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През октомври ще дадем началото на проекта 
„Подготовка и стартиране на цифрова 
реформа на българския строителен сектор“ 

УС на Фондация 
„Български строител“ 
проведе първо заседание

ИНТЕРВЮ КСБ стр. 6-7  стр. 8

Продължават строителните дейности и по останалите големи инфраструктурни проекти в страната

Десислава Бакърджиева

„До ноември предсрочно ще 

бъде готов участъкът на авто-

магистрала „Европа“ от Дра-

гоман до Сливница.“ Това заяви 

премиерът Бойко Борисов по 

време на проверка на обекта, на 

която беше придружен от зам.-

министъра на регионалното 

развитие и благоустройството 

Николай Нанков. 

„Проектанти и инженери от 

всички краища на България ра-

ботят на АМ „Европа“. Над 1000 

работници, армия от валяци и 

багери са на обекта всеки ден, 

за да могат българите да пъ-

туват по-бързо и по-безопасно. 

Усилията си заслужават“, каза 

още Борисов.

Той подчерта, че продължа-

ват строителните дейности и 

по останалите големи инфра-

структурни проекти в стра-

ната. По думите му до края на 

годината ще бъде пуснат учас-

тъкът от Търговище до Шумен 

на АМ „Хемус“. „Не спира напре-

дъкът и по трасетата Ботев-

град - Мездра, обходния път на 

Габрово и Айтоския проход. Това 

е лицето на България. Ще мине 

време и хората ще оценят на-

правеното“, изтъкна премиерът 

Борисов.

Брой 33, година XII, 14 август 2020
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15 август 
Димитър Георгиев, председател на Държавна агенция „Национална сигурност“

16 август
Николина Филипова, ОП на КСБ - Монтна

Инж. Илко Тодоров, член на Комисията за воденето,  

поддържането и ползването на ЦПРС

20 август
Инж. Тошко Райчев, председател на ОП на КСБ – Търговище 

Десислава 
Бакърджиева 

По предварителни дан-

ни на Националния ста-

тистически институт 

(НСИ) броят на въведе-

ните в експлоатация жи-

лищни сгради през второ-

то тримесечие на 2020 г. 

е 766, а новопостроените 

жилища в тях са 3660. От 

НСИ отчитат, че спрямо 

второто тримесечие на 

2019 г. сградите са със 

104 повече, или с 15,7%. 

Съответно жилищата в 

тях нарастват с 1317, или 

с 56,2%. Статистиката 

сочи, че от въведените 

в експлоатация новопос-

троени жилищни здания 

за периода април – юни 

т.г. със стоманобетонна 

конструкция са 81,3%, с 

тухлена – 16,5%, с друга 

– 1,8%, и с панелна – 0,4%. 

Най-голям е относителни-

ят дял на новопостроени-

те къщи (69,8%), следвани 

от жилищните коопера-

ции (22,7%). В сравнение 

с второто тримесечие на 

2019 г. от НСИ регистри-

рат увеличение в броя на 

новопостроените къщи, 

жилищните блокове и 

сградите от смесен тип. 

Най-много жилищни сгради 

са въведени в експлоата-

ция в областите Варна – 

105 със 739 жилища, София 

(столица) – 103 с 993 жи-

лища, и Бургас – 96 с 475 

жилища в тях. 

От НСИ посочват, че 

най-висок е делът на но-

вопостроените жилища 

с две стаи (37,5%), след-

ват тези с три (35,5%), 

а най-нисък е процентът 

на жилищата с шест и 

повече стаи – 2,8%. Об-

щата полезна площ на но-

вопостроените жилища 

през второто тримесе-

чие на 2020 г. е 318,2 хил. 

кв. м, или с 51,5% повече 

в сравнение със същото 

тримесечие на 2019 г., а 

жилищната площ се уве-

личава с 52,5% и достига 

232,1 хил. кв. м.

