǷǹǴǾǱǻǬǼǶǺǮǱ те паркове
„Чрез тази регулация правителствоДесислава Бакърджиева

На редовното си заседание правителството одобри проект на Закон за
индустриалните паркове и ще го представи за разглеждане на Народното
събрание, съобщиха от пресцентъра на
Министерския съвет. С него се уреждат
въпросите, свързани с проектиране, изграждане и управление на индустриални-

то цели да създаде благоприятна среда
за инвестиране в индустриални мощности, гарантирайки условия за развиване
на високотехнологични производства и
услуги, иновации и трансфер на технологии. Наред с това проектът на закон
трябва да послужи и като инструмент
за провеждане на балансирана икономическа и регионална политика“, се посочва в съобщението на МС.

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

SWE25FU

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.

ПРОМО
ЦЕНА:
42 000лв.

„Балкан Стийл Инженеринг“ ООД

0.08m³
МОЩНОСТ: 14kW/2200rpm
ОБЩО ТЕГЛО: 2.65t

гр. София, кв. Кремиковци –
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11

КАПАЦИТЕТ НА КОФАТА:

0700 20 404

*Цената е без включен ДДС.

WWW.INGCONSULT.BIZ

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

e-mail: sales@balkansteel.com

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
W W W. BAL KAN STE EL .COM
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ǶȚȒȘȐȝȈȔȖȌȍȘȕȐȏȐȘȈȕȐȧțȟȈșȚȢȒǹȒțȚȈȘȍ±ǶȘȐȏȖȊȖ
ȖȚȎȍȓȍȏȖȗȢȚȕȈȚȈȓȐȕȐȧǷȓȖȊȌȐȊ±ǩțȘȋȈș
Инвестицията е възлязла на над 69 млн. лв. без ДДС, осигурени по „ОПТТИ 2014 – 2020“
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Министърът на транспорта,
информационните технологии и
съобщенията Росен Желязков,
ген. директор на Национална
компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) инж. Красимир Папукчийски и областният
управител на Пловдив Дани Каназирева прерязаха лентата на
модернизирания жп участък Скутаре – Оризово, част от проект
„Рехабилитация на железопътната линия Пловдив - Бургас,
Фаза 2“. Събитието се състоя
на жп гара Белозем и в него взеха участие и председателят на
УС на НКЖИ Христо Алексиев,
кметът на община Раковски Павел Гуджеров, представители на

изпълнителя – Обединение „Европейски железници“, и др.
Отсечката Скутаре – Оризово е с дължина 26 км. Стро-

ителството е възлязло на
69 848 308,66 лв. без ДДС, осигурени по Оперативна програма
„Транспорт и транспортна инфра-

структура 2014 – 2020“ („ОПТТИ
2014 – 2020“). В рамките на проекта са рехабилитирани железният
път и контактната мрежа в участъка от гара Скутаре до гара
Оризово, системите за сигнализация и телекомуникация, приемните здания и техническите
сгради в гари Маноле и Белозем.
Изградена е и спирка Опълченец.
„Постигнатата максимална
скорост 130 - 160 км/ч и по-високото качество на услугите
ще спомогне за повишаване на
конкурентоспособността на
железопътния в сравнение с другите видове транспорт“, заяви
инж. Папукчийски. Той допълни,
че като част от транспортен
коридор „Ориент/Източно Средиземноморски” модернизацията
на тази линия е от съществе-

ǹȚȈȘȚȐȘȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȚȈȕȈȎȗȋȈȘȈǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈ
Стартираха строителните дейности за модернизация на поредната
ключова гара на едно от
най-натоварените железопътни направления в страната – София – Бургас
– жп гара Стара Загора.
Това съобщиха от Национална компания „Железопътна инфраструктура“.
Началото на реализацията са дали министърът

на транспорта, информационните технологии и
съобщенията Росен Желязков, ген. директор на
НКЖИ инж. Красимир Папукчийски, председателят
на УС на НКЖИ Христо
Алексиев, кметът на Стара Загора Живко Тодоров,
областният управител на
Стара Загора Гергана Микова и представители на
изпълнителя, на надзора

и др.
Реконструкцията на
гаров комплекс Стара
Загора се осъществява
по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура
2014 – 2020“. Стойността на договора за строителство на обекта е
9 726 944,27 лв. без ДДС.
Изпълнител е ДЗЗД „Европейска гара – Стара

Загора“, в което са „Парсек Груп“ ЕООД, „Престиж
бизнес-93“ ООД, „Бигла – III”
OOД и „АТМ“ ЕООД.
На церемонията инж.
Красимир Папукчийски е
пожелал спорна и успешна
работа на изпълнителите.
„След 2 години Стара Загора ще има изцяло обновена
и модерна жп гара, която
ще подобри организацията и обслужването си и

но значение както за България,
така и за Европа.
По думите на Росен Желязков
участъкът Скутаре – Оризово е
от изключително значение за
разгръщането на може би найважната жп мрежа между границата със Сърбия и Черно море.
„Този ангажимент, както и развитието на връзките Карнобат
– Синдел, Русе – Каспичан, Варна
– Русе и т.н. са гаранция за използването на железниците като
най-модерния транспорт за превоз на пътници и товари“, каза
министърът. Росен Желязков бе
категоричен, че това не е само
българска, а общоевропейска политика, особено в контекста на
Зелената сделка и трансформацията от аналоговия към дигиталния свят.

ще разполага с необходимите удобства и комфорт
за пътниците“, в заявил
още той.
Гаров комплекс Стара Загора е разположен
в югозападната част на
града. Приемното здание
е проектирано и строено
през 70-те години на XX в.
В обхвата на проекта е
включен ремонт, възстановяване и модернизация
на съществуващата жп
инфраструктура с цел гарантиране на сигурност-

та на пътниците, както
и привеждане на гаровия
комплекс в съответствие
с европейските стандарти в жп транспорта. Ще
бъдат въведени мерки за
енергийна ефективност,
ще се изградят асансьори
и ескалатори, ще се подменят всички инсталации,
стенни, подови и таванни
покрития. Предвижда се
още нова климатизация.
Целият сграден комплекс
ще бъде достъпен за хора
с намалена подвижност.
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Дончо Барбалов, зам.-кмет на София по направление „Финанси и здравеопазване“ и

³ÔÒÐÊÔÇÍÓÔÄÐÔÐÏÂÊÏÖÒÂÓÔÒÕÌÔÕÒÂ
Работата ни с КСБ е много важна, с помощта й гарантираме
Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
Г-н Барбалов, как върви изпълнението на бюджета на Столичната
община (СО)? Какъв е
размерът на приходите
от местни данъци и такси към момента и къде
отчитате намалени постъпления?
Резултатите, с които
разполагаме, към края на
юни, показват намалени
постъпления за първото
полугодие на 2020 г. спрямо същия период на миналата година. Собствените ни приходи са 381,7
млн. лв., което е почти с
25 млн. лв. по-малко в сравнение с 2019 г. В първите
месеци на т.г. изоставането в събираемостта
беше по-голямо, но донякъде успяхме да го наваксаме.
Интересно е, че за първото полугодие при данъка
за възмездно придобиване
са внесени 59,5 млн. лв.,
или с 3,5 млн. лв. повече
в съпоставка с времето
януари – юни 2019 г. Трябва да отчетем, че размерът на този налог беше
увеличен, но въпреки това
считам, че резултатът е
положителен.
При данък сгради и
такса смет имаме посериозно изоставане за
първите шест месеца
на 2020 г. При първия налог постъплени ята са
74,1 млн. лв., което е с
3 млн. лв. по-малко спрямо
същото време на 2019 г.,
а при такса смет са събрани 136,4 млн. лв., или
намалението е 4 млн. лв.
Надяваме се до края на
годината да наваксаме и
това изоставане.
При ходите от данък МПС са в размер на
68,5 млн. лв. и съпоставено с миналата година са
с 2,8 млн. лв. повече. Няма
как да не отчетем, че в
последните години събираемостта при този налог е доста добра, което
се дължи на обвързаността му с техническите
прегледи.
Трябва да отбележа,
че в края на юни имахме
сериозни постъпления от
местни данъци и такси.
Няколко поредни дни приходите в бюджета бяха по
над 10 млн. лв. на ден.
Как Столичната община се справя с продължаващата пандемия.
Колко средства се заделят, за да се обезпечат
всички действия, възложени от държавата?
Успяваме да владеем
добре ситуацията. Правим непредвидени разходи
в няколко направления – за
почистване и дезинфекция

на града, за осигуряване
на препарати и т.н. Найважното за един общински
бюджет е да бъде балансиран. Затова в края на
април финансовата рамка
за 2020 г. беше актуализирана с 23,4 млн. лв. Ще
припомня, че предвидихме
спад от 12,1 млн. лв. на
данъчните приходи, който
се разпределя в намаление
на: данъка от възмездно
придобиване с 8 млн. лв.,
на налога върху превозните средства с 3,5 млн. лв.
и на туристическия данък
с 600 хил. лв. Заложеното
понижение на постъпленията от такси и други е
11,3 млн. лв., на текущите
разходи то е съответно
12,8 млн. лв., а средствата в инвестиционната
програма се ограничават
с 13,3 млн. лв. Парите за
нови обекти за оползотворяване на отпадъци
са с 3,2 млн. лв. по-малко.
Финансирането за ремонти на градски градини и
паркове също претърпя корекция – то е намалено с
1,9 млн. лв., а реконструкциите на парка „Заимов“
и градината „Св. Георги“
отложихме за 2021 г.
В рамките на бюджета
успяваме да подсигурим
необходимите средства
за сектор „Здравеопазване“. С решение на Столичния общински съвет
(СОС) се прие ДКЦ-тата
да имат достъп до нисколихвени кредити, с които

да могат да платят трудовите възнаграждения на
медицинския персонал за
периода на извънредното
положение. Заявления подадоха няколко здравни заведения, като исканията
им са за общо около 500
хил. лв. СО финансира някои от дейностите в ДКЦта, свързани с борбата с
COVID-19. Държавата отпуска допълнително пари
за работещите медици на
първа линия, но не всички
дейности са обезпечени.
Именно за тях помагаме
на лечебните заведения.
В последните седмици
се забелязва постепенно
завръщане на ДКЦ-тата
към нормалните темпове
на работа.
Гол я мо пр е диз ви ка телство пред нас е градският транспорт и тази
тема ще бъде сериозно
дискутирана през есента. В това направление
отчитаме спад на постъпленията от 24 млн. лв.
Загубите са предимно
от платеното паркиране, тъй като по време на
извънредното положение
синята и зелената зона
на града не функционираха, както и от продажба
на превозни документи за
градския транспорт.
СО работи активно с
директорите на транспортните дружества за
редуциране на разходите,
където е възможно. Тези
компании кандидатства-

ха по мерките за подпомагане на правителството
като известната схема
60:40, по която всички
транспортни оператори
бяха одобрени. С решение
на СОС Центърът за градска мобилност ще вземе
заем от 15 млн. лв., за да
се разплати с транспортните превозвачи, с които
работи. Кредитът е за 5
години с 3,5% лихва и 9 месеца гратисен период.
Предстои да видим как
ще се развие финансовото
състояние на транспортните оператори в следващите месеци. Каквото
и да се случи, тази услуга
трябва да бъде предоставяна на гражданите и гостите на София.
Бих искал да добавя, че
с инициативата ни „Солидарност в културата“
осигуряваме 400 000 лв. за
подкрепа на свободните
творци и културните оператори.
Общината въведе редица мерки в подкрепа
на бизнеса, засегнат от
COVID-19. Обмисля ли се
и втори пакет с такива
мерки?
Първият пакет за подпомагане беше насочен
към малките и средните
фирми – наемателите на
общината и бизнеси, които не можаха да работят
по време на карантината.
Към момента имаме около
800 заявления към общин-

ските търговски дружества, които управляват
пазарите, за намаление
или неплащане на наеми.
Стойността на тези искания е около 500 хил. лв.
Отделно около 400 заявления са подадени в районните администрации,
тъй като те управляват
услугата „тротоарно право”. Там очакваме около
300 хил. лв. по-малко постъпления. Тоест Столичната община осигури
около 800 хил. лв. на малкия и средния бизнес, за да
може да продължи да функционира.
Друга мярка на СО е
таксиметровите превозвачи да не заплащат такси за извършване на превози за второто полугодие
на 2020 г. и за следващата
година. Това обаче води до
намаление на приходите
ни и съответно ни ограничава да извършваме някои
дейности.
Също така в подкрепа на бизнеса с решение
на СОС беше създаден и
гаранционен фонд в размер на 1 млн. лв. Чрез него
банките издават гаранции
по кредити на самостоятелно заети лица, малки
и средни предпри яти я,
които са засегнати от
кризата. Предвидено е да
се обезпечават до 50% от
главницата на заемите.
СО ще обяви и конкурс за
избор на финансов посредник, който да предоставя

допълнително гаранционно покритие по заеми. Този
гаранционен лимит ще
е до 300 000 лв. и с него
обезпеченията по кредитите могат да достигат
80%.
Предвижда ли се втора актуализация на бюджета на СО?
Продължаваме с анализа по отношение на приходите и на разходите, събираме всички важни данни,
касаещи изпълнението на
бюджета.
Евентуална бъдеща
промяна във финансовата
рамка ще бъде свързана с
дейността на транспортните дружества, трябва
да им осигурим нужните
средства. Затова извършваме преглед на капиталовата програма и на всички
разходи, които общината
прави.
Използвам случая да
призова хората да си платят дължимите данъци, за
да може СО да си осигури
финансовия ресурс, нужен
за изпълнение на ежедневните дейности.
Какъв е броят на издадените строителни
разрешения в Столичната община за първите 6
месеца на 2020 г.?
Забелязваме, че инвеститорите се колебаят за
вложенията си заради несигурната ситуация. Това
сочат данните за прихо-
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вр.и.д. зам.-кмет по „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“:
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качеството на това, което правим

дите от строителните
разрешителни, които за
изминалото полугодие са
намалели с около 50% спрямо същия период на 2019 г.
За януари – юни т.г. са издадени 1184 разрешителни, от които в бюджета
на СО са постъпили 6,5
млн. лв., а през миналата година сме взели 12
млн. лв. за 1443 документа.
Цифрите са нормални
в тази сложна икономическа обстановка. Очаквам,
че след като пазарът на
недвижими имоти възстанови своя обем и темп на
развитие, през следващите месеци да видим оживление и при строителните
разрешителни.
Ще се откаже ли Столичната общината от
планирани проекти?
Изискали сме данни за
статуса на всеки един
проект и правим анализ
дали това, което е предвидено като дейности за
финансиране в Капиталовата програма, ще може
да се случи. Ако някъде
забележим изоставане,
средствата ще може да
бъдат пренасочени към
други направления.
За следващите години,
както и кметът на София
Йорданка Фандъкова каза
в много свои изявления,
подготвяме мащабна инвестиционна програма.
Предвиждаме да се работи
по ключови за развитието
на града проекти. Сред
тях е завършването на вътрешните рингове на София, които са приоритет.
Вече се прави разширението на бул. „Тодор Каблешков” между бул. „България”
и ул. „Луи Айер”. Заложено
е трасето да е с 4 ленти,
еднопосочни велоалеи от
двете страни и трамвайна линия в средата.
Друг проект е свързването н а б ул . „То д ор
Каблешков“ и бул. „Филип
Кутев“, с което ще бъде
осигурена връзка от бул.
„Цар Борис III“ през бул.
„България“ и бул. „Черни

връх“ до бул. „Симеоновско
шосе“.
Приоритет ще е и реализирането на зеления
ринг, който ще бъде насочен към пешеходци и велосипедисти. По същество
той ще представлява кръгов парк. Строителството на инфраструктура е
ключово за развитието
на града и затова ще
продължим да работим
по обявените проекти в
това направление, за да
ги реализираме в следващите години.
Всяка година СО

стратегия в това направление. Какви ще бъдат първите стъпки и
какви са дългосрочните
задачи?
Стратегията за дигитализация бе одобрена
от СОС със сериозна подкрепа. Документът беше
разработен с помощта на
международни институции, с които Столичната
община работи. В момента се изготвя 18-месечен
план за изпълнение на целите на стратегията. Той
също ще бъде разглеждан
в СОС. В него се разписват конкретни мерки, кои-

Продължават строителните дейности по бул. „България“

Одобрени са ПУП за реализиране на зеления ринг на София

От края на май започна разширението на бул. „Тодор Каблешков”

Друга посока, в която
се работи, е създаването
на платформа за договори,
където да можем да следим кога изтичат различните контракти, сключени
от СО. Имаме и други проекти, но нека напреднат в
реализацията, и ще говорим и за тях. Една от големите задачи, които стоят пред нас, е да внедрим
електронна система за
прием на децата в първи
клас. Надявам се това да
стане факт за следващата учебна година.

подпомага общинските здравни заведения с
между 8 и 10 млн. лв. За
2020 г. заложени ли са такива?
Да, и за тази година сме предвидили средства за дофинансиране,
които ще са в размер на
10 млн. лв. Както вече
казах, подкрепихме ДКЦтата със заеми в размер
на общо 500 хил. лв. Беше
взето решение да се подпомагат и общинските
болници и ние ще отпуснем средства и за тях.
Целта е да бъде запазен
капацитетът на здравните заведения в София.
Вие сте вр.и.д. зам.кмет по „Дигитализация,
иновации и икономическо
развитие“. Беше приета

Обновяване на трамвайното трасе на бул. „Асен Йорданов“

то трябва да бъдат реализирани за този времеви
период.
Ед н а о т с т ъ п к и т е

Ремонтът на читалището в с. Чепинци ще приключи до септември

ще е да разширим възм ож н о с т и т е з а еле к тронни плащания както
за гражданите, така и
за бизнеса. Забелязва се
тенденцията все повече софиянци да плащат
местните данъци и такси
по електронен път. През
първите 6 месеца на т.г.
над 32 000 жители на София са избрали тази възможност, докато през м.г.
това са били само 20 хил.
души. В бюджета на София онлайн са постъпили
общо 7,3 млн. лв., от които 5,3 млн. лв. са внесени
през виртуалния ПОС на
общината, а останалите 2 млн. лв. - чрез виртуалния ПОС на НАП. За
сравнение – през първото

полугодие на 2019 г. по
електронен път сме получили 4,7 млн. лв., от които
3,4 млн. през ПОС на СО, а
1,3 млн. лв. – чрез системата на НАП.
Най-активно електронната услуга на Столичната община се ползва от
собствениците на имоти
и МПС в район „Витоша“.
Тази година там са платени общо 629 хил. лв. местни данъци и такси, от
които 249,7 хил. лв. – през
онлайн портала на СО.
Най-много приходи през
интернет има в данъчния
отдел „Средец-Триадица“ –
318 хил. лв., където своите
задължения заплащат собственици от два столични района.