Същевременно средна-

та полезна площ на едно 

новопостроено жилище 

е намаляла от 89,7 кв. м 

през времето април – юни 

на 2019 г. на 86,9 кв. м за 

същия период на 2020 г. 

Най-голяма средна полезна 

площ на едно новопостро-

ено жилище е отчетена 

в областите Разград – 

137,6 кв. м, и Силистра – 

135,3 кв. м, а най-малка – в 

областите Велико Търново 

– 62,5 кв. м, и Монтана - 

57 кв. м.

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и 
жилища по области през второто тримесечие на 2020 г.

Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(ЕК) ще подкрепи 23 нови 

изследователски проекта 

със 128 млн. евро в отго-

вор на продължаващата 

пандемия, причинена от 

COVID-19. Това съобщи 

пресцентърът на инсти-

туцията. Парите са оси-

гурени по програмата на 

ЕС за научни изследвания 

и иновации „Хоризонт 

2020“ като част от анга-

жимента на ЕК за финан-

сиране на инициативата 

„Глобални действия срещу 

коронавируса“ с 1,4 млрд. 

евро,  стартирана от 

председателя на Комиси-

ята Урсула фон дер Лайен 

през май 2020 г. 

В 23-те проекта са 

се включили 347 научно-

изследователски екипа 

от 40 държави, в това 

число 34 участници от 16 

страни извън ЕС. Сред-

ствата ще им дадат 

възможност да намерят 

начин за справяне с пан-

демията и последиците 

от нея чрез укрепване на 

промишления капацитет 

за производство и при-

лагане на леснодостъпни 

решения, разработване на 

медицински технологии и 

цифрови инструменти, по-

добряване на разбирането 

за поведенческите и соци-

ално-икономическите въз-

действия на заразата и 

използването на данни за 

големи групи от пациенти 

в цяла Европа. Тези науч-

ноизследователски дейст-

вия допълват предишните 

усилия за разработване 

на диагностика, лечение и 

ваксини.

Мария Габриел, евро-

комисар по въпросите на 

иновациите, научните из-

следвания, културата, об-

разованието и младежта, 

е заявила, че с извънредно-

то финансиране по линия 

на „Хоризонт 2020“ уче-

ните ще могат бързо да 

открият решения заедно 

с пациентите, здравните 

работници, болниците, 

местните общности и 

предприятията. „Резул-

татите ще им помогнат 

да се справят по-добре и 

да се преборят със зара-

зяването с коронавирус. 

Окуражаващо е, че научно-

изследователската общ-

ност се мобилизира тол-

кова бързо и енергично“, е 

посочила още тя.
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Правителството одобри нови средства и за още три министерства

Страницата 
подготви
Десислава 
Бакърджиева

Министерският съвет 

отпусна допълнително 100 

млн. лв. по бюджета на Ми-

нистерството на образо-

ванието и науката (МОН) 

за 2020 г. за саниране, 

ремонт и обзавеждане на 

студентски общежития, 

както и за увеличаване 

на студентските сти-

пендии. Очаква се с тези 

средства да се подобри 

достъпът до висше об-

разование и да се повиши 

качеството му, както и 

социално-битовите усло-

вия за студентите. 

На редовното си за-

седание правителството 

одобри и допълнителни 

разходи по бюджетите за 

2020 г. на още три ведом-

ства. Министерството 

на културата ще получи 

до 403 700 лв., необходими 

за осигуряване създаване-

то на териториални зве-

на на Главна дирекция „Ин-

спекторат по опазване на 

културното наследство“ - 

Регионални инспекторати 

по опазване на културното 

наследство във всеки от 

регионите за планиране 

от ниво 2 по смисъла на 

Закона за регионалното 

развитие.

За Министерството 

на отбраната се осигу-

ряват 8 660 000 лв. за из-

граждане на корпус към 

Клиниката по инфекциоз-

ни болести в МБАЛ-София 

ВМА, извършване на осно-

вен ремонт на Отделение 

инфекциозни болести в 

МБАЛ-Сливен ВМА, вклю-

чително и изграждане на 

външен асансьор на от-

делението, закупуване на 

съвременна медицинска 

апаратура и преоборуд-

ване на операционните 

зали в МБАЛ-София ВМА 

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 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Вицепремиерът по икономическата и демографската 

политика и министър на туризма Марияна Николова е 

провела работна среща с посланика на Турция у нас Н.Пр. 

Айлин Секизкьок. На нея те са обсъдили възможностите 

за разширяване на двустранните контакти в туризма и 

за облекчаване на двустранните пътувания.

Николова и Н.Пр. Секизкьок са подчертали, че Бълга-

рия и Турция имат отлични отношения на политическо 

и експертно ниво, включително и в туризма. „Южната 

съседка е сред приоритетните туристически пазари и 

партньори на страната ни. През 2019 г. общият брой на 

туристическите посещения от Турция е близо 649 хил. 

Тя е топ дестинация и за българските граждани“, е по-

сочила вицепремиерът.

Министър Николова е уверила събеседничката си, че 

във всички хотели, ресторанти и други обекти както по 

Българското Черноморие, така и във вътрешността на 

страната стриктно се спазват противоепидемичните 

норми на Министерството на здравеопазването и пре-

поръките на Световната здравна организация.

„Сътрудничеството между нашите страни беше  

пример за другите държави в разгара на ковид кризата“, 

са били думите на посланик Секизкьок.

за предотвратяването 

на разпространението на 

COV1D-19. 

За Министерството 

на младежта и спорта са 

определени до 840 000 лв., 

които са предназначени за 

строителство на спорт-

но съоръжение в дворното 

място на ОУ „Отец Паи-

сий“ в с. Тополово, община 

Асеновград. Същото ще 

може да бъде използвано 

както за физкултурен са-

лон, така и за тренировки 

на отбори.

Снимка Галя Герасимова
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К метъ т  н а  С о ф и я 

Йорданка Фандъкова и 

изп. директор на „Метро-

политен” ЕАД проф. д-р 

инж. Стоян Братоев са 

проверили стартиралите 

тестове на първите ав-

томатични перонни пре-

градни врати на станции 

от първия лъч на метро-

то. Такива се изграждат 

за по-голяма безопасност 

на пътниците с финанси-

ране от Оперативна про-

грама „Транспорт и транс-

портна инфраструктура“. 

За момента метростан-

ция „Стадион Васил Лев-

ски“ от Линия 1 разполага 

с преградни врати, а до 

месец и половина ще бъде 

готова и системата на 

МС „Опълченска“. Рабо-

тата по монтажа е за-

почнала през април, като 

строителните дейности 

са извършени през нощта, 

за да не се пречи на дви-

жението.

От Столичната об-

щина (СО) съобщиха, че 

до 2022 г. автоматич-

ните съоръжения ще бъ-

дат въведени на общо 12 

станции от първия лъч на 

подземната железница. 

Те ще са съобразени със 

съществуващото положе-

Системата е изградена на станция „Стадион Васил Левски“

Страницата подготви
Росица Георгиева

С официална церемония започна изграждането на нов 

учебен корпус и многофункционална спортна зала на 9-а 

Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин” в Со-

фия. Дейностите се изпълняват в рамките на проекта 

за основен ремонт на 26 училища и детски градини на 

територията на Столичната община, финансиран от 

Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020“. 

На събитието присъства кметът на София Йорданка 

Фандъкова.

СМР ще включат и изграждане на външни ВиК връз-

ки, електрическо и топлозахранване. През следващата 

година ще се реализират и мерки за енергийна ефектив-

ност на старата сграда на учебното заведение. Стой-

ността на всички дейности е 5,3 млн. лв. Изпълнител е 

„Булстрой Груп” ЕООД. 