Как ще продължите
да си сътрудничите с Камарата на строителите
в България и Областното представителство
на организацията – ОП
на КСБ - София?
За нас бизнесът е изключително важен партньор. От една страна,
той служи за наш коректив, а от друга, когато
се взимат важни за града
решения, ние се консултираме както с Камарата на
строителите в България,
така и с другите браншови организации. Работата
ни с КСБ е много е важна,
с помощта й гарантираме
качеството на това, което
правим. Много от членовете на Камарата работят
по изпълнението на общинските проекти, затова категорично мога да заявя, че
отношенията ни са много
продуктивни.
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Валентин Николов, изп. директор на Камарата на строителите в България:
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Съвместна рубрика на КСБ,
в. „Строител“ и Радио София – БНР

ǴȕȖȋȖȍȒșȗȍȘȚȐȊǭȊȘȖȗȈȐșȊȍȚȈȊȐȌȧȝȈȊ
șȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȌȊȐȋȈȚȍȓȏȈȗȘȍȖȌȖȓȧȊȈȕȍȚȖ
ȕȈȗȖșȓȍȌșȚȊȐȧȚȈȖȚȗȈȕȌȍȔȐȧȚȈ
Снимка Ренета Николова

Емил Христов
Ренета Николова
В поредното предаване „Код
Строител“ на Радио София на
Българско национално радио,
Камарата на строителите в
България и вестник „Строител”
гост бе Валентин Николов, изп.
директор на КСБ. В началото на
разговора той коментира приетата от Европейския съвет
МФР, както и мястото на строителния сектор в европейския
Фонд за възстановяване. „Когато пандемията се разрази в Европа, всички изпаднахме в шок. И
хората, и бизнесът, и правителствата, и дори Европейската
комисия“, сподели той. Валентин
Николов допълни, че създалата
се ситуация е задействала защитен рефлекс в Европа, който
се е изразил в затваряне на граници, ограничаване на пътувания
и много други. „Всяко едно от
правителствата реагира различно – кой по-бързо и решително, други изчаквателно, а трети
противоречиво. Слава на Бога,
че нашето правителство беше
от първата категория и това е
безспорен факт“, подчерта изп.
директор на КСБ.
Той също така посочи, че са
се чули много гласове на експерти в Европейския съюз, които
са дали като пример предимството на централизираните
системи – президентски, монархически, дори диктаторски.
„Подобни подходи имат предимство, ако начело е правилният
човек или група и реакцията му
е адекватна. Видяхме това, но
видяхме и обратното. Доколкото пандемията е безпрецедентно явление в съвременния свят
и липсва опит за справянето с
нея, то и реакциите бяха разнопосочни и противоречиви“, каза
Валентин Николов. От думите
му стана ясно, че изминалите
месеци са показали, че в средносрочен и дългосрочен план

реакцията на ЕС е била адекватна, обмислена и съгласувана.
„Бяха изказани различни мнения, безброй тези, много спорове и аргументи, но истината се
ражда в спор. Единство, родено
от многообразието. Солидарност. Взаимопомощ. Прогрес.
Ето това са ключовите думи.
Планът за възстановяване е
продукт на този подход“, акцентира Николов.
Изп. директор на Камарата на строителите в България
заяви, че още в началото на
пандемията и очертаващата
се икономическа криза много
експерти в Европа и света са
посочили, че един от основните
двигатели на процеса по преодоляване на последствията е
именно строителството. „Цели
сектори буквално затвориха,
докато строителният отрасъл
продължи да функционира. Мнозина видяха още тогава в строителството възможността за

запазване, дори увеличаване на
заетостта и обемите“, заяви
Николов. Той допълни, че

понятието „реновационна
вълна“ е залегнало като един от
крайъгълните камъни на бъдещата европейска политика.
„Строителството е структуроопределящ отрасъл, засегнат относително по-слабо от
пандемията, с възможност да
изтегли, образно казано, икономиката от кризата както в
България, така и в другите европейски страни“, категоричен
бе Николов.
Запитан кои са основните
направления на плана за възстановяване на ЕС, Валентин
Николов посочи на първо място Зелената сделка. „Тя трябва
да бъде разглеждана в най-широкия й аспект. Реновация на
обществени и жилищни сгради
с цел намаляване енергийните
разходи и въглеродните емисии.
Направлението не е ново нито
за европейските страни, нито
за България“, поясни той. В изказването си той каза, че в момента има силен импулс това да
се случи, и допълни, че от практическа гледна точка България
е по-подготвена от другите
партньори в Съюза. „Имаме готови и утвърдени проекти за
саниране на 3250 многофамилни
жилищни сгради на обща стойност 1,6 млрд. лв. В различна
степен на готовност са още
близо 2000 проекта“, подчерта
Валентин Николов.
На второ място той изтъкна нуждата от преструктуриране на въгледобивната промишленост и енергетиката. „В
това направление усилията са
насочени в отлагане, забавяне,
увъртане. Според нас това е
грешка, защото промяната ще
стане рано или късно. Разлика-

та е, че сега това може да се
случи организирано, обмислено,
етапно, като се възползваме от
Фонда за възстановяване“, заяви Николов. Според изп. директор на КСБ

хората, които ще трябва да
сменят професията си, найдобре могат да се реализират в
сферата на строителството
и като умения, и като размер на заплащането. „Това значи квалификация и преквалификация, достатъчно голям обем
работа в строителния сектор,
правилно райониране на процеса
в годините и други“, информира
Валентин Николов.
Като следващия важен аспект на Зелената сделка той
определи отпадъците, било те
битови, строителни или индустриални. Според него е необходимо да се приложи съвършено
нов подход, който е мащабен и
дългосрочен. Валентин Николов даде пример с табаните на
Кремиковци. „Досега там ровят
да получат остатъци от пещите – желязо. Всъщност в тези
табани има още много неща,
които с подходящи технологии
стават използваеми, екологични
и ресурсоспестяващи“, каза изп.
директор на КСБ.
Другият пример, който посочи Валентин Николов, бе за
Оловно-цинковия завод в Кърджали, където остатъците от
производството са натрупвани
с десетилетия. „В тези планини отпадък я има половината
Менделеева таблица. Да, необходими са супермодерни скъпи
технологични решения, но ето
такива неща ще подкрепя ЕК“,
подчерта той.
В предаването изп. директор на Камарата говори и за
още едно направление, което
ще бъде финансирано от Евро-

пейския фонд за възстановяване
- дигитализацията на управлението, администрацията и бизнеса. „КСБ съвместно с Камарата на архитектите и другите
браншови организации в сектора обсъждаме иницииране на
мащабна програма за цифровизация на местната власт в България“, посочи Николов. От думите му стана ясно, че дейността
на общините може да се раздели
основно на две големи групи –
обичайната ежедневна работа
за обслужване на гражданите
и управлението и администрирането на инвестиционния процес. „И докато първата група е
обемна, но рутинна дейност и
подходът за цифровизация към
нея е един, то инвестиционният
процес има други характеристики“, каза още той.
Валентин Николов е на мнение, че, за да може да се говори

за дигитализация на проектирането, на строителството и експлоатацията, процесът трябва
да започне именно от общините.
„Любопитна подробност в
хода на проучванията на тази
тема през последните месеци е
единодушието на всички и пълната подкрепа – кметове, главни архитекти, администрация
в лицето на ръководството на
МРРБ, ДНСК, проектанти, инженери, строители и надзорници“,
заяви изп. директор на КСБ. Според него една такава програма
би получила одобрението на ЕК,
съответното финансиране и
след 3 - 4 години може да е работещ механизъм, който се самовъзпроизвежда и развива.
„Следващото направление
е „Свързаност“ – между отделните части на Европа, между
отделните страни, региони и
области. В нашето общество
битува една парадигма, касаеща

магистралите и пътищата, че
прекалено много пари се харчат
в това направление. Истината
е, че и в това отношение България е на опашката на Европа
и въпреки направеното през последните години все още сме
далеч от средноевропейските
показатели“, подчерта Валентин Николов и допълни, че сме
единствената страна в Европа,
която има магистрална връзка
на столицата си само с една
съседна страна и с нито една
от ЕС. „Магистрала „Хемус”,
София – Видин, „Струма”, отклонението на „Хемус” до Русе,
магистрала „Черно море”, Околовръстното на София, тунелът
под Шипка. Списъкът е дълъг и
всичко това ни чака нас. Такива
проекти ще финансира ЕК“, акцентира още той.
В края на предаването Валентин Николов отговори на въпрос
дали има българска специфика
или нещо, което да ни отличава
от другите страни, като каза,
че първото и най-важното е
липсата на единно или по-точно доминиращо мнение в обществото за нашето развитие.
„За съжаление сме свидетели на
поредния случай на поставяне на
лични и групови, партийни интереси над обществения интерес.
А от периода, в който се намираме, буквално в следващите 6
- 8 месеца зависи развитието на
страната за десетилетия. Много неща, които сме отлагали поради липса на разбирателство
и поради недостиг на средства,
сега могат да се поставят на
дневен ред“, сподели Николов.
Той допълни, че Камарата
на строителите може да бъде
полезна в това направление
със своята експертиза. „Един
от най-наболелите проблеми е
пътната безопасност. КСБ заедно с Браншовата асоциация
„Пътна безопасност“ са готови
да инициират национална програма за малки инфраструктурни проекти за места, където
се пресича републиканската с
общинската пътна мрежа. Тук
вариантите са различни – обходни пътища, надлези, подлези,
кръгови кръстовища и други“,
посочи Николов и сподели, че
този на пръв поглед маловажен проблем, може да доведе до
опазването на стотици и хиляди животи, да осигури допълнителна заетост на проектанти, инженери, администрация,
строителни фирми.
„В тази посока е и необходимостта от ускорена подмяна
на остарелите ограничителни
системи за безопасност, т.нар.
мантинели при всички категории пътища. Тук е и отдавна
известният проблем за необходимост от рехабилитация на
железопътните мостове, магистралните електропроводи
и т.н. Всичко това ще ни даде
възможност да реализираме на
практика идеята, философията
„Next Generation EU“, каза в заключение изп. директор на КСБ.
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Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ и председател на УС на ББАПБ:
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В. „Строител“ се е утвърдил като обективен източник на информация
Снимки в. „Строител“

Емил Христов
Ренета Николова
Д-р Иванов, взехте
участие в извършването на оглед на участъка
при 160-ия километър на
АМ „Тракия“, където на
12 юли възникна тежко
ПТП. Какво е състоянието на ограничителните
системи по АМ „Тракия“ и
по другите магистрали в
страната?
В направената проверка на участъка при 160-ия
километър на АМ „Тракия“
участваха представители
на УС на Агенция „Пътна
инфраструктура“ (АПИ),
Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“, Института по пътища и мостове,
Университета по архитектура, строителство
и геодезия, Европейския
център за транспортни политики, Българско
обединение на шофьорите, Българска браншова
камара „Пътища“, МВР
– Областно пътно управление – Стара Загора. Аз
представлявах Българска
браншова асоциация „Пътна безопасност“ (ББАПБ) и
Камарата на строителите в България (КСБ).
На огледа стана
ясно, че ограничителната система е изпълнена
и монтирана съгласно
действащата по време
на строителството на
пътния участък отраслова нормала СПО86. Когато говорим за конкретния
случай, трябва да кажем
нещо повече относно механизма на удара и защитните качества на ограничителната система, но
най-напред, независимо че
мина доста време, искам
отново да изкажа своите
съболезнования на близките на загиналите, защото
те вече не са сред своите
семейства и приятели.
Причините за катастрофа с толкова тежки
последствия трябва да
търсим преди настъпване
на събитието, да намерим
отговора дали това нещастие е можело да бъде
предотвратено. Въпросът
е изключително сложен и
се надявам разследващите органи да постигнат
яснота, за да може да се
предприемат мерки и да
се избегне повтарянето
на подобни събития.
През месец септември ББАПБ ще проведе
конференция на тема
„Безопасна пътна инфраструктура“. Разкажете
ни малко повече за съби-

безопасност. Както и
досега ще продължим нашето участие в работните групи за изменение на
нормативната база, като
ще се стремим в нея да
бъдат включени най-добрите европейски и световни практики. Имаме
конкретни ангажименти и
по международните проекти, по които работим. Ще
разширим нашето участие
в обществените дискусии
с цел налагане на новата
политика по безопасността на движение, заложена
в Решение на Министерския съвет (РМС) №16 от
17 януари 2019 г. – Интегриран подход „Безопасна
система“ с визи я нула
загинали от пътнотранспортни произшествия.

тието. Какви са очакванията Ви от него?
За шеста поредна година Българска браншова
асоциация „Пътна безопасност“ организира конференция на тема „Безопасна
пътна инфраструктура“.
Първоначално събитието
беше насрочено за април,
но заради сложната епидемична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19,
както и обявеното извънредно положение, беше отложено.
Новата дата на мероприятието е 17 - 18 септември. Щастлив съм, че
форумът винаги се радва
на голям интерес и събира
на едно място представители на държавната
администрация, институции, неправителствени организации, експерти
и специалисти по пътна
безопасност, обединени
от актуалната за цялото
общество тема „Пътна
безопасност“.
На конференцията ще
бъдат обсъдени проблеми,
свързани с повишаване на

безопасността на движението по пътищата, нови
методи за оценка на риска
по участъците с концентрация на ПТП, проблеми с
нормативната база и други. Ще се търсят различни
подходи за подобряване на
координацията и съвместната дейност между звената, работещи за по-висока безопасност.
Новият момент в предстоящия форум е, че през
втория ден в продължение на няколко часа ще се
проведе дискусия между
група изявени експерти
по проблемите, свързани
с пътната безопасност,
и останалите участници
в конференцията. Целта
е да систематизираме
предизвикателствата в
сферата, за да може да
подготвим една визия за
тяхното решаване през
новото десетилетие в
духа на Стратегията за
подобряване на безопасността на движението
през периода 2021 - 2030 г.
Какви са приоритетите на ББА „Пътна без-

опасност“ през 2020 г.?
През настоящата година продължаваме да сме
все така активни, да работим и участваме в процеса за повишаване на безопасността по пътищата.
Въпреки сложната обстановка в страната, свързана с COVID-19, се надяваме,
че ще успеем да проведем
заложените за настоящата година дейности и обучения с цел повишаване на
професионалната компетентност и квалификация
на работещите в бранша,
както и обмен на положителни практики.
Традиционно през втората половина на ноември
ще организираме Годишните награди за принос в
пътната безопасност. В
събитието ще бъдат отличени изявени експерти,
специалисти и организации, допринесли за подобряване безопасността на
пътната инфраструктура
в България през 2020 г.
Отново ще сме домакини на кръгли маси и семинари по актуални проблеми, засягащи пътната

Как оценявате състоянието на пътната
мрежа в България? Какво
е нужно, за да се подобри
тя?
Тази инфраструктура
е сред основните фактори в сложната транспортна система. Пътищата
са теренът, на който се
развиват, ако може така
да се каже - „военните
действия“. По тях се движат автомобили с различни параметри и скорости,
мотоциклети, велосипеди,
каруци, пешеходци и други
в условия, които трябва да
гарантират успешното и
безаварийно преминаване на всички участници в
движението. Пътнотранспортната инфраструктура у нас е в постоянно
развитие - строят се
магистрали, скоростни
трасета, подобряват се
параметрите по отделни
участъци от републиканската мрежа, извършват
се основни ремонти и рехабилитации, внимание се
отделя на поддържането и
т.н. Но много често поради ограничено финансиране някои дейности изостават и се оформя една част
от пътната мрежа, която
не е в добро състояние.
Според ББАПБ основна роля за повишаване на
пътната безопасност се
пада на проектирането.
Качествени ят проект,
съобразен с най-добрите
европейски и световни
практики, изпълнен в целия си обем, е гаранция
за по-добра мобилност
и висока безопасност. В
тази връзка не бива да забравяме, че качественият
проект зависи от действащата нормативна база.
Тя трябва да гарантира
прилагането на най-правилните практики и да

ограничава възможността
да се влагат материали и
съоръжения с характеристики, неотговарящи на
нормативите и стандартите. Не е приемливо да
отпадат някои елементи
на пътната безопасност
поради не д о с т атъ ч н и
средства или да се влагат материали с по-ниско
качество.
Изключително важно е
да провеждаме политика,
съобразена с интегрирания подход „Безопасна система“ с визия нула загинали и тежко ранени от ПТП.
Пътната безопасност
е резултат от комплексното взаимодействие на
всеки един от елементите
в системата човек – път
– автомобил – околна среда. Човекът е най-уязвимият участник в цялостната система, а също
така той е и факторът,
който е склонен да допуска грешки, които водят
до произшествия. Анализи показват, че повече от
90% от катастрофите са
вследствие на неправилна
преценка на водача. Затова и подходите в концепциите за „Безопасна система“ обикновено имат
за цел да разработят
система за автомобилен
транспорт, която да минимизира последствията от
човешките грешки чрез
осигуряване на безопасна
среда – „щадящи“ пътища
(проектирани и изпълнени така, че неправилните
действия на шофьорите
да не водят незабавно до
тежки или фатални последствия), по-сигурни
автомобили, по-безопасни
скорости на движение и
ефективна грижа след катастрофа.
Друг елемент в усилията за повишаване на
безопасността на движение по пътищата е така
наречената оценка на риска. Това са акцентите и
в дейността на EuroRAP
(European Road Assessment
Programme – Европейска
програма за оценка на пътищата) - международна
организация с нестопанска цел, посветена на каузата за намаляване на ПТП
с убити или тежко ранени
чрез осигуряването на побезопасна пътна инфраструктура. ББАПБ членува
и успешно си партнира с
EuroRAP от 2015 г.
EuroRAP предлагат
картиране на риска от
ПТП като обективен погле д въ рх у т ов а к ъ де
по пътната мрежа има
` стр. 10
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смъртни случаи и тежко
ранени и къде рискът от
злополуки е най-висок. Оценява се и комбинираният
риск, произлизащ от взаимодействието на ползвателите на пътя, автомобилите и пътната среда.
Протоколите за картиране на риска очертават
високо- и среднорисковите участъци на пътя в
разглеждан регион или цялостна пътна мрежа, като
идеята е максимално да се
намали броят на подобни
участъци за сметка на
трасета, които попадат
в категория с нисък риск.
Прави се и „звездно оценяване”, което се основава
на данни от инспекции на
пътя и предоставя проста и обективна мярка за
нивото на безопасност,
„вградено“ в инфраструктурата за всички – шофьори и пътници в МПС;
мотоциклетисти и мотопедисти; велосипедисти и
пешеходци. Петзвездните
пътища са най-безопасни,
а тези, оценени с 1 звезда, са най-малко безопасни. Най-общо казано, всяко
допълнително увеличение
на звездите води до намаляване наполовина на
загубите вследствие на
катастрофа не само по
отношение на броя на хората – загинали и сериозно ранени, но се постига
и икономически ефект.
Разбира се, при едни перфектни условия всички пътища биха били оценени
с 5 звезди, това обаче би
изисквало огромен финансов ресурс.
Затова реа листичната цел е полагане на
усилия за осигуряване на
3-звездни пътища, което
се предполага, че ще отговори и на изискванията за
намаляване наполовина на
произшествията с убити
и ранени до 2030 г., както
е заложено в политиките
на ЕС. Най-ефективните
методи за постигане на
подобен вид мрежа са подобрения в инфраструктурата и управление на
скоростта. Когато наличните бюджетни средства
са по-оскъдни, значителен напредък може да се
постигне с относително
евтини мерки, като например подновяване на маркировка и намаляване на
допустимата скорост на
движение в най-опасните
участъци.
През тази година предстои да представим пред
българските институции
част от пилотен проект,
който се реализира в рамките на международния
проект RADAR, в който
ББАПБ е партньор, а АПИ
е асоцииран такъв. Основната цел е да се подобри
безопасността на пътната инфраструктура за

Отличените с годишните награди на ББАПБ за 2019 г.