„Предстои да се извърши много тежка работа. Пър-

воначално идеята беше да се построи само спортна 

зала, тъй като училището е сред десетте в София, кои-

то нямат такова съоръжение. Впоследствие се появи 

възможност за изграждане и на нов учебен корпус. Това 

ще даде възможност децата да учат на едносменен ре-

жим”, обясни кметът Йорданка Фандъкова.

Десислава Бакърджиева 
 

Започва основният ремонт на 7,7 км 

от второкласния път II-81  Беркови-

ца – Монтана в участъка между села-

та Боровци и Благово (от км. 86+289 

до км. 94+000). Инвестицията е за над 

5,3 млн. лв. Финансирането е осигурено по 

Програмата за трансгранично сътрудни-

чество INTERREG V-A „Румъния – България 

2014-2020“ чрез Европейския фонд за реги-

онално развитие и националния бюджет и 

е част от проект „Долж - Монтана: Съв-

местни стъпки за по-добра свързаност“. 

Рехабилитацията ще бъде изпълнена 

от ВДХ АД. Стойността на договора им 

е 5 310 000 лв. Строителния надзор ще 

осъществи Обединение „Пътконсулт Ин-

женерингс“ ДЗЗД, в което участват „Кон-

султ Инженерингс“ ЕООД и „Пътконсулт 

2000“ ЕООД, за 114 270 лв. Авторският 

надзор ще е на „Рутекс“ ООД. Техният до-

говор е за 3 890,40 лв. с ДДС.

Второкласният път е основна кому-

никация на Северозападна и Югозападна 

България през билото на Стара планина. 

Той е най-пряката връзка за жителите от 

областите Монтана и Видин със София, 

както и с Дунав мост II и пристанище 

Лом.

До средата на сеп-

тември ще приключи из-

граждането на последния 

участък от бул. „Мон-

тевидео“ в София - от 

ул. „Акад. Константин Па-

шев“ до ул. „763“. Отсечка-

та прави връзка с новата 

метростанция 16 „Мизия“ 

в район „Овча купел“, коя-

то е част от третата 

линия на подземната же-

лезница. Това съобщиха 

от Столичната община, 

след като обектът е бил 

проверен от кмета на Со-

фия Йорданка Фандъкова.

В момента в участъка 

се изпълнява подземната 

инженерна инфраструкту-

ра – водопровод, канали-

зация и електросистеми. 

След това ще се напра-

ви пътната част, като 

платното ще има по две 

ленти за движение в посо-

ка, велоалея и тротоари. 

Ще се монтира и улично 

осветление. До началото 

на учебната година тряб-

ва да приключат пътните 

работи и да бъде пуснато 

движението по булеварда, 

като дейности ще се из-

пълняват по тротоарите.

Бул. „Монтевидео“ е 

изграден от бул. „Никола 

Петков“ до ул. „Акад. Кон-

стантин Пашев“ и участъ-

ка на кръстовището при 

ул. „Боряна“ до ул. „763“. 

Той е изпълнен заедно с 

цялостната реконструк-

ция на основни пътни 

обекти за район „Овча ку-

пел“ като бул. „Президент 

Линкълн“, участък от бул. 

„Овча купел“. В момен-

та се работи по новата 

ул. „Централна“. 

От Столичната об-

щина припомниха, че тази 

година е реконструирана 

и ул. „Николай Хрелков“ 

в кв. „Горна баня“. „Пред-

стои да започне строи-

телството на подземен 

паркинг под бул. „Монте-

видео“ над метростанция 

16, който ще бъде за 270 

автомобила“, информират 

още от местната адми-

нистрация.

ние на метростанциите и 

различните разположения 

на вратите на влаковете. 

Подобни системи има в 

Япония, Швеция и Корея. 

На третата линия на 

метрото системата от 

преградни врати се из-

гражда заедно със строи-

телството на пероните. 