всички участници в движението в страните от
Дунавския регион чрез повишаване на капацитета и
засилване на транснационалното сътрудничество.
Друга важна задача пред
RADAR е да идентифицира
риска по пътните мрежи
и да предложи планове за
системното му намаляване чрез подобряване на
инфраструктурата. Сред
десетте партньора в региона ББА „Пътна безопасност“ е единствен от
България.
В следващите месеци
предстои да бъде реализирана много интересна
част от проекта, а имено прилагане на пилотни
действия. Подбрани са
високоаварийни участъци,
които ще бъдат обследвани със специализиран
автомобил и оценени по
5-звездната система. На
база на направения анализ ще се изготви инвестиционен план, който да
предложи ефективни мерки за подобряване на пътната безопасност. Считаме, че това е едно добро
начало за прилагане на съвременните мерки за повишаване на безопасността
на движение в дългосрочен
план и в по-широк мащаб.
Убеден съм, че реализацията на визията за побезопасна инфраструктура, заложена в проекта на
Националната стратегия
за подобряване на безопасността на движението по
пътищата в Република
България 2021 - 2030 г., ще
спомогне за постигане на
крайната цел – към 2030 г.
броят на загиналите и ранени граждани от пътнотранспортни произшествия да бъде намален с 50%
спрямо показателите през
настоящата 2020 г.
Какви други възможности има за подобряване на безопасността на

пътната инфраструктура в България?
Работи се усилено за
ограничаването на грешките на участниците в
движението и за намаляването на последствията
при ПТП. Трябва да отчетем, че за последните
10 г. броят на жертвите
в ПТП от 1100 - 1200 на
година се понижи на 600 700. В голяма степен това
намаление е свързано с
подобряването на безопасността на пътната
инфраструктура. Тук обаче промените не могат да
настъпят изведнъж.
Н е о б хо ди м а е н ов а
политика и постоянни
действия в духа на „Визия нула“. Големият брой
жертви от пътнотранспортни произшествия в
крайпътното пространство, от челни удари и
от сблъсъци на кръстовищата не е приемлив. На
тези произшествия може
да се въздейства с инфраструктурни решения. Има
редица практики в тази
насока.
Високата пешеходна
аварийност в населените
места също е притеснителна. Известни са методи за успокояване на
движението в урбанизираните територии, които
все още не са намерили
при ложе н ие в н а ш ат а
действителност. Необходими са както законодателни промени в тази
насока, така и конкретни
действия за прилагане на
тези утвърдени положителни практики. Във веригата от събития, довели
до тежки ПТП, ние трябва
да търсим онази част, в
която да прекъснем възможността за повторяемост на тези нежелани събития. И докато в
социалната сфера това
изисква продължителни
действия, то при инфраструктурата този резул-

тат може да бъде постигнат значително по-бързо.
Тази година заработи
тол системата в страната. Какви са първите
Ви впечатления за събираемостта и какви са
прогнозите Ви? Къде приоритетно трябва да се
инвестират приходите?
Промяната в начина на
заплащане за ползването
на пътищата от винетна
в тол такса е нещо положително, което само мога
да адмирирам. След тази
промяна, направена по
препоръка на Световната
банка, очакванията са да
се събират малко повече
от 1 млрд. лв. годишно.
При ори тет н о те з и
приходи трябва да се инвестират за поддържане
на пътната мрежа, което
включва преасфалтиране,
изкърпване, косене на храсти, подмяна на повредени
и остарели ограничителни системи, изпълнени и
монтирани съгласно стари отраслови нормали –
СПО86 или СПО97, пътни
знаци и информационни
табели, пътна маркировка
и много др. Много е важно
това, което е заложено по
проект, да бъде изпълнено и реално на пътя, като
видимост, сцепление, равност и други. Уверен съм,
че тези въпроси ще намерят решение в най-близко
бъдеще.
Как си сътрудничите
с Държавна агенция „Безопасност на движението
по пътищата“ (ДАБДП)?
Ние като асоциация
взимаме дейно участие
в дейността на ДАБДП.
Редовно присъстваме на
заседанията на Държавнообществената консултативна комисия по проблемите на безопасността
на движението. Активно
се включихме и в обсъждането на Националната

стратегия за подобряване на безопасността на
движението по пътищата в Република България
2021 - 2030 и Плана за
подобряване на безопасността на движението в
Република България през
периода 2021 - 2023 г.,
като подготвихме и предоставихме конкретни
предложения и забележки.
Поддържаме оперативна връзка с членовете на
ДАБДП по въпроси, свързани с пътната безопасност. Убеден съм, че с
тези добри взаимоотношения ние ще съдействаме за постигане на по-висока пътна безопасност у
нас.
Може ли още веднъж
да се спрем на „Визия
нула“ като наложила се
политика по целия свят?
Ко г ат о гов ори м з а
„Визия нула“, трябва да
признаем, че това е един
подход, доказал своята
ефективност. Създаден
през 1997 г. в Швеция, той
е намерил приложение в
много страни. През 2017 г.
взех участие в конференция, организирана от
шведското правителство
на тема „20 години Визия
нула“. Тогава се запознах
с мащабността на този
проект и резултатите
от неговото приложение в
много държави.
Нашата асоциация винаги е заемала активна
позиция за налагане на
този подход в България. На
всички форуми и конференции, които сме организирали, темата „Визия нула“
винаги е присъствала.
Желанието ни като асоциация е да съдействаме
в рамките на нашите компетенции и възможности
за постигане на крайната
цел на този подход. Но тук
определено следва да заявим, че отстраняването
на смъртта и нещастия-

та от движението по пътищата изисква всеобщи
усилия и споделена отговорност. Пътнотранспортната мрежа е сложна
отворена социално-техническа система с изключително висока смъртност.
Ако сравним смъртността по пътищата с тази на
въздушното движение, то
всяка година би следвало
да катастрофират повече
от 5000 самолета с по 250
пътници.
С голямо удовлетворение искам отново да подчертая, че с РМС №16 от
17 януари 2019 г. Интегриран подход „Безопасна
система“ с визия нула загинали от пътнотранспортни произшествия бе
определен за национална
политика.
Особеността на този
подход е, че в центъра на
системата е поставен
човекът, който естествено греши и неговото
тяло не може да понася
механични удари над определено ниво. При сблъсък с
над 30 км/час човешкото
тяло започва бързо да се
поврежда. Всички елементи на системата следва
да се съобразяват с тези
слабости, да подпомагат
човека и да го пазят от
смърт и нараняване. Другата важна постановка
на подхода е, че безопасността на движението е
споделена отговорност
между участниците в движението и проектантите
на системата в сферата
на образованието, контрола, пътната инфраструктура, безопасността на
автомобилния парк, медицинската и друга помощ
на пострадалите.
За да има система,
която да защитава от
грешките, следва да се
инвестира в създаване
на безопасен път, безопасен автомобил, безопасна
скорост, безопасни хора и
защита след събитията,
които да предпазват от
смърт и нараняване. Всички части на системата
трябва да бъдат на ниво
и в комбинация трябва
да умножават ефекта на
защита. Нужни са компетентни, културни и познаващи добре процесите в
движението по пътищата
участници в движението.
Обучението и грижата започват от семейството,
преминават през детската градина, училището,
курсовете за подготовка
на водачи. Тук не бива да
пропускаме корпоративната безопасност - грижата на работодателите
за живота и здравето на
работниците и служителите. В тази насока има
множество европейски и
световни практики, които
не са намерили още приложение в нашата страна.
Проблемът безопас-
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ност е огромен и той опира до всички институции и
до всички хора и аз се въздържам да бъда всеобхватен, но бих желал да отбележа, че човешкият живот
и здраве са свещени и те
следва да са приоритет в
движението по пътищата
пред ползите от мобилността, икономическите
ползи и пред всичко останало.
Животът и здравето
никога не трябва да се заменят с други ползи!

Предвид трудната
ситуация, породена от
пандемията от коронавирус, какви според Вас са
основните предизвикателства пред строителния бранш през 2020 г. по
отношение на пътната
безопасност?
Действително
COVID-19 наложи сериозно въздействие върху
начина на живот. Забави
някои процеси, но ние по
всяка вероятност ще сме
принудени да живеем и да
работим още дълго в тези
условия. Някои строителни
обекти може да са се забавили, но не са спрели.
Считам, че дейността

по намаляване броя на челните удари и катастрофите в неподвижните препятствия в крайпътното
пространство чрез инфраструктурни решения трябва да продължи. Много е
важно своевременно да се
обезопасяват участъците
от пътната мрежа с найвисока концентрация на
тежки ПТП, както и след
тежки произшествия да
се предприемат незабавни
мерки. Все по-голямо внимание трябва да отделяме
на маркировката и вертикалната сигнализация, за
да може интелигентните
системи в автомобилите
да си взаимодействат с
пътната инфраструктура. Смятам, че са нужни
повече воля и усилия за довеждане изпълнението на
тези решения до край.
Вие сте и член на УС
на КСБ. Какви според Вас
трябва да са най-важните теми в дневния ред на
КСБ през 2020 г.?
С пандемията коронавирус 2020 година постави
нови предизвикателства в
глобален план, пред отделните държави и бизнеси, в
това число и пред стро-

ителни я сектор. Чест
правят от една страна
на ръководството на КСБ
своевременните активни
действия, и от друга страна адекватната реакция
на правителството, за да
не бъде спряно строителството по време на извънредното положение. Това
е един наистина голям
успех на Камарата. Найважните теми в дневния
ред до края на годината
са – да се запази темпът
на строителството и да
не се забавя изпълнението
на големите инфраструктурни обекти. КСБ трябва
да продължи и своята дейност по отношение на необходимите законодателни промени за облекчаване
на строително-инвестиционния процес, както и
започнатите инициативи
за дигитализация на бранша. От дневния ред на организацията не е слизал и
въпросът с квалификацията на кадрите.
Като член на Управителния съвет на Камарата на строителите в
България и председател
на УС на ББА „Пътна безопасност“ заедно с други
членове на УС и на Изпъл-

нителното бюро на КСБ
обсъждаме програма и
съвместна инициатива
между двете организации.
ББАПБ и КСБ са готови да
предложат на правителството чрез Министерството на регионалното
развитие и благоустройството (МРРБ) национална програма, целяща разделянето на транзитния
пътнически и тежкотоварен трафик с местния и
вътрешнообщински, където републиканската пътна мрежа преминава през
населени места. Програмата ще действа за намаляване на напрежението
и повишаване на безопасността на движението в
населените места, през
които преминава интенз и в е н т еж ко т о в а р е н,
пътнически и друг трафик,
чрез прилагане на различни подходи в зависимост
от конкретните условия
- извеждане на транзита
извън урбанизираните територии, успокояване на
движението на входовете
и по цялото протежение
на трасето в населените
места, прилагане на интелигентни транспортни
системи и други.

Чрез такава програма
можем да постигнем доста от мерките, заложени
в Национална стратегия
по безопасност на движението по пътищата 2021
- 2030 г. и „Визия нула“. Ще
създадем по-добри условия
за живот на хората в населеното място, по-висока
безопасност, намаляване
на шума и замърсяването
на въздуха с прахови частици и изгорели газове от
автомобилите. В същото
време чрез програмата ще
се увеличи многократно
заетостта в строителния сектор – при пътните
проектанти, одиторите
по пътна безопасност,
както и впоследствие при
множество строителни
фирми на територията
на цялата страна, в строителния надзор. В тази
програма дейно участие
могат да вземат Общинските комисии по безопасност на движение по
пътищата, Областните
комисии по безопасност
на движение по пътищата
и след като проектите
са изготвени и одитирани по част „Пътна безопасност” от лицензирани
пътни одитори, те ще мо-

гат да кандидатстват за
финансиране пред МРРБ.
ББА „Пътна безопасност“
и Камарата на строителите в България ще предложат при възможност
тази програма да кандидатства и за европейско
финансиране.

Четете ли в. „Строител“ и какво е мнението
Ви за него?
Като редовен читател на вестник „Строител“ смея да твърдя, че
медията се е утвърдила
като обективен източник
на информация, отразявайки изключително безпристрастно актуални
проблеми и тенденции в
областта на строителството, пътната безопасност, инфраструктурата, архитектурата,
транспорта и екологията.
Бих искал да използвам
случая, за да поздравя целия екип за всеотдайната
и съвестна работа, както и за усилията, които
ежедневно полагате, за
да бъдат читателите Ви
информирани. Пожелавам
Ви много професионални
успехи, вдъхновение и свежи идеи.

„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

www.yanmar-bg.com
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Фаворит в общинския конкурс за сградата е идея с басейн на покрива
Снимки Румен Добрев

Елица Илчева
Централната минерална
баня (ЦМБ) в София може би
все пак ще бъде баня. Поне
това са идеите в класираните предложения на организирания от общинското предприятие „Софпроект-ОГП“
конкурс за нова концепция за
старата сграда. Той започна
през април, след като заради
спора дали ЦМБ да стане изцяло музей, или да се съхрани
и първоначалното й предназначение, Столичната община
(СО) реши да направи широко
обсъждане за бъдещето на
паметника на културата.
След 200 първоначални
онлайн предложения за самия конкурс идеи за съдбата
на емблематичната сграда
дадоха общо 4 екипа, като
три бяха класирани за втори
етап през октомври. Дотогава всички ще трябва да
представят и подробен проект с бизнес план за предлаганата реализация, като ще
получат по 10 000 лв. С парите СО откупва концепциите
и си запазва правото да избере една или да компилира
елементи.
Две от предложенията
предвиждат Централната
баня да съвместява минерални басейни и зони за различни
процедури с функциите на музей, а третата подсказва, че
музеят въобще може да бъде
преместен.
Това, което прави впечатление и в трите проекта,

е, че самата реставрация на
сградата, която в тази си
част е в критично състояние, отива на заден план и
далече във времето и се акцентира на средата около
самото здание.
Терми и басейн и на покрива
Екипът, спечелил наймного точки – 93,80, е „Софийски терми“ с архитекти
Мая Шопова, Слава Савова и
Мария Каразлатева. Триото
залага на обединението на
северното и източното крило и партньорството им с

музея (разположен в западното). Термалният център ще
е със съвсем нов вход откъм
ул. „Сердика“.
Предлага се да се изгради
нова централна постройка,
която е вътрешна и невидима за минувачите, не засяга
фасадите и в нея единият
етаж е достъпен само откъм музея.
Басейни ще има на сутерена и на първия етаж, както
и на самия покрив на сградата. Включени са още и басейн балкон на първия етаж,
зали за лечебни процедури и
почивка, сауна и парна баня
на сутерена. Според архитектите нови кафенета и барове също ще оживят мястото,
затова са предвидени воден
бар, разположен във вътрешния двор между сградата на
Направление „Архитектура
и градоустройство“ (НАГ) и
Централната баня, и pop-up
бар, който да свързва градската култура на импровизирани барове с лечебната консумация на минерална вода на
място.
Свързващ елемент между
музея и термите ще бъде вътрешното крило, заключено
между двата вътрешни двора. Това е и мястото, където
архитектурни интервенции

са допустими, затова там
ще има обновяване на конструкцията.
В проекта са разработени обстойно и идеите за
промяна на пространството
около самата сграда. „Стратегията ни за обновяване на
площада предлага активирането му чрез добавяне на
нови функции по краищата
му“, разясняват авторите.
Това ще стане чрез обособяването на воден павилион,
който да бъде временна постройка. Тя ще се обновява
на всеки няколко години, давайки възможност на млади
архитекти да проектират
тази малка градска функционална инсталация. Форматът ще бъде архитектурен
конкурс, организиран като
малко събитие, гравитиращо
около споделените ресурси и
потребности.
Останките от римските терми и джамията Баня
Башъ ще бъдат „преоткрити” посредством облагородяване на мястото около тях
и подобряване на начина, по
който се информират посетителите за историческата
и културната им стойност.
Изворът „София-Център” ще
се свърже с експозициите
на Регионалния исторически

Критичното състояние на северното и южно крило изисква преди всичко спешни действия по реставрация на сградата

музей, а връзката с ЦУМ ще
стане през понастоящем задънената улица там. „Предлагаме обширното пространство, заключено между
ЦУМ и ЦМБ, да се превърне в
хибриден площад с достъпни паркоместа през работния ден и гъвкаво място за
артистични прояви вечер и
през уикендите. Може да се
разположат pop-up павилиони,
които допълнително ще оживят целия площад“, пишат
архитектите.
Предложенията за водоналивния кът, разположен на
малкия площад между ЦМБ
и Дома на киното, който е
едно от най-важните публични пространства в близост
до банята и единственото
място, където столичани
все още имат достъп до
минералните води на извор
„София-Център”, са да стане
по-достъпен за пристигащи
с автомобили. Трафикът според намеренията може да се
облекчи с помощта на водоналивна станция, позволяваща на шофьорите да напълнят вода, без да слизат от
колите, бързо и на определени
за това места.
Архитектите са помислили и за удължаване на
жизнения цикъл на водата.