От СО информираха, че 

вече е започнала работа 

държавната приемател-

на комисия за въвеждане 

в експлоатация на първия 

етап от третата линия. 

Очаква се до края август 

първите 8 км в участъка 

от „Красно село“ до „Вла-

димир Вазов“ да бъдат 

открити.

Снимка авторът
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Проектът цели да превърне обителта в духовния център на Софийската 
Света гора

петък, 14 август 2020 Ñòðîèòåë

Росица Георгиева

Със средства от Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 

– 2020“ (ОПРР) Кремиковският ма-

настир „Свети Великомъченик Ге-

орги Победоносец” ще се превърне 

в духовния център на Софийската 

Света гора. Безвъзмездната помощ, 

която ще бъде отпусната от ОПРР, 

е в размер на 7 921 086 лв. Освен тях 

проектът получава и 1 829 404 лв. 

като нисколихвен заем със срок 12 г. 

чрез Фонда за градско развитие - 

София. 

Продължителността на проек-

та е 24 месеца. Изпълнител е ДЗЗД 

„Манастирите” с  участници „Кали-

стратов Груп” ООД и „Архика” ЕООД. 

Това стана ясно на пресконференция, 

в която участваха зам.-министърът 

на регионалното развитие и благо-

устройството и ръководител на Уп-

равляващия орган на ОПРР Деница 

Николова, Свещеноиконом Серафим, 

игумен на Кремиковския манастир 

„Св. Вмчк. Георги Победоносец“, Нина 

Стоянова, управител на „Калистра-

тов Груп“ ООД, арх. Милена Камено-

ва, управител на „Архика“ ЕООД, и др.

Основната цел на проекта е съз-

даването на цялостен нов турис-

тически продукт, който да съчетае 

културните и духовни ценности с 

природните забележителности. В 

следващите две години предстои 

консервирането, експонирането и 

социализирането на откритите 

в духовната обител археологиче-

ски разкопки. В средновековната 

църква „Свети Георги Софийски”, 

която се намира в манастира, ще 

се възстановят стенописите. Ще 

се обнови покривът на храма и ще 

се ремонтира дренажът за отвод-

няване. Освен това ще се обособи 

ново крило, в което ще има музейна 

експозиция, магерница, параклис, 

камбанария. На територията на 

обителта ще се изградят мана-

стирски работилници и други об-

служващи помещения. 

„Започва мащабна и много знако-

ва инвестиция, която ще ни върне 

към ценностите и добродетелите 

ни. С пари от оперативната про-

грама ще финансираме още проек-

ти, свързани с нашите духовни цен-

ности и с религиозна насоченост”, 

каза Деница Николова. Тя посочи, че 

към момента се изпълняват още два 

проекта от подобен тип - за обновя-

ването на Видинската синагога и на 

църквата „Свети Архангел Михаил“ в 

град Рила. 

„Насочваме се към реализиране-

то на проекти по ОПРР, които ще 

имат възвращаемост на направе-

ните инвестиции. В оперативната 

програма са заделени 370 млн. лв. 

за проекти, които освен възвра-

щаемост, ще носят и приходи. Към 

тези пари могат да се добавят още 

средства от фондовете за градско 

развитие и така сумата може да 

нарасне до 1 млрд. лв.”, добави зам.-

министър Николова.

Повече за проекта четете в 
следващ брой на вестник „Строител“

Десислава Бакърджиева

Министърът на околната среда и водите Емил Дими-

тров посети Държавното предприятие „Радиоактивни 

отпадъци“ (ДП РАО) в Козлодуй, съобщиха от МОСВ. Той 

се е запознал с напредъка по извеждане от експлоата-

ция на спрените 440 MW блокове на „АЕЦ Козлодуй“ от 

гледна точка на опазването на околната среда и упра-

влението на отпадъците.

Министър Димитров е разгледал и машинната зала 

на 1-ви - 4-ти блок на 

Електроцентралата, 

командната зала на 

2-ри блок и площадка-

та „Радиана“, където 

се изгражда Нацио-

налното хранилище 

за ниско- и средноак-

тивни радиоактивни 

отпадъци. 

Започва изграждането на Контролно-информационен 

пункт (КИП) „Седемте Рилски езера“. Общата стойност 

на инвестицията е 497 381,15 лв. без ДДС, осигурени от 

Предприятието за управление на дейностите по опаз-

ване на околната среда (ПУДООС). 

КИП ще се използва за нуждите на парковата охрана 

на Национален парк „Рила”, където служители на дирек-

цията ще дават информация на посетителите на парка 

за туристическите маршрути, местните забележител-

ности, биоразнообразието, правилата за поведение, ре-

жимите и нормите в защитената територия.

В част от сградата ще се предоставят помещения 

за база на Планинската спасителна служба при БЧК за 

осигуряване на целогодишно дежурство от планински 

спасители за по-бърза и своевременна реакция при обез-

печаване на пострадали туристи. Също ще се гаранти-

ра и присъствието на служители от „Паркова охрана“ и 

ще се създадат оптимални възможности за провеждане 

на интерпретативни и образователни програми за по-

сетителите.

Снимка Румен Добрев
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КСБ е отговорен партньор на Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Инж. Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството:

Емил Христов

Зам.-министър Йо-
вев, как кризата, предиз-
викана от коронавируса 
се отрази на дейността 
Ви? Успяхте ли да реор-
ганизирате работата си, 
има ли забавяне на някои 
процеси? 

Политиката на сегаш-

ното правителство от 

самото начало през май 

2017 г. е насочена към 

една сериозна макроико-

номическа и финансова 

стабилност, създаваща 

условия за икономически 

растеж, подобряване на 

административната сре-

да и запазване на едни 

от най-ниските данъчни 

ставки в ЕС. За съжале-

ние още в началото на 

това управление започна-

ха да се случват редица 

негативни събития, като 

ескалация на бежанските 

потоци, предизвикател-

ства с изграждането на 

газопроводите, Европей-

ската инвестиционна бан-

ка реши, че вече няма да 

подкрепя изкопаемите го-

рива, на „дневен ред“ изле-

зе т.нар. Зелена сделка в 

ЕС и закриването на реди-

ца вредни производства, 

спорове и трудности в 

бизнеса с въглеводороди 

и други. И като връх на 

всичко това дойде и пан-

демията COVID-19. 

Всички тези събития, 

макар и някои от тях с гло-

бален характер, тласкащи 

света и нас към хаос, не 

успяха, поне засега, да ни 

отклонят от постигане-

то на заложените цели. 

Може би бавно, но много 

последователно, всеки 

от министрите и зам.-

министрите в областта 

на своите отговорности 

следваше набелязаната 

програма, подчинявайки 

работата си на нормите и 

върховенството на закона. 

Действително с COVID-19 

се създаде една глобална 

параноя при абсолютно ре-

ална опасност от панде-

мията за човечеството и 

ние не правим изключение 

от всичко това. Да, с ка-

рантинния период от два 

месеца, с дистанционна-

та работа и ограничени-

ята, налагани от проти-

воепидемичните мерки, 

оперативната работа в 

министерството бе нару-

шена. Да, строителство-

то, най-общо казано, не 

спря, но редица проекти и 

тяхното приемане се за-

бавиха, отчуждителните 

дейности също, подготов-

ката и изработването на 

редица наредби, инструк-

ции, закони, както и тях-

ната хармонизация с Евро-

пейския съюз изостана, но 

към момента забавянето 

е наваксано. Междуведом-

ствените работни групи 

по тези проблеми работят 

в пълна мобилизация, дори 

през летния сезон. Нещо 

повече. През този труден 

период не само не спряхме 

работа, но дори се моби-

лизирахме по отношение 

предоставянето на елек-

тронни услуги на гражда-

ните. Доказателство е 

Агенцията по геодезия, 

картография и кадастър 

(АГКК), която е отличник 

в електронното правител-

ство. Точно в тази криза 

заработи още по-ефек-

тивно дистанционното 

обслужване на целия граж-

дански оборот без никакви 

сривания на информацион-

ните системи в периода. 