„Част от интервенциите,
които предлагаме, като например водните инсталации
в обновените публични пространства или термалните
басейни, ще бъдат свързани
в „кръгови” системи за максимално ефективна употреба
на водния ресурс. Топлинната
енергия е изключително важен възобновяем ресурс за
всички операции в „Софийските терми”. Тя е източник на отопление не само на
помещенията в студените
месеци и тяхното охлаждане
в топлите сезони, но и осигурява постоянната температура на плувните басейни
посредством термична инсталация“, обясняват те.
Бизнес моделът на тази
концепция предвижда основната инвестиция да е външна чрез концесия. „Стъпвайки
на потребителски потенциал
и разнообразни, допълващи се
дейности, обектът ще носи
преки и косвени ползи на широк спектър целеви групи,
като същевременно е икономически устойчив. Структуриран и финансиран като публично-частно партньорство,
моделът съчетава частните
капитали, опит и know-how с
публичния ангажимент, създавайки траен баланс между
предприемачески доход и обществен интерес“, уверен е
екипът на „Софийски терми“.
Колективът за момента няма
изчислена стойност на проекта.
Отново баня! За градска
идентичност
На второ място е класиран проектът на японското
бюро Kengo Kuma & Associates
съвместно с „Ямазаки + Иванова Архитектс“. Той е получил от журито 82,68 точки,
наречен е „Отново баня“ и
е представен под мотото
„Термалната култура и изграждането на градска идентичност“. „Подхождаме към
това национално богатство
с респект и отговорност,
опазвайки с грижа всяка част
от зданието и всеки детайл,
останали в автентичния им
вид. Целта ни е да съхраним
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наследството, но и да му дадем ново
бъдеще. Сградата не би имала бъдеще, ако не й върнем водата, която
е част от нейната идентичност“,
казват в резюмето си авторите на
идеята. Чрез функцията „минерална
баня” те твърдят, че създават нов
потенциал за развитие, отварят я
към града, като привличат нови потоци от хора.
Предвидено е възстановяването на двата басейна, разположени
симетрично в лявата и дясна част
на сградата, служили преди като
мъжки и женски.
Те ще са разделени от новосъздаден пасаж, който ще свързва
сградата с площад „Бански“ и градинката пред НАГ. „Това е артерията, която прави връзката между
задния двор и главното фоайе на
банята, но ще играе и ролята на
вход към двата басейна“, се посочва в проекта. Така достъпът ще е
по-лесен, по-атрактивен и ще даде
възможност за ново развитие и на
музея в южната част. Вътрешните
дворове приобщават къпалните към
новото пространство чрез повдигане на нивото им. Пасажът продължава към обширна тераса, разположена в задния двор и включваща
зоната с комина.
Достъпът от градинката пред
НАГ ще бъде по парадно стълбище
през терасата до входа на сградата, като е посочено, че този нов
„коридор“ прави ЦМБ по-отворена
към града и създава благоприятни
условия за развитие на зоната зад
постройката. Тук обаче не е ясно
бъдещето на музея или по-скоро
той е на практика изключен в подалечен план от концепцията. Ясно
се казва, че на следващ етап ще
се мисли за децентрализацията на
изложбената и реставрационната му дейност, а в същото време
възстановената Централна минерална баня ще играе ролята на „жив
музей“.
„Целта е да се създаде мрежа
от тематични музейни експозиции,
обвързани тясно с историческия
контекст на местата им. Възстановената ЦМБ, част от тази мрежа, ще е „жив музей”, в който посетителите могат да се потопят в
хилядолетната история, докосвайки
се до минералната вода“.
Идеята е предложена с подробно описан 10-годишен бизнес модел
и тригодишна схема за реализация.
Според архитектите може да се
използва еврофинансиране от новия програмен период 2021 - 2027 г.,
като вариантите са банята да се
управлява от общинско търговско
дружество или да се търси публично-частно партньорство. „Предварителната финансова оценка за
експлоатация на обекта като термален център, предлагащ СПА и балнеолечебни услуги, показва, че може
да се генерира достатъчен паричен
поток от дейността, с който да се
финансират всички разходи по експлоатацията и поддръжката му“,
пишат авторите.
Необходимите първоначални
инвестиции са изчислени в размер
на около 11 млн. лв. без ДДС, като
оценката е направена по окрупнени
показатели. В тази стойност са
включени парите за реставрацията, конструктивното укрепване
на северното и източното крило,
възстановяването на рекреационните и балнеологични съоръжения,
набавянето на оборудване, отговарящо на най-високи стандарти за
качество за различните функцио-

нални зони в банята.
„Предварителната
финансова оценка
показва, че реставрацията и възстановяването на обекта
нямат възможност
да се финансират
изцяло с търговско
финансиране (банков
заем) и ще е необходимо целево – от общинския бюджет на
СО“, пише в проекта.
#Да бъде баня – жив
музей

Гр а жд а н с ко т о
сдружение „Истор и ч е с ка б а н я “ , в Басейн на покрива е най-екстравагантната идея
в класирания на първо място проект
ко ето учас тват
представители на
организацията „Термално-нормално“ архитектите Веселин Алексиев, Елица
Димитрова, Надежда Сучева и икономистът Иво Анев, е
класирано на трето
място със 70,63 т. с
„#Да бъде баня – жив
музей“. Тяхната идея
е „създаването на
успешен пример за
функционираща минерална баня, който
да активира силен
обществен и инвеститорски интерес“.
Проектът е разработен на три етапа и прави впечатление, че не се започва
с реставрация на
сградата, която както знаем, се нуждае
от спешен ремонт.
Като начало се
предвижда отваряне на прохода между
НАГ и ЦМБ като нова Съвременна архитектурна намеса победителите от
пешеходна връзка „Софийски терми“ планират във вътрешния двор на
между ул. „Триадица“ и сградата
ул. „Искър“. Така според авторите пространството ще терапии, подводни масажи, плуване,
се активира за художествени ин- водна гимнастика, медитативни
сталации, събития, ще има и рес- практики и предлаганите в СПА
торант.
центъра различни сауна, парна баня
На втория етап е включено пре- и други възможности за рехабилиизграждане на площада пред чеш- тация.
мите като второ лице на банята и
ЦМБ е разгледана и като началсъздаване на мрежа от пешеходни на точка за туристически маршвръзки, направа на чешми и водни рут, включващ баните в Овча купел,
ефекти. Проектът се разгръща Банкя и Горна баня и други обекти,
и към създаването на културен свързани с минералните извори.
маршрут от минерални бани в цяла
Предвижда се собствеността
София.
на сградата да остане на СтоличКонцепцията за сградата я ната община и само при специфичописва като такава с постоянни ни условия се мисли за отдаване на
и временни функции. В първите концесия.
влиза възстановяването на двата
Според бизнес плана банята
басейна и създаването на нов вън- ще може да се управлява от 4 чошен. В северното крило ще е т.нар. века мениджърски екип, а крайният
Историческа баня, която да пред- баланс на разходите е малко над
ставлява синтез между „жив музей“ 10 млн. лв., от които 7 млн. лв. за
и СПА център. В този проект това строителство. Много прецизно са
е пространството, което ще играе изчислени и приходите на основата
функцията на интерактивен музей, на заложени 50 лв. от посетител.
в който „историята на термализма
ще бъде преживявана от посетите- Ясно ли е бъдещето?
лите“.
В сутерена са ситуирани съЗданието, строено в периода
блекалните, техническите и сер- 1906 – 1912 г. от арх. Фридрих Грювизни зони, както и ресторант, а на нангер и арх. Петко Момчилов като
първия етаж е съвременната СПА хигиенна баня, спира да функционира
и балнеологична зона в „оригинална поради загубен интерес през 1986 г.
историческа среда“.
Бързо започва да се руши и на покриВременните функции включват ва израстват дървета. За да спаси
възможностите за културни и раз- този паметник с национално значевлекателни събития, спорт, лечебни ние, Столичната община обявява

през 1998 г. национален конкурс.
От 15 представени проекта първа
награда печели колектив, ръководен
от арх. Станислав Константинов
и с участието на арх. Александър
Генчев, арх. Иглика Люцканова и инж.
Георги Колчаков.
Идеята е в тази сграда да се
настани Музеят за история на София, който е основан от ген. Владимир Вазов през 1928 г. Поради липса
на цялостно финансиране обаче
преустройството на първия етап
от проекта продължава цели шестнайсет години и се случва само в
западното крило. Институцията се
мести там едва през 2014 г. след
привлечено европейско финансиране
в размер на 6 млн. лв.
Междувременно от 2007 г. СО
прави опити да отдаде на концесия
северното и източното крило за
балнео- и СПА комплекс. Всички опити са неуспешни и Столичният общински съвет взема ново решение
имотът да се използва за културни

събития, като на територията на
цялата сграда се разгърне музеят.
Тогава зам.-кметът по култура доц.
д-р Тодор Чобанов обяви, че това е
по-разумното предвид липсата на
инвеститор за СПА център и намалелия дебит на водата. Преди 2 г.
СО представи проекта с виждането, че това пространство може да
бъде своеобразен Градски дом. Този
втори етап планираше в северната и източната част на сградата,
които – видно от конструктивната експертиза – са в изключително критична ситуация, да се
запази абсолютно архитектурата
на зданието, както е направено в
реставрираната част. Реализацията обаче срещна отпор от страна
на гражданската организация „Термално-нормално“, която организира
дискусии и протести, а зад мотото
„Да бъде баня“ още през декември
2019 г. застанаха Камарата на
архитектите в България и „Спаси
София“.

Класираният на второ място цели отваряне на зданието към града в
различни посоки, за да привлича нови потоци от хора

Kengo Kuma & Associates, съвместно с „Ямазаки + Иванова Архитектс”
предвиждат възстановяването на двата басейна, разположени
симетрично в лявата и дясна част на сградата
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Корнелия Маринова, кмет на Ловеч:

¢®f·ÇÎÕÓuÇÆÄÊÅÂÔÇÍáÔÉÂÕÓÌÐÒÇÏÐ
ÄÂÈÏÂÉÂ×ÐÒÂÔÂÊÃÊÉÏÇÓÂ
Община Ловеч излиза
бавно, но със сигурна
крачка от кризата
Росица Георгиева
Ренета Николова

Г-жо Маринова, изминаха повече от два месеца след отмяна
на извънредното положение и
страната започва да се възстановява. Как община Ловеч се
справя със създалата се ситуация?
Община Ловеч излиза бавно,
но със сигурна крачка от кризата.
Взели сме и вземаме мерки. Например през юни Общинският съвет
разреши поемането на временен
безлихвен заем от централния
бюджет в размер на 1 200 000 лв.
с цел осигуряване на нормалното
приключване на 2020 г., тъй като
възникна касов разрив по бюджета
на община Ловеч. Същевременно
сме ограничили редица разходи,
отменихме големите тържества,
така че да сме адекватни на ситуацията. И в момента действаме много предпазливо, спазваме
санитарните мерки, стремим се
да не събираме много хора на едно
място. Но постепенно се връщаме
и към нормалния живот – имаше изложби на открито, театрална премиера на откритата сцена.
Ако обаче погледнем на всички
общини през призмата на резултатите след срещата на лидерите
в Брюксел и по-точно на договореното от премиера Бойко Борисов, трябва да сме по-спокойни. За
България се предвиждат близо 29
млрд. евро от ЕС за следващите
години. И тези пари са предназначени предимно за възстановяване
на икономиката след пандемията и
въведените ограничения за бизнеса, за най-бедните райони на страната и за защита на външната
границата на Съюза. Така че тази
макрорамка дава една сигурност и
след като досега чрез европейски
средства успяхме да преобразим
града, няма съмнение, че ще става
все по-хубав град за живеене.
Какви са финансовите показатели за първите шест месеца
на годината и може ли да направите сравнение със същия период на 2019 г.?
Сравнението с миналата година показва, че здравната криза
с COVID-19 има и своите икономически измерения. Например
събираемостта на такса битови отпадъци към 30.04.2019 г.
е била 1 676 363 лв., или 44%, а
към 30.04.2020 г. е паднала до
956 629 лв., или 24%. Тоест, ако
общината нямаше потребност,
не би пристъпила към теглене
на кредит. Ние и досега плащаме
по предходни заеми средно около
90 000 лв. месечно. Сега сумата
ще е 100 000 лв., което е възможно
да се поеме. Ще подчертая, че община Ловеч има дългосрочни дългове в размер на около 3 000 000 лв.,
като най-големият е наследен от
предишното управление и е до
21.12.2027 г.
Приходите ни са по-малко и поради друга причина. Заради пандемията намалихме или освободихме
от наеми, обезщетения и такси

наемателите и ползвателите на
общински имоти. Но това беше
израз на нашата солидарност с
гражданите, които останаха без
дейност по време на извънредното
положение.
Общо приходите по бюджета
на общината към 30.06.2020 г. са
18 455 886 лв. и представляват
36,8% спрямо уточнения план към
отчетния период в размер на
50 153 089 лв. Постъпленията с държавен характер към 30.06.2020 г.
са 11 890 889 лв. при очак вани
27 659 692 лв., или 42,99%. Местните приходи за първото шестмесечие на 2020 г. са 6 564 997 лв.
при планирани 22 493 397 лв., или
29,19%. Имуществените данъци
са с изпълнение 1 869 644 лв. при
заложени 3 213 000 лв., което е
58,19%. Неданъчните приходи към
30.06.2020 г. са 3 408 935 лв. при
планирани 6 861 656 лв., или 49,68%.
Общината е предприела мерки и за събиране на просрочените
вземания. Тук влизат ефективно
оперативно наблюдение на лицата
с просрочени данъчни задължения;
активни контакти с ръководствата на най-големите предприятия
– длъжници, за да не се допуска
прерастване на текущите задължения в просрочия; съставяне на
актове за задължение по декларации и завършване на процедурата
до предаване за принудително събиране на НАП и ЧСИ; обработка
на списъците с изтекъл срок на
ТЕЛК и др.
Намалелите приходи как ще
се отразят на изпълнението на
капиталовата програма на общината? Какъв е нейният размер и
кои са основните проекти, които
ще реализирате през годината,
освен ремонта на Транспортния
мост?
Кап и т а лов ат а п р о г р а м а
за настоящата година е близо 17 500 000 лв., като собствените бюджетни средства са

5 350 000 лв. От външни източници са 7 400 000 лв., останалите
са от целева субсидия и преходен
остатък.
Ремонтът на Транспортния
мост към кв. „Вароша“ се реализира с отпуснати пари от Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерския съвет. В момента
се рехабилитира ул. „Крайречна“,
която е в Индустриалната зона,
със средства, осигурени с постановление на МС. В Индустриалната зона изградихме и изцяло нова
улица на стойност 1 433 576 лв. С
113 268 лв. обновихме и ул. „Нарцис”
в кв. „Гозница“. Предвижда се основен ремонт на пътя от разклона
за Абланица до центъра на селото
- 597 142 лв.
Капиталовата програма включва още цялостна рехабилитация на
всички улици в кв. „Дикисана”: „Цар
Самуил“, „Иван Шишман“, „Дикисанска“, „Велики Преслав“, „Княгиня
Невинна“, „Чаталджа“, „Тракийска“,
„Осъмски юнак“, „Ал. Батенберг“. Те
ще се реализират с целева субсидия и собствени средства на обща
стойност 1 424 308 лв.
През август започва реконструкцията на ВиК мрежата на кв.
„Младост“ на стойност 881 731 лв.
Това е само първа стъпка към цялостния ремонт на квартала, който ще става поетапно. Проектнопроучвателните работи включват
обновяване на улиците в жк „Младост“, но това ще стане след подмяна на ВиК мрежата. За ремонт
на улиците имаме 46 552 лв.
За реконструкция на Спортната зала разполагаме с 26 600 лв.,
а за изграждане на поливна система в Централна градска част
– 21 760 лв. За строителството
на регионална система за управление на отпадъците са заложени
154 560 лв.
Друг голям обект е преустройството на сградата на Младежкия дом, в която ще се вложат

4 429 318 лв. Освен това ще правим
актуализация на проекта за зоопарка за 26 500 лв. и на проекта за
преустройство терена на бившата казарма за рекреативни цели –
100 420 лв. Искам по-подробно да
разкажа за този бъдещ гpaдcки
пapк. Той ще е c мнoгoфyнкциoнaлни зoни c oткpити cцeни, cпopтни
плoщaдки, кътoвe зa oтдиx и дp.
Така старата казарма ще стане
пpeдпoчитaнo мяcтo зa жителите и гостите на Ловеч. Трябва
да се знае, че съглacнo дeйcтвaщия пoдpoбeн ycтpoйcтвeн плaн
кaзapмeният тepeн c плoщ 67 000
кв. м e oтpeдeн единствено зa
пapк и ние ще го направим.
Предвидени са още средства
за допълнително водоснабдяване
на част от селата, за ремонти
на покриви и др. Отражението на
кризата върху капиталовата програма е по-скоро като отлагане
във времето, а не върху размера
на финансирането. Сега през юли и
август започват нови строителни
дейности, други приключват.
АМ „Хемус” се изгражда с бързи темпове. Какви са Вашите
очаквания за въздействието от
този инфраструктурен проект
върху развитието на общината?
Какви са очакванията Ви по отношение на инвеститорския интерес към Ловеч и региона?
АМ „Хемус“ е сред най-големите строителни обекти в Северна
България. Казват, че магистралите правят далечните хора близки
по простата причина, че съкращават разстоянията и времето за
пътуване. Но за нас в Ловеч има
още нещо – ние ще запомним старта на изграждането на магистралата като едно от най-важните
събития. За мен 6 юни беше изключително вълнуващ, когато направихме първа копка на отсечката,
която е най-близо до Ловеч. Става
дума за лот 3.1 от третия участък на аутобана, от п.в. „Каленик“

до п.в. „Славяни“, където е връзката с пътя Ловеч – Плевен. Дължината на лота е малко над 10,1 км.
Там усилено работи Държавното
дружество „Автомагистрали“ ЕАД
и всеки ден виждаме напредък.
Бих искала да припомня на читателите Ви какъв гигантски скок
е магистралата за Ловеч. Малцина
си спомнят какво беше в средата
на XX век, когато целият автомобилен поток по направлението София – Варна минаваше през Ловеч, и
то през Покрития мост. Днес магистралите променят живота ни.
Известно е, че всеки човек
иска широк и безопасен път, а
това особено важи за инвеститорите. За бизнеса времето е пари,
а за нас инвеститорите са жизнено необходими. Така че още преди
да бъде завършен този участък,
той донесе принадена стойност
за Ловеч, като привлече нови инвеститори. Особено сме горди, че
немският лидер в автомобилната
и машиностроителната промишленост VOSS Automotive избра
Ловеч за своя нов завод. На първо
време те вложиха 15 млн. евро и
откриха производство в бившия
завод на „Литекс Моторс“ в с. Баховица, като са наели помещенията за 10 г.