Дирекцията за нацио-

нален строителен контрол 

също не спря с контролна-

та си дейност. 

Когато ни връхлетя 

COVID-19, природата със 

страшна сила напомни на 

всички нас за бих казал са-

монадеяното човечество, 

което бяхме. Голям урок! И 

даже звънецът за края на 

този учебен час още не е 

бил. Лично аз все още се 

надявам, че тази криза с 

вируса ще промени разе-

диненото ни, самонадеяно 

и агресивно общество.

От позицията на моя 

повече от 33-годишен 

професионален опит и не 

само като представител 

на изпълнителната власт, 

а преди всичко като граж-

данин на България ще 

кажа, че съм убеден, че 

хората трябва да живеят 

в обединеност. Защото 

имат общи потребности. 

Считам, че израз на тази 

обединеност е обществе-

ният договор между нас, 

постигнат на последните 

парламентарни избори. 

Поддържам и онова, което 

ни е казал преди повече 

от 300 години Бенджа-

мин Франклин, че „първа 

отговорност на всеки 

гражданин е да оспорва 

властта!“ Най-вероятно в 

някои неща сме сгрешили, 

но това едва ли е повод да 

се ограничава правото на 

труд и на придвижване. 

Дигитализацията на 
строителния отрасъл е 
сред основните приори-
тети на КСБ и една от 
най-важните реформи, 
която предстои за сек-
тор „Строителство“. 
Какъв е напредъкът в 
тази сфера? 

Когато говорим за 

строителния  сектор, 

трябва да имаме предвид 

целия инвестиционен про-

цес – от проект до ключ. 

И ако в областта на стро-

ителното проектиране по 

всички части от инвести-

ционния проект можем да 

говорим за пълна дигита-

лизация на процесите, то 

по отношение на админи-

стративния технически 

контрол, както и на пре-

ките строителни процеси 

изоставането е значител-

но. Не мисля, че има някак-

ва съпротива от страна 

на строителите. Всички 

вече приемат, че дигита-

лизацията на строител-

ния сектор е императив, 

но процесът е дълъг. 

На първо място все 

още няма създадени ци-

фрови стандарти за при-

емане и изпълнение на 

строителните дейнос-

ти. Трябва така да се 

направи, че BIM (Building 

Information Modeling) тех-

нологиите, 3D картогра-

фирането и принтиране 

в най-широкия смисъл на 

понятието да заработят 

заедно до екзекутивната 

документация, паспорта 

и поддръжката на сгради-

те и съоръженията. Все 

по-високите екологични 

изисквания към строител-

ството също трябва да се 

адаптират към дигитал-

ните инструменти. BIM 

технологиите ще дадат 

на строителния сектор 

онова, което Гутенберг е 

дал в печатните техноло-

гии през 1400 г., с което 

материализира основите 

на съвременната икономи-

ка на знанието. МРРБ вече 

усилено работи в тази по-

сока. Повече от две годи-

ни екип от специалисти на 

нашето ведомство полага 

усилия за въвеждане про-

цеса на дигитализация в 

строителния сектор. 

Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството вече 

има одобрен за изпълне-

ние проект „Подготовка 

и стартиране на цифро-

ва реформа на българския 

строителен сектор“, кой-

то ще се финансира по 

„Програмата за подкрепа 

на структурни реформи 

2017 - 2020“. Проектът 

има за цел изработване на 

стратегия и пътна карта 

за реформиране на секто-

ра. Очаква се неговото из-

пълнение да започне през 

октомври тази година. 