Как ще изглежда община Ловеч в края на този управленски
мандат - по отношение на пътна,
образователна, културна, туристическа инфраструктура? Кои
са основните Ви приоритети и
как те ще намерят изражение в
развитието на общината?
Най-кратко казано, общината
ще изглежда много добре. Основните приоритети са залегнали в
„Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2019 - 2023“
и ще се включат в документ като
„План за интегрирано развитие за
периода 2021 - 2027“. Но известно
е, че едно са плановете, друго е
животът. Това го видяхме през настоящата година – коронавирусът
прекрои част от нашите планове.
Все пак ние няма да се откажем от
дейности по подобряване на инженерната инфраструктура, от рехабилитация на уличната настилка
и благоустрояване на Северната
и Източната индустриална зона етап 2.
Желаем да създадем предпоставки за успешно функциониране
на бизнеса, по-добра комуникация
и административно обслужване.
Буквално вчера въведохме поредното ново и безплатно облекчение
за гражданите чрез сайта на общината и те вече могат да заплащат такси, услуги и наеми с квалифициран електронен подпис (КЕП).
В справката се визуализират всички задължения за ЕГН/ЕИК от КЕП.
Стремим се да съкращаваме сроковете за предоставяне на услуги
в областта на търговията, туризма, транспорта и устройство на
територията.
Ловеч много държи да развива
икономически отношения с бизнеса от побратимените градове
чрез организиране на работни сре-
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щи и посещения на място. Имаме
10 побратимени градове и сега
предстои да го направим с още два
– Требине, Босна и Херцеговина, и
Калиш, Полша.
Същевременно създаваме условия за привличане на нови инвеститори на територията на
общината чрез редица облекчения
и обучения. Даже в момента при
нас протича лятната Бизнес академия за стартиращи предприемачи (BASE). Това е един проект на
Фондация „Америка за България“ и
Съвета на жените в бизнеса в България, който продължава 14 седмици и ще завърши на 8 септември.
Между другото, програмата BASE
в Ловеч според организаторите е
най-посещаваната до момента.
Горда съм от това, защото ако в
един град има достатъчно новатори, когато има хора с бизнес
усет, инициативни и предприемчиви личности, това води до успешно
развитие на цялата общност. Ние
гледаме много широко на темата
инвестиции - не само в техническата, социалната и културната
инфраструктура, но и като инвестиция в човека, в образование.

Реализирахте голям ремонт
на централната градска част
с европейско финансиране от
ОП „Региони в растеж“ (ОПРР).
Планирани ли са други проекти,
които да се изпълняват с такива
средства и ако да, какъв е напредъкът по тях?
Проектът изцяло преобрази
тази важна част на града и сега
имаме прекрасен център – с фонтани, цветя, много кътове за отдих. Особено щастливи са децата,
които се радват на широките площи. Предстоят дейности, с които
ще довършим обновяването на централната зона – ще ремонтираме
и площада зад катедралния храм.
Там ще има водоизточник, за поливане на цялата градска градина.
Община Ловеч досега е
осигурила финансиране за
30 369 312,43 лв. по европейски
проекти и Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради
(НПЕЕМЖС). Ще направя кратък
преглед на обектите, като строителните са над 50, а имаме и 9
проекта по т.нар. меки мерки.
Приключилите проекти са
осем, като четири са по ОП „Региони в растеж“ на стойност
7 811 383,46 лв., три - по ОП
„Развитие на човешки ресурси“
(ОПРЧР) за 1 229 820,76 лв., и
един е по ОП „Добро управление“
(ОПДУ) – 244 206,17 лв. Или общата сума възлиза на 9 285 410,39 лв.

В момента се изпълняват седем
проекта по ОПРР на стойност
8 662 320,78 лв., четири са по
ОПРЧР – за 1 771 547,44 лв., и един
по ОПДУ – за 37 833,80 лв.
По НПЕЕМЖС общината има 11
проекта за 10 223 574,54 лв., а сега
се изпълняват и още 4, за които са
разплатени 88 626 лв.
Започна ли подготовката за
следващия програмен период 2021
- 2027 г. и на какви проекти ще
заложите?
В момента тече усилена работа в това направление, като Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ)
ни помага активно в тази дейност.
Всички документи вече са качени в

Обновеният център със средства по ОПРР

Фонтаните радват най-малките

интернет и на тяхна база местните власти се подготвят. Важно
е да постигнем споразумение със
съседни общини и ние вече сме започнали взаимодействие с Троян и
Плевен. Търсим онези интегрирани
обекти между нас, които да могат
да бъдат финансирани. Тоест, важни са онези проекти, които обслужват по-голяма част от населението.
За нас такъв е старият римски
път „Виа Траяна“, който е минавал
през Ловеч и Троян. Това ще бъде
проект за нов туристически продукт. Вероятно ще се очертае и
пътят II-35, който свързва Плевен,
Ловеч и Троян през Беклемето. Провеждаме разговори и консултации,
за да постигнем консенсус. Продуктът трябва да е интересен
не само за нашите жители, а и за
гостите ни.
Изготвяме и План за интегрирано развитие на общината за
следващия програмен период, или
т.нар. ПИРО. Очевидно следващите седем години ще са предизвикателство по отношение на усвояването на евросубсидии, но при

Първа копка на АМ „Хемус“, лот 3.1 от третия участък на аутобана, от
п.в. „Каленик“ до п.в. „Славяни“, където е връзката с пътя Ловеч – Плевен

добро взаимодействие със съседните общности ще успеем да сме
готови навреме. Ще има оценяване
на проектите, ще има Регионален
съвет – така че гоним високо качество.
През 2021 г. ще финализираме
проекти от настоящия програмен
период, каквито са площад „Свобода“ и Младежкият дом. Очакваме
да има нови проекти по Националната програма за енергийна ефективност, както и социални, „меките мерки“, с които на практика
изградената инфраструктура да
обслужва социалния интерес. Така
че довършваме настоящите проекти и в същото време се готвим за
новия период. Работата ни е много
динамична.
На 1 юни т.г. обявихме и поръчка за новия програмен период за
16,8 млн. лв. Тя е за ремонт на улици и общински пътища през следващите 5 г. Отделно от 15 юни
стартира поръчка за 1 140 000 лв.
за „Ремонт общински сгради, съоръжения и площи, събаряне общински
сгради и съоръжения и премахване
гаражни клетки, община Ловеч“.
Обръщам внимание, че последователно и методично ние премахваме
всички незаконни гаражи, които са
сложени на всевъзможни места и
понякога дори затварят улици, както е в кв. „Дикисана“.
А какво е състоянието на ВиК
мрежата в общината - каква е
дължината й и каква част от нея
има нужда от реконструкция?
Доколко успяхте да се възползвате от възможностите на ОПОС?
Ще започна с „ВиК” АД – Ловеч,
което е водоснабдително акционерно дружество, регистрирано
с 51% държавно и 49% общинско
участие, разпределено между общините Априлци, Летница, Ловеч,

Луковит, Угърчин и Ябланица. Дружеството осигурява водоснабдяване на територията на Ловешка
област (без община Троян) и е правоприемник на първото специализирано предприятие за експлоатация на ВиК мрежи и съоръжения
в региона СП „Водоснабдяване и
канализация” - Ловеч, създадено
през 1959 г. В момента фирмата
има персонал от над 300 човека
и обслужва водоснабдяването на
103 населени места от Ловешка
област с общо 132 хил. души, както
и канализацията на Ловеч, Летница
и Угърчин. Освен това стопанисва
основни водоизточници, използвани за водоснабдяване на населени
места извън региона, като Плевен,
Троян и Червен бряг. Дружеството
стопанисва 335 водоизточника,
има 1780 км водопроводна мрежа
и 87 км канализационна и отделно 267 водоема и над 100 основни
помпени и хлораторни станции.
Има изградени пречиствателни
станции за питейни и отпадни
води. Към днешна дата 99,69% от
населението на обслужваната от
дружеството територия ползват
услугата водоснабдяване и 33,58%
- отвеждане на отпадни води.
Всички градове и сравнително голяма част от сателитните
им селища се водоснабдяват от
системите „Черни Осъм”, „Гложене”, „Златна Панега”, „Рибарица
– Тетевен”, „Угърчин” и „Априлци”.
Характерът на използваните водоизточници – това са основно
карстови извори и планински речни водохващания в северната централна част на Стара планина –
определя силно изразена сезонност
на дебитите.
Повечето от селата в общината, както и Ловеч са на централно
водоснабдяване от Черноосъмската система и от още една група.
Относно ОП „Околна среда“ община Ловеч е недопустима като бенефициент, тъй като на нашата
територия няма един обособен
оператор. Както е известно, ВиК
- Троян, отказва да влезе в асоциацията под предлог, че това ще
вдигне чувствително цената на
водата, което спира процеса. За
създаването на устойчив ВиК отрасъл е необходимо да се изпълнят
редица мерки, които са определени
в Стратегията за водоснабдяването и канализацията на България
2014 - 2023 г. Една от причините
за ниската ефективност в отрасъла е твърде малкият размер на
част от ВиК дружествата.
В с. Малиново мрежата е подменена на 100% с нови полиетиле-

нови тръби. Във всички останали
малки населени места тръбите са
стари, поставени преди над 50 г.,
и това създава големи проблеми и
загуби. В четири селища – Прелом,
Малиново, Стефаново и Дъбрава,
имаме проблем с водоизточниците. Те ползват собствени и през
лятото дебитът рязко намалява.
Няма откъде да дойде вода. Така
че при продължително засушаване
през горещите месеци в тези селища има недостиг на вода, което
създава напрежение.
Ние високо ценим участието
на държавата във финансирането
на дейностите по водоснабдяване
на населените места и разчитаме
на помощта й, както и на собствени средства.
Какъв е броят на издадените
строителни разрешителни в Ловеч за първите 6 месеца на тази
година? Към какъв тип проекти
имат интерес инвеститорите?
Считано към 30 юни т.г., от
общината са издадени 53 бр. строителни разрешения. От тях 15 бр.
са за фотоволтаични системи до
30 kW, те са предимно в частни
терени. Има и три разрешителни
за общински терени, става дума за
парково осветление.
Как общината си партнира с
Областното представителство
на Камарата на строителите и в
каква посока може да си сътрудничите с КСБ?
Взаимодействаме си много добре. Дори последната ни среща с
председателя на ОП на КСБ – Ловеч, Георги Георгиев беше само
преди седмица. Той е и член на Съвета за икономическо развитие на
община Ловеч, който играе важна
роля в определянето на годишните
награди за бизнес.
Всеки месец правим регулярни
срещи с представителите на КСБ.
Ловешките строителни фирми са
както основни изпълнители, така и
подизпълнители по различни проекти и се представят чудесно.
НСОРБ и в. „Строител” реализират съвместна рубрика на
страниците на в. „Строител”
под заглавие „Кметовете говорят”. Какво е Вашето мнение за
тази инициатива, както и за изданието на КСБ?
Хубава рубрика, обширна и дава
възможност да се кажат много
неща. Последно четох интервюто
с кмета на община Пловдив Здравко Димитров и виждам, че с него
имаме сходна визия. Поздравления
за рубриката!
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Очаква се оборотът в сектора да остане близо до стойностите от 2019 г.
Емил Христов
„След като през последните няколко години
строителният сектор се
развиваше динамично, през
2020 г. той, както и цялата
икономика, се изправя пред
нов вид предизвикателство,
породено от COVID-19“. Това
каза за в. „Строител“ Драгомир Белчев, финансов директор и старши анализатор в
Института за икономическа
политика (ИИП). В края на
юни 2020 г. Източноевропейската асоциация за прогнозиране в строителството (ИАПС/Eastern European
Construction Forecasting
Association - EECFA) публикува летните доклади за развитието на отрасъла в осем
държави от Югоизточна и
Източна Европа – България,
Румъния, Хърватска, Словения, Сърбия, Русия, Турция и
Украйна. ИИП е партньор на
Асоциацията при изготвянето на анализа за България и
от 2005 г. прави ежегодни
прогнози за сектора.
Според летния доклад на
Института за икономическа
политика, въпреки че по време на двумесечното извънредно положение в България
е нямало забрана за строителните дейности, статистиката е отчела намаление
в индекса на строителната
продукция - за периода от
март до май средно с 14,3%.
Прогнозите обаче сочат,
че този спад ще бъде преодолян до края на годината
и секторът няма да е сред
най-засегнатите. Очаква се
оборотът в сектора да остане близо до стойностите от 2019 г. с минимално
реално изменение от 0,3%.
Придържайки се към общата икономическа прогноза,
че няма да бъдат налагани
повече ограничения, експертите от ИИП очакват през
2021 г. строителството
да бъде задвижвано главно
от големи инфраструктурни проекти, финансирани с
европейски средства. Така
общата продукция в сектора за следващата година се
прогнозира да се увеличи с
9,2%.

Жилищно строителство
Изграждането на жилища през последните години
се оказа една от доходоносните инвестиции. Само
за периода 2017 - 2019 г. са
започнати близо 60 хил. апартамента, 36% от които са
в София. Затова и през тази
и следваща година се очаква значителен ръст на въведените в експлоатация.
Драгомир Белчев смята, че
моментната криза в резултат на пандемията едва ли
ще повлияе генерално върху
завършването на обектите
в строеж, тъй като това са
проекти с осигурено финансиране. Според него голяма

част от апартаментите
вече са продадени „на зелено“.
Данните сочат също
така, че предстои да се наблюдава дали ще има отлив
на инвестиции в сектора
не толкова тази година,
колкото през 2021. Пазарът
към момента е изключително позитивно настроен, но
несигурността в близкото
бъдеще, увеличаващата се
безработица и задържане на
ръста на доходите може да
доведе до отлив на купувачи
и спад в цените, намалявайки
маржа на печалба за строителните предприемачи.
„Гладът за нови имоти се
подхранва както от липсата
на алтернативи за вложения
на капитала, така и от ниските лихвени проценти,
предлагани от банките.
Последните все още разполагат с евтин ресурс, който
да отпускат като заеми, но
вече при по-високо самоучастие от страна на купувачите. Статистиката на БНБ
сочи, че за май лихвените
проценти по жилищните
кредити са на най-ниските
си нива от 2,85%, като за

момента няма изгледи за
тяхното покачване“, коментира Белчев.

Нежилищно строителство
В летния доклад се посочва, че кризата, предизвикана от глобалната пандемия, е създала и редица
предизвикателства пред
бизнеса, което ще се отрази и на нежилищното строителство. „На първо място
беше необходимо най-голям
брой хора да получат възможността да работят от вкъщи. В момента сме съвсем в
началото на този процес и
в зависимост от неговата
динамика компаниите ще
преосмислят необходимостта от поддържане на повече
офис площи, отколкото са им
нужни“, пояснява Драгомир
Белчев. Той е на мнение, че
въпреки това аутсорсинг индустрията има своя потенциал за разрастване, като
България и в частност София остава привлекателна
дестинация за преместване
на някои от дейностите на
компании от Западна Европа,

които искат да оптимизират разходите си.
„На второ място е ускорената дигитализация
на бизнеса и повишените
темповете на навлизане на онлайн търговията.
Промяната в навиците на
пазаруване от страна на
потребителите генерира в
краткосрочен до средносрочен период повишено търсене на логистични и складови
площи. Отливът на пазаруване от физически магазини
ще доведе до спад в рентабилността на инвестициите в търговията на дребно“,
подчертава финансовият
директор на ИИП.

Инфраструктурно строителство
От данните става ясно,
че гражданското строителство ще бъде задвижвано
главно от строителството
на пътища и комунална инфраструктура. „Подобряването на ВиК мрежата и пречистването на отпадните
води с европейски средства
ще бъде един от основните
акценти в следващите две

години и половина. Само за
първата половина на 2020 г.
са подписани 41 договора за
28 пречиствателни станции
за 2,23 млрд. лв. Отделно в
изпълнение са 12 проекта на
областните ВиК оператори на обща стойност 1,48
млрд. лв.“, информира Белчев.
Той коментира, че в
унисон с това са осигурени
средства за довършването
на автомагистрала „Хемус“.
„Продължава и работата по
АМ „Струма“, като с европейски пари е финансирана отсечката Благоевград - Крупник (и тунел „Железница“),
както и по новата част на
АМ „Европа“, свързваща КПП
Калотина и София. Широко
обявени са и други проекти,
които трябва да бъдат финансирани от бюджета, като
например довършването
на пътя Ботевград - Видин,
част от който в момента е
в строеж. Към тези отсечки
трябва да се добавят и модернизацията на още 69 км
път между Враца и Ружинци“,
акцентира Белчев.
От думите му става
ясно, че проблемите, които
биха възникнали с изпълне-

нието на тази амбициозна
програма, са свързани главно с осигуряването на паричен ресурс. „Вследствие на
COVID-19 кризата приходите в бюджета за 2020 г. са
по-малко от предвидените,
а спадът в икономическата
активност ще рефлектира и
върху бюджет 2021“, смята
експертът. Той е на мнение,
че са създадени и големи
очаквания към приходите от
тол такси, на които ще се
разчита не само за построяването на нова пътна мрежа, но и за рехабилитация на
настоящата. „Последното
е наглед амбициозна задача,
след като според анализа на
Трансевропейската пътна
мрежа (ТEN-Т), публикуван
от Европейската сметна
палата, 32% от пътищата в
България са в лошо състояние, а други 27% в средно.
Трябва да уточним, че средствата, генерирани от системата за тол такси, първоначално бяха изчислени на
1 млрд. лв., след това прогнозите спаднаха на 450 млн. лв.
за 2020 г.“, пояснява Белчев.

Държавите в региона
Строителният сектор
в държавите на Балканския
полуостров, включени в докладите на ИАПС, ще бъде
засегнат в различна степен
от COVID-19 кризата, отчитайки спад в строителната продукция. В Румъния,
Сърбия и Словения са предприети значително по-драстични мерки за ограничаване на пандемията, което ще
рефлектира и върху извършените строителни дейности
за годината. Въпреки това
общият спад на 5-те страни
се очаква да бъде в порядъка
на 1,3%, а през 2021 г. да се
наблюдава възстановяване
от около 3,4%.
Много по-силно ще бъде
усетена кризата в Русия,
Турция и Украйна. В Русия се
очаква намаление на строителната продукция от
7,4% в резултат на спад в
икономиката, причинен от
падащите цени на петрола,
обезценяване на рублата
и понижаване на икономическата активност вследствие на мерките за изолация. Турция също изпитва
затруднения, като в допълнение на факта, че се очаква да се отчете драстичен
спад за 2019 г. от 17,2%, проблемите на строителния
сектор ще се задълбочат
допълнително през 2020 г.
Последните четири години
пазарът в Украйна е на пътя
на възстановяването, но
пандемията и последвалата
стопанска криза драстично
влошили строителните тенденции и очаквания в страната. Текущите показатели за
обема на капиталовите инвестиции и спадът в обема
на строителството предполагат свиване от 8,5%.
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ǷȢȘȊȐȧȚȖȉȡȐȕșȒȐȈȒȊȈȗȈȘȒȊșȚȖȓȐȞȈȚȈȖȚȊȖȘȐȊȘȈȚȐ
Съоръжението има 5 външни басейна, 8 водни пързалки и закрит басейн
Страницата
подготви
Росица Георгиева

Снимка в. „Строител“

Първият общински аквапарк в София отвори
врати за посетители. Той
е разположен в изцяло новата зелена територия на
града – парк „Възраждане“,
който е с площ 75 дка и се
намира в кв. „Зона Б-5“. В
рамките на „Възраждане“
влиза и комплекс „Спортна
София 2000“.
Аквасъоръжението има
5 външни басейна, 8 водни
пързалки и закрит басейн.
Във външната зона за отдих са налични развлека-

ǹǶǹȗȘȐȍȌȢȓȋȖșȘȖȟȕȐȚȍ
ȞȍȓȐȕȈǪȐȏȐȧȏȈǹȖȜȐȧ
Столичният общински
съвет (СОС) одобри дългосрочните цели, разписани във Визия за София, която определя развитието й
до 2050 г. Чрез стратегията след 30 години столицата трябва да стане
компактен, многообразен
и адаптивен град, управляващ умело ресурсите си и

включващ хората в решенията за бъдещето. За да
се случи това, е заложено
да се реализират 24 цели
и над 230 ключови стъпки,
които ще се изпълняват в
периода от 2020 до 2050 г.
За постигането им са
предложени 385 конкретни мерки, както и индикатори, с които регулярно

да се измерва и отчита
прогресът, като те ще
се актуализират на всеки
пет години. Мерките и индикаторите до 2025 г. са
описани в документ, който
ще бъде разгледан в СОС в
срок до 3 месеца.
Кметът на София Йорданка Фандъкова благодари
на общинските съветници
за оказаната подкрепа, на
екипите, които са работили по визията, и на главния
архитект.

ǚǾǹǺǮǺǱǰǺǽǾȆǻǹǬǿǽǷǿǯǬǾǬǳǬǹǬǱǸǬǹǱ
ǹǬǱǷǱǶǾǼǴȃǱǽǶǴǮǱǷǺǽǴǻǱǰǴ
За трета поредна година стартира услугата
за наемане на електрически велосипеди за достъп
до Витоша. На събитието
присъстваха зам.-кметът на София Кристиан
Кръстев и Елица Панайотова, координатор на
програма „Зелена София“
на Столичната община.
През този сезон на
разположение са 10 градски и 10 планински ел.
байкове. Те са ситуирани
на паркинга пред Националния исторически музей
(НИМ) и ще са достъпни
до края на октомври при

подходящо време. Инициативата се реализира
с подкрепата на „Зелена
София”, „К лийнтех България“, Climate-KIC, ElJoy
Bikes, EMB – E-mountain
bike, ElDrive, НИМ, Природен парк „Витоша”.
„Приоритет в работата на кмета Йорданка
Фандъкова е да осигурим
максимална свързаност на
вече съществуващите велоалеи и новите, които изграждаме. Работим и върху връзки и улесняване на
велоалеята по бул. „Евлоги
и Христо Георгиеви“, за да
може да не преминават ве-

ǷȘȖțȟȊȈȚȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍȏȈ
ȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈǲȕȧȎȍȊșȒȐȧȓȐȜȚ
Столичната община
ще вложи до 50 хил. лв.
без ДДС за обследване на
възможностите за възстановяване на Княжевския лифт. Проучени ще
бъдат съществуващите
станции и фундаменти на
стълбовете на съоръжението. Дейностите ще
се извършат от външен
консултант. Въжената
линия е с дължина 1900 м
и две станции - едната
в „Княжево” и другата на
вр. Копитото на територията на Природен парк
„Витоша”. При конструктивно обследване на съоръжението, направено
през 2018 г., е установено, че фундаментите на
стълбовете са в добро
състояние. Стоманените
профили са с ниска степен на корозия и защит-

ното покритие предпазва метала. Установено
е още, че основната носеща стоманобетонова
конструкци я е в добро
състояние. Тогава е препоръчано станциите да
се почистят от растителността, да се възстанови хидроизолацията
и водите да се отведат
от сградите, както и да
се изготви проект за възстановяването на бетонното покритие на армировката и за защита от
ерозия.
Извършването на обследването на съоръженията сега ще бъде в основата на решението за
начина, по който ще бъде
възстановен Княжевският лифт, който не функционира от 1991 г. поради
авария.

лосипедистите през подлез и стълби, особено в
частта на подлеза на НДК.
Възложили сме също така
и проектиране на бързите
велоалеи, свързващи „Люлин“, „Дружба“, „Младост“
и центъра, което е важно
за разширяване на веломрежата в София“, каза
зам.-кметът Кръстев.

телен басейн с дълбочина
140 см, хидромасажен басейн - 90 см, два детски
и един бебешки басейн 20 см. Има и открит външен бар и 300 шезлонга с
чадъри. Закритият басейн
функционира от средата
на юни.
Комплексът се стопанисва от „Софийски имоти“ ЕАД, като той работи
съобразно изискванията и
мерките за безопасност,
дадени от РЗИ за спазване
на дезинфекция във връзка с
епидемичната обстановка.
Всички съоръжения използват минерална вода от
сондажа „Баталова водени-

ца”. От западната страна
на аквапарка са изградени
и чешми за свободно ползване от гражданите. Те ще
бъдат пуснати едва когато
приключат необходимите
процедури в Министерството на околната среда
и водите.
Парк „Възраждане“ е изпълнен на два етапа, като
аквакомплексът е реализиран в рамките на втория, с
които зелената територия
е разширена с 25 декара. В
етап две са инвестирани
9,6 млн. лв. Изпълнител е
„Калистратов Груп” ООД.
Дружеството е изградило
и първата част от парка.

ǸȍȕȖȊȐȘȈȚȟȍȚȐȘȐȏȕȈȒȖȊȐ
șȋȘȈȌȐȗȈȔȍȚȕȐȞȐȕȈȒțȓȚțȘȈȚȈ
Четири знакови сгради
в София – паметници на
културата, получават финансиране от Столичната
община (СО) за изготвяне
на проекти за реставрация, за заплащане на
всички такси и на авторския надзор при строителството. Средствата са
за Националния студентски дом, две здания на
Българската академия на
науките на ул. „Московска“
– Института по балканистика и бившия Институт
по социология, и жилищнотърговски обект на ул.
„Позитано“ 1. Това реши
Столични ят общински
съвет на последното си
заседание преди лятната
ваканция.
Парите са осигурени
по програма „Културно наследство“, създадена по
предложение на кмета на

Сградата на Института по балканистика с център по
тракология към БАН

София Йорданка Фандъкова. Целта е да се подпомагат собствениците
на недвижими културни
ценности в опазването,
реставрацията и консервацията им. Тази година
в бюджета на СО са отделени 300 000 лв. за про-

грамата. До момента по
нея са кандидатствали 9
здания.
За първите одобрени
сгради предстои да се направят обследвания, да се
съставят технически паспорти и да се изготвят
инвестиционни проекти.

ХИДРОМОТОР ООД

изключителен представител за България на

Стационарни бетонпомпи
Комбинация миксер с
бетонпомпа – ПУМИ
Автобетонпомпи
Разпределителни
стрели
Тунелни машини

1588 София, с. Кривина, ул. „Искър“ 53А . Тел.: +359 887 63 26 27; +359 888 50 59 62
e-mail: hy_motor@abv.bg
www.hydromotor.bg
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ǹȚȈȘȚȐȘȈȝȈȖȟȈȒȊȈȕȐ
ȘȍȔȖȕȚȐȊǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈ
Инвестицията в Станционната градина е 4 млн. лв.
Страницата
подготви
Елица Илчева
В Стара Загора започна
изпълнението на проект за
обновяване на Станционната градина, която се намира в близост до жп и автогарата. Той е на стойност
4 394 004 лв. и се реализира
по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“.
Безвъзмездната помощ е в
размер на 4 млн. лв., а срокът
за изпълнение на реконструкцията е 270 дни. Фирмата,
която трябва да преобрази
близо 52 дка площ, е ВДХ ЕАД.
Това е първата и дългоочаквана рехабилитация на
градината от създаването й
преди десетилетия. Плановете са да бъде извършена реорганизация и цялостно подновяване на алейната мрежа
с нови различни по форма и
цвят бетонови павета. Предвижда се оформянето на три
площадни пространства, си-

туирани при северния, южния
вход и в централната зона.
Ще има площ, която да бъде
комбинация от сух фонтан и
водно огледало.
Ще бъде изградена и детска велоалея с обучителна
площадка по „Безопасност на
движението“, както и четири
за игра за различни възрасто-

ви групи – от 0-3 г., 3-12 г. и
12-18 г., които ще отговарят
на всички съвременни тенденции за безопасност. Ще
бъде запазена съществуващата растителност.
По време на първата копка кметът на Стара Загора
Живко Тодоров информира, че
предстои и обновяване на жп

гарата, и посочи, че за постигане на цялостно завършване на пространството е
необходимо да бъдат санирани и сградите на Тракийския
университет, намиращи се в
източната част на зоната.
„Проведени са разговори с
ректора доц. Добри Ярков и
ще бъдат водени преговори
с Министерството на земеделието, храните и горите,
така че сградите да преминат в управление на Ректората на висшето учебно заведение и да може там да се
провеждат учебни занятия.
Това ни е амбицията, за да
може тук да се напълни със
студенти и млади хора“, категоричен е кметът.
Междувременно започнаха дейности и по обновяване
на общинската спортна зала
„Стара Загора“. Изпълнител
на обекта е ЗАРАСТРОЙ ООД,
като стойността на договора възлиза на 256 393 лв. без
ДДС. Времето за работа е 60
календарни дни. Строителни-

ǷȘȍȘȧȏȈȝȈȓȍȕȚȈȚȈȕȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȐȘȈȕȐȧȧȏÄǲȍȓȈȕȌȎȐȒȈ´
Областният управител на област Хасково
д-р Стефка Здравкова и
кметът на община Свиленград арх. Анастас Карчев прерязаха лентата на
ремонтирания язовир „Келанджика” край с. Димитровче. Проектът е за 1
млн. лв., а финансирането
от Оперативна програма „Околна среда 2014 –
2020“. От тях 850 хил. лв.
са от ЕС, а 150 хил. лв.
– от държавния бюджет.

След изпълнението на
строително-монтажните работи целият обект
заедно с прилежащите
му съоръжения е приведен към изискванията на
действащата нормативна база.
Извършените дейности включват реконструкци я и възстановяване на преливника,
ремонт на основен изпускател, възстановителни дейности на Било

ǷȘȐȒȓȦȟȐ
ȗȢȘȊȐȧȚȍȚȈȗȕȈ
țȓÄǯȈȗȈȌȕȈ´
Първият етап от ремонта на
ул. „Западна“ в Стара Загора, в отсечката от ул. „Капитан Петко Войвода“ до ул. „Локална“ в кв. „Три чучура“- север, е завършен. По време на
строителните дейности е положена
нова основа от трошен камък, два
пласта - неплътен и плътен асфалтобетон, върху цялото пътно платно.
Дейностите са включили още обособяване на нови паркинги и уширения
за паркиране. В участъка е положена
нова пътна маркировка. Движението
на превозни средства в обновения
участък е възстановено.
Подменени са бордюри и е извършен ремонт на тротоарните площи
пред блоковете, като са поставени
нови бетонови плочи тип „бехатон”.
Осигурено е отводняването от дъждовни води на предблоковите пространства, изпълнени са отводнителни решетки.
Предстои стартиране на втори
етап, който включва цялостен ремонт на ул. „Западна“.
те дейности включват поставянето на нова настилката, отговаряща на изискванията на FIBA
за провеждане на състезания от
национален и международен мащаб. Предстои и цялостна подмяна на съществуващата дограма
в сградата, както и ремонт на
съблекалните и санитарните помещения.

стената, изграждане на
контролно-измервателна
система (КИС), почистване на участък 500 м
след язовирната стена,
както и монтиране на
раннооповестителна
система на водоема.
„Хасково е областта с
най-много язовири в страната. Приветствам работата на цялата община
по проекта. Това е добрият пример, който показва
волята и желанието на
всички да се реализират
дей н о с т и, с въ р з а н и с

превенция и управление
на риска от наводнения
на населените места“,
коментира д-р Здравкова.
К метъ т н а о б щ и н а
Свиленград арх. Анастас
Карчев отчете проекта
като изключително значим както по отношение
на опазването на живота
и безопасността на хората, така и за защита от
наводнения на стратегическите инфраструктурни обекти АМ „Марица”
и ГКПП „Капитан Андреево”.

ǰȏȋȖȚȊȧȚȗȘȖȍȒȚȐȏȈȊȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȕȍȕȈ
ǯȈȝȈȘȐȍȊȈȚȈȐǹȊȍȡȈȘȖȊȈȚȈȒȢȡȈȊǺȢȘȋȖȊȐȡȍ
Снежана Гечева,
ОП на КСБ Търговище
Започна подготовката за
проектиране за реставрация и
консервация на Захариевата и
Свещаровата къща в Търговище. За изпълнение на дейностите Регионалният исторически музей - Търговище, е осигурил
15 000 лв.
Реставрация на Захариевата и Свещаровата къща, които
са паметници на културата с местно значение, за последно
е извършена през 2000 г. Проектирането ще даде информация за необходимите средства и дейностите, които трябва
да се извършат при осигуряване на финансов ресурс. След
като проектът е изготвен, той трябва да бъде съгласуван от
Националния институт за недвижимо културно наследство.
Положително становище трябва да даде и Министерството
на културата (МК).
На по-късен етап се очаква да започне и ремонт на покрива на Хаджи-Ангеловата къща. СМР ще възлязат на 63 000 лв.,
отпуснати от МК.

ǰȏȋȘȈȎȌȈȚȕȖȊȗȈȘȒȊǺȘȖȧȕ

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

В местността Турлата в Троян ще бъде изграден нов
парк, съобщи кметът на общината Донка Михайлова. По думите й това ще стане на етапи чрез партньорски проект
между местната администрация и Държавното горско стопанство, ситуирано в града.
„Намесата в зелената зона ще бъде изцяло от естествени материали. Ще има различни кътове за игра и отдих,
място за пикник или малки празненства. Ще бъдат засадени
и подходящи дървесни видове“, посочи Михайлова. Очаква се
същинското строителство да започне през есента.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 31 юли 2020
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Обектът ще се намира в зоната на пристанището
Страницата
подготви
Елица Илчева
В Бургас започва строителство на Планетариум,
който ще се намира в зоната на пристанището. Той
ще бъде разположен пред
входа на Морската гара и
ще представлява сферична метална конструкция
с модерен архитектурен
дизайн. Там децата ще получават знания по астрономия, физика и изобщо в
сферата на точните науки. Със специфичната си
форма зданието ще при-

лича на това в Бристол и на популярното в цял свят бобено зърно
в Чикаго.
Едновременно със строителството стартира и изпълнението
на доставката на специализирано
оборудване от висок клас за 2D и 3D
прожекции на готови мултимедийни
програми, които ще отведат посетителите на пътешествие в галактиката Млечен път и извън нея.
Залата ще бъде с капацитет
от 50 места, разположени около
центъра на 8-метровия прожекционен купол. Специално разработени
научни и софтуерни програми ще
позволяват прожектиране на картинни изображения на Вселената
в реално време, обясниха от общината.
Планетариумът ще предоста-

вя възможност за организиране на
групови посещения и провеждане
на изнесени часове по география,
физика и астрономия на учениците от Бургас и региона. Срокът за
изграждането му е 180 календарни
дни, а възложител е Държавното
предприятие „Пристанищна инфраструктура“.
Очаква се скоро в зоната на
пристанището в Бургас да бъде
открит Детският научен център,
който е разположен на 1-вия и 2-рия
етаж в сградата на Морската
гара. Така този район на пристанището ще се оформи като единен
градски образователен център, в
който чрез общуване с науката по
забавен и увлекателен начин деца
и родители ще изграждат нови знания и умения.

ǷȖȌȗȐșȈȕȍȌȖȋȖȊȖȘȏȈȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȕȈȒȈȚȍȌȘȈȓȍȕ ǹȚȘȖȧȚșȖȞȐȈȓȕȐ
ȝȘȈȔÄǹȊșȊǲȐȘȐȓȐǴȍȚȖȌȐȑ´ȊǩțȘȋȈș
ȞȍȕȚȘȖȊȍȊǷȍȘȕȐȒ
С подписан договор за
изпълнение и осигурено финансиране от Оперативна
програма „Региони в растеж
2014 - 2020“ община Бургас
стартира проекта за реставрация на катедрален храм
„Св. св. Кирил и Методий“.
Издигането на строително
скеле се очаква до дни. „Първата задача е обследване на
фасадата, за да се постави
най-точна диагноза и да се
планират последващите интервенции“, съобщават от
местната администрация.
Целта на община Бургас
е да консервира и защити
каменната зидария на над
100-годишния храм. Предвижда се възстановяване

на облицовката от айтоски
камък, корнизите, ордерните
елементи и украсата по сградата, върху които времето
и атмосферните условия са
оставили своя разрушителен

отпечатък.
Заедно с фасадната реставрация и възстановяването на автентичния външен
вид ще бъде монтирано художествено осветление, което

ǵȈȌȔȓȕȓȊȖȚǭǹțșȊȖȧȊȈȚȊǺȍȚȍȊȍȕ
Кметът на Тетевен д-р Мадлена Бояджиева представи пред Общинския съвет отчет за изпълнението на проектите на общината за
първата половина на 2020 г., финансирани от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, съобщиха от местната администрация. Общата
стойност на инвестициите е над 10,7 млн. лв. Най-мащабният проект
е за рехабилитацията на участък от общински път Тетевен - Голям
извор до кръстовището с трасето Ябланица - Джурово. Стойността
на строителството е близо 5,8 млн. лв., а срокът за изпълнението - до
март 2021 г. Чрез реализирането му ще бъде осигурена най-пряката
транспортна свързаност на общинския център с републиканския път
I-3 и съответно до автомагистрала „Хемус“.
До март 2021 г. трябва да бъде завършена и рехабилитацията на
три улици в Тетевен, на ул. „Даковото“ в с. Рибарица и на ул. „Васил
Левски“ в с. Галата. Този проект надхвърля 1,9 млн. лв. Строителните
дейности на някои от отсечките са приключили, предстои започването на тази в с. Галата.
Освен инфраструктурните, които са в процес на изпълнение, са
реализирани и много проекти, подобряващи социалната политика на
общината и подкрепящи едни от най-уязвимите групи.

ǸȍȒȖȕșȚȘțȐȘȈȚȌȊȍțȓȐȞȐȐȗȢȚȍȕȕȈȌȓȍȏȊǷȓȍȊȍȕ
Кметът на Плевен Георг Спартански подписа договор за безвъзмездна
финансова помощ по проекта „Осигуряване на устойчива градска среда на
Плевен - етап 2“, който ще се реализира по Оперативна програма „Региони в
растеж 2014 – 2021“, съобщиха от пресцентъра на общината. Стойността
на строителството възлиза на 3 974 424 лв.
Предстои да бъдат реконструирани общо 21 689 кв. м улична мрежа,
в това число и пътен надлез за жк „Сторгозия“. Дейностите са основно
за възстановяване на съществуващата пътна настилка чрез полагане на
нов асфалт, подмяна на бордюри, тротоари и на улично осветление с енергоспестяващи LED тела. Предвидено е и създаване на достъпна среда при
кръстовища и пешеходни пътеки по улиците ,,Вит“ и „Северна“.
Интервенциите на пътния надлез са свързани с монтирането на нов
стоманен парапет с височина 1,10 м и стоманена предпазна ограда, полагане на нова битумна хидроизолация в зоната на пътното платно, защитно
покритие на тротоарни блокове, настилка от плътен асфалтобетон, защитна система срещу карбонизация по долната повърхност на връхната
конструкция и ригелните конзоли, направа на дилатационни фуги, монтиране
на нови отводнители по мостовото съоръжение.
Настоящото проектно предложение надгражда изпълнените ремонтни
дейности върху 30 обекта по проект „Осигуряване на устойчива градска
среда на Плевен“.

да подчертае характерните
елементи и да експонира атрактивно църквата и в тъмната част на денонощието.
Заложена е възможност за
озвучаване на прилежащото
пространство при провеждане на храмови събития.
„Църквата „Св. св. Кирил
и Методий“ е сграда с изключителна архитектура,
важна част от миналото,
настоящето и бъдещето на
Бургас. Тя е включена в каталога „100 национални туристически обекта”, което
носи добавена стойност към
и без това знаковата й роля
на един от символите на
града“, съобщи пресцентъра
на общината.

В ход са строително-ремонтните
дейности на три нови социални центъра
в Перник, съобщиха от общината. Те се
изграждат по Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Общата стойност на безвъзмездната помощ по проекта е в размер на 1 664 659 лв., от които
1 249 698 лв. са национално финансиране.
Единият центърът ще е за грижа за
лица с психични разстройства и ще бъде
разположен в сградата на бившата Втора поликлиника в кв. „Христо Смирненски“.
Вторият обект ще е за хора с различна
форма на деменция, а третият - за възрастни в невъзможност за самообслужване. И двата ще бъдат в сградата на Специализираната болница за продължително
лечение и рехабилитация.
Крайният срок за изпълнение на строителните дейности е февруари 2021 г.
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Доц. д-р худ. Александра Иванова, декан на Архитектурния факултет на ВСУ „Любен Каравелов“:

ǫȖȚȊȐȔȕȈȠȐȚȍșȚțȌȍȕȚȐȏȈȗȢȓȕȖȞȍȕȕȈ
ȘȍȈȓȐȏȈȞȐȧȊȔȕȖȋȖȠȐȘȖȒșȗȍȒȚȢȘ
Снимки авторът

нително добре. Част от
изпитите бяха проведени
дистанционно, други - със
защити на курсови проекти, трети - присъствено.
Разбира се, винаги има
какво още да се желае, но
трябваше да се учим „в
крачка“ и да не позволим
семестърът да се провали.

Георги Сотиров
Доц. Иванова, как премина кандидатстудентската кампания за Архитектурния факултет на
ВСУ? Вярно ли е, че специалностите „Архитектура“ и „Строителство
и архитектура на сгради и съоръжения“, която
единствена в България
дава професионалната
квалификация инженерархитект, стават все
по-желани при Вас?
Европейската нотификация на архитектурната
специалност продължава
да е предмет на удовлетворение и гордост за ВСУ,
защото това е признание
за качеството на обучение тук от страна на една
много елитна професионална институция. Тя на
практика ни прави част от
семейството на университетите, които имат квалификация да осигуряват
архитектурно образование
на европейско ниво. Това
влияе съществено върху
мобилността на студентите и преподавателите,
както и върху възможността за участие в международни студентски конкурси, асамблеи и ежегодни
мероприятия на Европейската асоциация за архитектурно образование.
Традиционно добрите
перспективи за реализация на нашите студенти
от споменатите специа лности продължават
да привличат. Тази година взехме решение да
осъществим прием чрез
дистанционни изпити по
рисуване и математика. Това беше удобство и
улеснение в условията на
епидемична обстановка и
ограничи транспортните
и финансовите разходи на
кандидатите до минимум.
Право на участие имаха
всички, притежаващи или
на които им предстои да

С магистърските платени програми - „Опазване на архитектурното
наследство“, „Дизайн“,
„Урбанизъм“, „Ландшафтна архитектура и Управление на недвижимости“, Вие изключително
много разширявате диапазона на обученията
във ВУЗ-а.
Структурата на образователни я процес
във ВСУ е такава, че на
практика съдържа целия пакет услуги, който
може да предостави един
у ниверситет, а имено
бакалавърска, магистърска и докторска степен.
Отделно от това са надстроечните магистратури, които предлага Архитектурният факултет.
Идеята с тях е да предоставим на дипломираните
архитекти и инженер-архитекти разнообразни
професионални квалификации, от които те биха
имали нужда за пълноценната си реализация. От
споменатите магистратури голям е интересът
получат диплома за завършено средно образование.
Планира ли сме още
сесии – в края на юли, август и септември. Имаме
приети кандидати и по
двете специалности във
факултета и се надяваме
до началото на учебната
година да увеличим числото на първокурсниците.
А как се отразиха на
обучението пандемията
и дистанционното преподаване?

Здравната криза ни
изправи пред много сериозно предизвикателство.
За някои специалности
дистанционни ят тип
учене е много подходящ.
Спецификата на архитектурното образование
обаче се състои в интензивната непосредствена
връзка между студент и
преподавател. Във ВСУ
часовете по архитектурните проектирания са в
ателиета с по 7 - 8 души и
с един преподавател, кое-

Доц. д-р худ. Александра Иванова е завършила
Националната художествена академия и СУ „Св.
Климент Охридски”. Доктор е в професионално
направление „Педагогика на обучението по
изобразително изкуство“. Декан на Архитектурния
факултет на ВСУ. Ръководител катедра
„Информатика, визуални изкуства и комуникации”.
Доцент по изкуствознание и изобразителни
изкуства.

то позволява множество
индивидуални корекции
и работа в малки групи.
Това „бутиково“ обучение
има незаменими качества
и подготвя нашите възпитаници по възможно найдобрия начин.
Тази го дина всички
използвахме интернет
платформи за комуникация
- Скайп, Zoom и други. В
разговори помежду си осъзнахме, че ангажираността ни със студентите
продължава доста извън
часовете за занятия по
график, но резултатите
са под очакванията. Съвсем различно е нагледно
да обясниш даден проблем.
Затова удължихме семестъра с три седмици и проведохме вече в условията
на епидемична обстановка присъствени занятия
за успешното приключване на годината. В момента
редовната сесия е в своя
край и може да се каже,
че сме се справили срав-

към „Опазване на архитектурното наследство“,
като има доста кандидати и от други университети. В последно време
най-новата - „Защита на
населението - строителна пожарна и аварийна
безопасност“, също привлича.
Всъщност тя има
особено актуално звучене, а има и приложение
на всеки строителен
обект…
Тя е за притежаващите теоретични знания
и практически умения в
проектирането, организацията и изпълнението
на обекти на пожарната и
аварийната безопасност.
Могат да кандидатстват
лица, които имат диплома за висше образование
със степен „бакалавър“
или „магистър“, с една от
следните професионални
квалификации: юрист, икономист, архитект, инже-

нер, урбанист, ландшафтен архитект, химик.
Подборът на дисциплините в учебния план
осигурява подготовка на
бъдещите специалисти за
проектиране на част „Пожарна безопасност” на инвестиционните проекти,
както и синхрон със съвременните тенденции на
развитие и потребности
на строителния бранш.
Дипломираните специалисти могат да се реализират като ръководни
и изпълнителски кадри в
проектантски бюра, фирмени пожарни и аварийноспасителни служби и
др. Друга възможност е да
работят като служители
и експертни лица в поделенията на ГД „Пожарна
безопасност и защита на
населението”, в надзорни
фирми и др. Професионалният им път може да ги
отведе във висшите училища, в изследователските институти и т.н.
Всъщност и трите катедри на нашия факултет
- „Градоустройство, теория и история на архитектурата”, „Сградостроителство и архитектурни
конструкции” и „Информатика, визуални изкуства
и комуникации”, гарантират, че възпитаниците ни
могат да работят освен
като архитекти и строители и в сферата на държавната и общинската
администрация, като консултанти и изпълнители
в най-новите и модерни
сектори на икономиката
на страната. Ние готвим нашите студенти за
пълноценна реализация в
широкия спектър на строителната дейност.
Повечето млади хора,
завършвайки образованието си, смятат, че проектирането ще се превърне
в цел и смисъл на живота
им, но това невинаги се
оказва така. Някои започват работа в общинска
администрация, други - в
консултантска фирма,
трети - в музей, и т.н.
Когато се срещаме години след дипломирането,
изведнъж се оказва, че да
работиш в община е много интересно и е направен
най-удовлетворяващият
избор. Затова се стремим
да осигурим разнообразие и широкообхватност
на учебните ни планове,
избираеми и факултативни дисциплини с различен
профил. В крайна сметка
изборът как да приложиш
професионалните си знания и умения е личен, а
професи ята архитект
разполага с палитра от
възможности за реализация, затова продължава да
се цени високо и да бъде
привлекателна сред младите.
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ǷȖȊȌȐȋȈȚȕȈȚȘȐȔȍȚȘȈȕȈȌȏȍȔȧȚȈ
ȐșȚȖȘȐȟȍșȒȈșȋȘȈȌȈȊǹȈȕǼȘȈȕȞȐșȒȖ
Издигната по време на Втората световна война, старата
корабостроителница ще бъде реконструирана и разширена
Страницата подготви
Елица Илчева
Историческа сграда на брега в Сан
Франциско, която тежи 2075 т, ще бъде
повдигната на три метра над земята,
за да бъде предпазена от наводнения,
причинени от климатичните промени.
Построена през 1941 г. за американска корабостроителница по време на
Втората световна война, тя ще бъде
и реконструирана от архитектурната
компания Perkins & Will.
Нестандартното решение е част
от по-широка стратегия за укрепване
на парцел от 93 декара край бреговата
ивица срещу повишаващото се морско
равнище, което се очаква да нарасне
от 30 до 130 см до 2100 г. Плановете
включват качване нивото на парцела
със 150 см, като това на съществуващата брегова линия ще остане недокоснато. Ще бъде изграден път, който
се очаква да се изгуби при трайно покачване на водата.
Подготовката за отместване
на масивната конструкция е отнела девет месеца. Самият процес на
повдигане се очаква да продължи две
седмици. Шестдесет и осем опорни
кули са инсталирани от всяка страна
на стоманените колони в подкрепа на

сградата, а 136 хидравлични крика ще
бъдат използвани за отлепянето й от
земята. За всеки два часа работа на
криковете сградата ще отива с 14 см
нагоре. Машините ще се контролират
от софтуер, който гарантира точното
изпълнение.
Другите дейности включват създаване на нова здрава основа за закрепване и поставяне на стоманени греди
между колоните за стабилизиране на
сградата. След всеки 14 см масивна
дървесина ще бъде полагана под зданието, а впоследствие ще бъде заменяна от опорни кули.

Едва след като завършат този
процес, Perkins & Will ще разширят
площта на сградата от сегашните
11 045 кв. м до 21 337 кв. м чрез добавяне на мазе, второ ниво и мецанин.
Реновираното здание ще функционира
като офис пространство и производствени помещения за местни производители и занаятчии. Предвиждат
се магазини и пространства за провеждане на събития. Още две исторически сгради в парцела ще бъдат реконструирани. Ще бъдат построени
и нови, които ще формират жилищна
зона в крайбрежен парк.

ǰȏȊȈȧȝȈșȚȖȔȈȕȍȕȐȗȖȘȚȈȓȐȕȈȗȢȚȕȐȚțȕȍȓȐȊǰȚȈȓȐȧ
Италианска архитектурна компания завърши поредица от изваяни портали към околовръстния път Бресаноне - Варна в Италия. MoDusArchitects
работи по този инфраструктурен
проект от 2015 г. по поръчка на Департамента за инфраструктура и мобилност на автономната провинция
Болцано.
Допълненията, обединени в централен възел на околовръстния път,
включват няколко взаимосвързани,
предимно подземни връзки, които намаляват трафика и осигуряват алтернативен маршрут около двата градски
центъра. Новооткритият участък е

част от проект, който се свързва с
главната магистрала SS12 недалеч от
центъра на град Бресаноне.
Пътувайки по трасето, автомобилистите навлизат в кръгово

кръстовище и преминават през къс
U-образен тунел с два портала от
експониран бетон, за да достигнат до
пътната артерия Via Roma – главния
път, водещ директно до града. Заедно
с бетона, дървените шумоизолационни греди и панели и стоманените вентилационни тръби нововъведенията
са важни елементи на архитектурния
дизайн: те лежат в пресечната точка
на ландшафта, инфраструктурата и
мобилността. Маркират прага между
подземните и надземните участъци,
стават част от градския пейзаж на
Бресаноне и определят мимолетното
преживяване на пътуващите.

ǷȖȒȘȐȊȈȚȔȈȋȐșȚȘȈȓȈȊǨȊșȚȘȐȧșȢșșȓȢȕȟȍȊȐȗȈȕȍȓȐ
Федералната служба по пътищата
Astra подкрепя изследователски проект
за соларна магистрала в Австрия, като
осигурява 600 000 франка за експеримента. Водещ е Австрийският технологичен институт AIT, който вече е готов с концепцията си за пътно платно,
покрито със слънчеви клетки.
Инвестицията е 2,4 милиона евро
и желание да участват са заявили още
Швейцария и Германия. Трансграничният консорциум се занимава предимно
с тестване на практическата годност за интегриране на слънчевите

системи над магистралата. Според
специалистите там чистата енергия е в състояние да замени няколко
атомни електроцентрали. Целта в
случая обаче е шосетата, покрити с
панели, да могат да осигуряват гориво
за електрическите автомобили и по
този начин да дадат важен принос за
енергийния преход. Предполага се, че
наред с това ще има и други ползи –
например животът на асфалта може
да бъде увеличен.
Експериментът предвижда покриването на 1,6 км магистрала със

соларни клетки. Размерите биха били
огромни: над лентите предстои да
бъдат монтирани 37 000 платна. Това
ще покрие годишното потребление на
електроенергия на 20 000 души.

ǴȖșȚȖȚȜȘȍȕșȒȐȌȢȉȕȈȌȎȍȓȍȏȖȗȢȚȕȐȘȍȓșȐȒȘȈșȐȍȒșȚȍȘȐȖȘȈȊǨȕȎȍǼȘȈȕȞȐȧ
Dietmar Feichtinger Architectes изгради извит мост с дължина 150 м и
ширина 8 м от масивна дървесина и
стомана за пешеходци и колоездачи
над железопътните релси на гарата в
Анже, Франция. Извитата платформа
от френски дъб е основа за множество
ъглови напречни портали, частично покрити от плоскости, които засенчват
част от платформата. Новото съоръжение, което свързва гарата с хотел
и парк от другата страна на релсите,
замества силно повреден стар бетонен
мост. Паркът и хотелът в момента се
изграждат като част от по-широк план

за обновяване на района около високоскоростните релси. Освен с пешеходни пътеки и алея за колоездачи мостът
разполага и с три асансьора за достъп
до платформата. Пейки са вградени в
защитената от дървени панели част

с перфорирани стоманени балюстради
за облегалки.
„Благодарение на различните разстояния между порталите и дъгообразната форма на моста преминаващите
непрекъснато получават нови перспективи към коловозите на пристигащите и заминаващи влакове. Порталите
се сгъстяват към средата на моста,
създавайки защитена атмосфера, която Ви кара да спрете и да разгледате,
докато дългите отстояния в началото и в края разширяват гледката към
града“, споделят от архитектурното
студиото.
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ǪǻȚȘȍȝȚȗȖșȚȘȖȐȝȈȍȕȍȘȋȐȑȕȖ
ȕȍțȚȘȈȓȕȖțȟȐȓȐȡȍ
Уютно, красиво
и енергийно ефективно – такова е
новото училище в
Утрехт, Холандия.
Наречено SO Fier,
то е за деца от специален образователен клас и е мислено да подчертава устойчивостта,
гъвкавостта и връзката с природата. Разделено е на
два обема: учебна зона и спортна зала, които изглеждат като едно цяло благодарение на непрекъснатата
тухлена зидария, която обгръща фасадата. Заоблените ъгли „омекотяват“ облика й. Големите прозорци
изпълват интериора с естествена светлина и рамкират гледка към външни пространства от всички
страни.
„Разгърнато на близо 3000 квадратни метра, SO
Fier се състои от 15 групови стаи, техническо помещение, две фитнес зали, кабинет за амбулаторна помощ и допълнително сервизно пространство. Устроено е така, че всяка стая включва баня“, обясняват
от EVA architecten.
В допълнение към централния двор SO Fier има и
зелен покрив, разположен на ниското ниво между двата
обема на сградата, както и гнездови кутии – за птиците, които традиционно обитават района, а също
за прилепи и врабчета. Гъвкавостта е вградена и в
дизайна: всички стаи могат да бъдат пренареждани
по различен начин според образователните цели. Проектът е постигнал Fresh Schools Class B, холандски
инструмент за определяне на качеството на въздуха
в помещенията.
Пространствата са замислени така, че палитрата от цветове и материали да внушава спокойствие
и цялостност.

ǬȢȓȋȖȖȟȈȒȊȈȕȈȚȈȕȖȊȈȞȍȕȚȘȈȓȕȈ
ȉȐȉȓȐȖȚȍȒȈȊǶșȓȖȖȚȊȖȘȐȊȘȈȚȐ
Дългоочакваната нова
централна библиотека
Deichman Bjorvika в Осло отвори врати. Тя граничи с операта на крайбрежната ивица на града. Проектирана
от Atelier Oslo и Lundhagem,
пететажната сграда съдържа 450 000 книги, подредени
около голям, осветен отгоре
атриум, който свързва етажите и ги разделя на по-малки пространства.
Носи името на Карл Дейхман (норвежки бизнесмен,
собственик на мини, маниак на тема книги и филантроп), с чиято колекция е основана първата библиотека
в града през 1785 г.
„Нашата цел беше да създадем институция, която
да предлага много различни помещения в едно голямо
непрекъснато пространство. Считам, че успяхме да
направим огромно здание, което в същото време осигурява уединение на посетителите“, сподели Нийлс Оле
Брандзаег, съосновател на Atelier Oslo.
Съседната сграда на операта, както и съществуващите улици са определили формата на основата на
библиотеката, отличителния надвиснал последен етаж
и вертикалното разположение. Тя е развита с кино с
200 места в мазето и кафене, ресторант и отдел за
вестници и списания на приземния етаж. Диагонални
вдлъбнати и изпъкнали форми изпълват атриума в горните етажи, създавайки разнообразие във вътрешните
пространства.
Очакват се повече от два милиона посетители годишно. За да постигнат това, архитектурните студия
са създали и привлекателни места са събиране на хора.
„Това вече не е място единствено за съхраняване на книги. Това е среда, в която посетителите се срещат и
учат, затова пространството е раздробено и с висока
степен на вариация. Така се намалява мащабът и се
позволява провеждането на много различни събития.
Ще намерите репетиционни зали, зали за игри, ниши за
изложби, звукозаписни студия, тихи читални и др. Така
че тази библиотека въпреки книгите е създадена преди
всичко като място за хората“, обясняват архитектите.

22

Ñòðîèòåë

ACCENTS

friday, 31 july 2020

Over BGN 265 Million extra funding for large road projects,
decided the Council of Ministers
BGN 94,3 Million of this amount are allocated for construction of the Buhovtsi –
Belokopitovo section of the Hemus Motorway and for the bypass of Burgas
The Council of Ministers
(CoM) provided over BGN
265 Million additionally for
large road building projects.
The decision was made at a
regular government meeting,
which was held a day after
the Prime Minister Boyko
Borissov announced the
new socio-economic measures amounting at over BGN
1 Billion in response to the
COVID-19 pandemic. By decision of the Cabinet up to BGN

Valentin Nikolov, Executive Director
of Bulgarian Construction Chamber:

170 747 001 are allocated additionally under the budget of
the Ministry of Regional Development and Public Works
(MRDPW), respectively to the
Road Infrastructure Agency
for 2020. According to a clarification made by the press
center of the CoM, some of
these funds will be used to
pay out, by the end of the
year, of already performed
construction works: on the
section between Dragoman
and Slivnitsa – part from the
future Europa Motorway, on
the Sofia Ring Road in the
section from Tsarigradsko
Shosse to Mladost and the
Pomorie bypass road. The
second direction, where part

of this money will be allocated, cover the repair of key
sections of the national road
network and facilities on it,
as well as the improvement
of road safety by renovating
traffic road barriers, restoring
vertical signalization, applying
horizontal markings, etc.
BGN 94 366 962 from
the funding envisaged for
road projects, are allocated,
with another decree of the
CoM, for the construction
of the section of the Hemus
Motorway between Buhovtsi
and Belokopitovo, and for
the forthcoming launching
of construction works on the
Northern Bypass Road of
Burgas.

Doncho Barbalov, Deputy Mayor of Sofia:

The infrastructure construction is of a key

Many experts across
importance for the development of the city
Europe and the world
recognized construction
as a driving force in the
process of overcoming the
pandemic after-effects
The Executive Director of BCC Valentin Nikolov
was a guest in the next of
the series broadcasts „Code
Builder“, a co-production of
the Bulgarian National Radio,
the Bulgarian Construction
Chamber and the „Stroitel“
Newspaper. In the beginning of the conversation he
made his comments regarding the MFF, adopted by the
European Council, and the
place the construction sector takes in the framework
of the European Recovery
Fund. „We all got into a shock
when the pandemic burst out
in Europe. All – the people,
the business, the governments, and even the European Commission“, he said.
Valentin Nikolov added that
the complicated situation had
activated a protective reflex
across the Europe, which
involved closing the boundaries, restricting travels and
many other measures. „Each
government chose different
type of reaction – some did it
faster and decidedly, others
preferred the wait-and-see
approach, and some have
undertaken contradictory actions. Thanks God, our government, undoubtedly, was
part of the first group“, emphasised the BCC’s Executive Director.
He has also pointed out
that according to the opinion of many experts within
the European Union, the advantages of the centralised
systems – the presidential,
the monarchist, even the
dictatorial, could be given as
examples. „These types of
approach are advantageous
in the cases when the leader
is the right person or group,
and when their reaction is
adequate one. We were the
witness to this, but unfortu-

nately, we were the witness
to the opposite one as well.
As far as the pandemic is
an unprecedented phenomenon in the modern world
and there is no experience in
tackling with it, the reactions
were mixed and contradictory“, said Valentin Nikolov.
It became clear from what
he said, that the past months
have shown that both in the
medium- and long-term aspects the reaction of the EU
had been adequate, considered and coordinated.
„Many different opinions
were expressed, as well as
countless concepts, there
were many disputes and arguments, but as it is known
– the truth is born in a dispute. The unity that is born
of diversity. Solidarity. Mutual
assistance. Progress. Exactly
these are the key words. The
recovery Plan is a product of
this approach“, was underlined by Nikolov.
The Executive Director of
the Bulgarian Construction
Chamber stated, that yet at
the time of the very beginning of the pandemic and
the emerging economic crisis, many experts across the
Europe and the world had
pointed out that exactly construction is one of the main
driving forces for surmounting
the after-effects.

Mr. Barbalov, how can be estimated the progress of the implementation
of the Sofia Municipality’s budget?
What is the amount of the revenues
from the local taxes and fees as per
now and in what spheres a lower rate
of collection is reported?
The data we have available by the
end of June shows lower rate of collection per the first six months of 2020,
compared to the same period of the
past year. Our own receipts amount to
BGN 381,7 Million, which is almost BGN
25 Million less compared with 2019. The
decrease in collection rate within the
first months of this year was even more
considerably, but in some aspects, we
have managed to compensate it.
What is interesting is that for the first
half of the year in respect to the property purchase tax, the amount of the
revenues is BGN 59,5 Million, which,
compared to the period January – June
2019 is with BGN 3,5 Million more. We
must have in mind that the size of this
tax had been increased, but nevertheless I consider the result as positive.
The reduction in respect to collection of the real estate tax and household
waste disposal fee is more considerable

with the regular technical inspections
of vehicles We must mention here that
at the end of June the revenues from
the local taxes and fees were considerable. For several consecutive days the
revenues in the budget were over BGN
10 Million per day.

per the first six months of 2020. The revenues from the tax amount to BGN 74,1
Million, which is with BGN 3 Million less
compared to the same period of 2019,
and the amount of the collected household waste disposal fee is BGN 136,4
Million, where the reduction is BGN 4
Million. We believe that by the end of
the year we will be able to compensate
this delay as well.
The amount of the transport vehicle
taxes income is BGN 68,5 Million, which
compared to the past year is with BGN
2,8 Million more. We should not ignore
the fact that in the last years the collection rate in respect to this tax is quite
good, which results from binding the tax

How do you see your further cooperation with the Bulgarian Construction Chamber and with its Regional
representation of the organisation –
the RO of BCC – Sofia?
Business is an extremely important partner for us. On the one hand,
it serves as a kind of a reference for
our actions, on the other hand – when
important decisions for the future of the
city are made, we consult these with the
Bulgarian Construction Chamber, as
well as with other similar organisations
representing different industries. Our
collaboration with the BCC is of a great
importance, as on the basis of it we can
guarantee the good quality of actions
we undertake. Many companies involved
in the implementation of municipal projects are members of the Chamber, and
I can now categorically declare that our
partnership is very productive.

Dr. Sc. (Econ.) Nikolay Ivanov, Member of the MB of BCC and Chairman of the MB of BBARS:

BBARS and BCC discuss the initiation
of a joint national program
Dr. Ivanov, which are the
priorities of the BBA „Road
Safety“ per year 2020?
During the current year
we as usual remain being
active and continue working
and participating in the process of improving the road
safety. Despite the complicated situation in the country,
caused by the COVID-19, we
hope to be able to successfully realise the actions and
training, planned for the present year, in order to increase
the professional competence
and qualification of everyone
working in this area, as well
as to exchange good practices.
Traditionally, in the second half of November we will
organize the Annual Awards
for contribution to road safety.
Prominent experts, specialists and organisations, who
have contributed to improving
the safety of the road infrastructure in Bulgaria in 2020,
will be awarded at this event.

We will again host round
tables and seminars focused
on topical issues.
You are member of the
MB of BCC as well. In your
opinion, which should be
the most important topics
in BCC’s 2020 agenda?
The coronavirus pandemic set new challenges in 2020
in a global aspect, and in respect to the particular states
and businesses, including the
construction sector. We must
welcome on the one hand,
the leadership of the BCC
for the timely and active actions it had undertaken, and
on the other hand – the adequate reaction of the government, thank to which the
construction activities had
not been terminated during
the state of emergency. This
is a really great success of
the Chamber. The most important topics on the agenda
until the end of the year are
- to maintain the pace of con-

struction activities and not to
delay the implementation of
the large infrastructure projects. BCC must carry on with
its activities directed to the
amendments in legislation,
necessary to facilitate the
construction and investment
process, as well as to continue the already launched
initiatives for digitalisation of
the sector. Staff qualification
also remains on the agenda
of organisation.
As a member of the Management Board of the Bulgarian Construction Chamber
and Chairman of the MB of
BBA Road Safety, together
with the other members of
the BCC’s MB and the Executive Board I take part in
discussions of a program and
joint initiative between the
two organisations.
Do you read the „Stroitel“ Newspaper and would
you share your opinion
about it?

I am a regular reader
of the „Stroitel“ Newspaper
and thus I dare to say that
the media has won recognition as an objective source
of information, which is extremely impartially covering
current issues and trends in
the field of construction, road
safety, infrastructure, architecture, transport and ecology. I would like to take this
opportunity to express my
appreciations to the whole
team on their dedicated and
conscientious work, as well
as on the efforts you make
every day to keep your readers informed. I wish you a lot
of professional success, inspiration and fresh ideas.
Превод Радостина Иванова

АКЦЕНТИ

петък, 31 юли 2020

ǨȕȕȈǯȈȘȒȖȊȈ
ȗȘȍȌșȚȈȊȐȒȕȐȋȈȚȈșȐ
ÄǫȓȈȊȕȐȚȍȗȘȖȒțȘȖȘȐ±
ȖȚǺȈȚȈȘȟȍȊȌȖǫȍȠȍȊ´
Емил Христов

Снимка авторът

При изключително голям интерес премина представянето на
най-новата книга на разследващия
журналист Анна Заркова - „Главните прокурори – от Татарчев до
Гешев“. Събитието се проведе в
Клуба на артиста и събра много

политици, журналисти, интелектуалци и юристи. Сред гостите бе и прокуристът и гл.
редактор на вестник „Строител“ Ренета Николова.
Последната книга на Заркова има стройна структура.
В нея тя дава думата на всеки
един главен прокурор на България след 1989 г. и им предоставя възможност да разкажат
за своите виждания за позицията.
„Главните прокурори – от Татарчев до Гешев“ разкрива картината на нашето време през
годините на демокрацията. За
творбата си Анна Заркова споделя, че няма нищо измислено.
Срещите и разговорите са описани с журналистическа точност, без художествени измислици и ненужно украсяване на
фактите. В нея всички шефове
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Вестник
„Строител“

на обвинението в демократична
България - Татарчев, Филчев, Велчев, Цацаров и Гешев – са такива,
каквито ги е видяла, чула и записала в практиката си. „Сами съдете
за тях – по делата им, по думите
им, по обвинените и оправданите“,
заявява още тя.
Анна Заркова е носител на Голямата награда за кураж на Международния съюз на журналистите
(Вашингтон, 2000). Тя е дългогодишен репортер, редактор и отговорен редактор във в. „Труд”.

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.

Шестото издание на „Караван парти Арапя“
за пореден път
събра меломани
от цялата страна и премина при
голям интерес.
Тази година събитието в Цар ев о б е ш е р а з лично – за първи
път програмата
б е ш е д ва дн и и
прерасна в джаз
фестивал. Организаторите бяха
помислили не само
за забавлението
на хората, но и за
тяхното здраве в
пандемичната обстановка. Спазваха се мерки
за безопасност,
имаше достатъч-

„Акага“ изненада
публиката със
страхотен триб ю т с п е с н и те
на Тодор Колев.
М л а д и т е му з и канти Тромбоби
& Симо представиха новия си албум „Всичко е наред“. Шоуто води
Ка ме н А ли п и ев.
Вестник „Строител“ бе медиен
партньор на събитието.

но пространство
за необходимите
отстояния между
п о с е т и т ели т е,
както и кътове
с дезинфектан ти. На огромната сцена под откритото небе на
брега на морето
се качиха Графа,
Белослава, „Браз
Вилидж“, „Акага“
и Филип АврамовФ и ц а т а , А л е кс
Раева и Mind Trips.

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИ

НКСВ

ДО
Кина Христозова – 75 г., РКСВ Димитровград
Стоянка Спасова – 70 г., РКСВ Пловдив
Ангел Антонов – 85 г., РКСВ Смолян
Йордан Господинов – 70 г., РКСВ Ямбол
Никола Василев – 85 г., РКСВ Пазарджик
Георги Тановски – 85 г., РКСВ Димитровград
Петър Лалов – 75 г., РКСВ Враца
Иван Панев – 80 г., РКСВ Ловеч
Иван Йорданов – 85 г., РКСВ Монтана
Здравко Порков – 80 г., РКСВ Сливен

Любен Ковачев – 85 г., РКСВ Враца
Мария Георгиева – 70 г., РКСВ Самоков
Петър Иванов - 80 г., РКСВ Враца
Полк. Тотьо Танев – 75 г., секция „Строители воини“
Илко Грозданов – 90 г.
Спиро Чавдаров – 75 г., РКСВ Смолян
Стефан Доневски – 85 г., РКСВ Русе
Тодор Петков – 70 г., РКСВ Пловдив
Кирил Михайлов – 70 г., РКСВ Сливен
Стойчо Йоников – 75 г., РКСВ Видин
Горан Тъмнишки – 85 г., РКСВ Враца

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани
и лично от мое име
най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!
Вие отдадохте своя труд и професионален опит за просперитета на Родината
ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да се радвате на уважението на
Вашите близки, колеги и съграждани!
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Юли 2020 г.

Инж. Тодор Топалски,
Председател на УС на НКСВ

В следващия брой очаквайте

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

ТЕМА

ОБЩИНИ:
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Иван Горанов,

Наредба ще регламентира
облика на градските
пространства в София

Любомир Христов,

управляващ партньор на
„Смарт Консултантс”

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

кмет на Шумен

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

Офис мениджър

Калоян Станчев

Отговорни редактори

Десислава Бакърджиева,
Емил Христов
Росица Георгиева, Мирослав Еленков,
Теодор Николов

Редактори
Специални кореспонденти
Фоторепортер

Годишната
награда за
2013 г. на НСОРБ
в категория
„Печатни медии“

Елица Илчева, Георги Сотиров
Румен Добрев

Коректор
Румяна Кръстева
Графичен дизайн
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант

Валентин Дивеков

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50
Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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Четете първи последните новини!
Най-актуалното в строителния бранш – на сайта на в. „Строител“
визия,
С нова ена
подобр ност
онал
функци илни
и моб
ения!
прилож

Реклами:
ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР
СТРАНИЧНИ
Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ
НА НОВИНА В САЙТА
Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.
Цените не включват ДДС

www.vestnikstroitel.bg
Рекламна тарифа
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
За 1 година (52 броя) – 5850 лв.
За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.
За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.
За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.
2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ –
РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.
1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.
1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

2020

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

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

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см – 50 лв.
5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4
Тираж 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.
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9 ПРЕДПЕЧАТ И
ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ,
ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА
КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ,
РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И
ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

Посочените цени не включват ДДС.

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

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