Тук е мястото да апе-

лирам към всички колеги 

от бранша, заети в це-

лия строителен процес 

– от началото до края, 

да обединим усилия, за да 

постигнем възможно най-

бързо успех. 

Кои са наболелите 
проблеми в областта на 
геодезията, картографи-

Валентин Йовев е роден през 1958 г. в Троян. Завършва 
Университета по архитектура, строителство и геодезия, 
специалност „Геодезия, фотограметрия и картография” 
през 1984 г. Има сериозен опит в сферата на геодезията 
и кадастъра. През годините заема различни постове в 
генерална дирекция „Опазване на държавни ценности и 
съкровища” към МС и Военно-икономическия блок към 
Министерството на отбраната. В продължение на 20 г. е 
собственик и управител на фирма „Геовалент“. Участвал е 
в проектирането и реализацията на повече от 100 значими, 
а част от тях и уникални за страната инвестиционни 
проекти по част „Геодезична” в отбранителната 
индустрия и гражданския сектор, пътища, жп 
инфраструктура, язовири,  както и множество обекти, 
касаещи устройство на територията, земеразделяне, 
кадастър и проекти в областта на висшата геодезия. 
През 2013 г. е назначен за изп. директор на АГКК, а през 
май 2017 г. – за зам.-министър на регионалното развитие 
и благоустройството с ресори геодезия, кадастър, 
национален строителен надзор, технически правила 
и норми. До ноември 2018 г. отговаря и за дирекция 
„Устройство на територията“.

Снимки в. „Строител“
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ята и кадастъра?
Обществото свърз-

ва сегашните представи 

за геодезията с изграж-

дането на кадастъра, с 

устройственото проек-

тиране, с проектиране, 

строителство и контрол 

при осъществяване на ин-

вестиционните проекти – 

пътища, железници, висо-

ко и ниско строителство, 

както и с някои специфич-

ни работи, като следене 

на деформации в сгради, 

съоръжения, свлачища и 

други. Всичко това обаче 

са съпътстващи дейнос-

ти, зависещи в огромна 

степен от състоянието 

на националната ни геоде-

зическа инфраструктура. 

Тя е изграждана от 30-те 

години на миналия век и за 

съжаление, въпреки уси-

лията и надграждането й 

от АГКК, през последните 

години ние вече решител-

но изоставаме от глобал-

ните процеси в тази сфе-

ра. Ето защо е належащо 

създаването на една нова 

прецизна национална гео-

дезическа инфраструкту-

ра. 

Тя трябва да включ-

ва няколко компонента: 

прецизно измерени коти, 

м р еж а  от  не пр е к ъ с -

нато работещи рефе-

рентни станции (CORS 

Cont inuously  Operat ing 

Reference Station), която 

позволява много точно 

позициониране в реално 

време при кинематичен 

режим (RTK), модерниза-

ция на националната ни 

вертикална референтна 

система и определяне на 

високоточен геоид/кваз-

игеоид за територията 

на България, изграждане 

и възстановяване на мре-

жата от мареографни 

станции, включването 

на страната в дейност-

ите по определяне на ев-

ропейския геоид, като по 

този начин ще се осигу-

ри съвместимост на ге-

одезическата основа на 

пространствените данни 

в рамките на ЕС. Когато 

всичко това стане факт, 

тогава действително гео-

дезията в България ще ра-

боти изцяло и пълноценно. 

Какво предстои за 
кадастралната карта на 
България? Какво е покри-
тието на страната и кои 
области се справят най-
добре?

Кадастралната карта 

вече покрива над 96% от 

територията на нашата 

държава и работата по 

нея продължава с пълна 

сила. Това е огромен успех 

и той се случва именно в 

мандата на настоящото 

правителство. Разбира се, 

има какво да се желае от 

кадастъра и качествата и 

сигурността на неговата 

информационна система, 

за да се отговори в бъде-

ще на някои по-съвремен-

ни изисквания на имотния 

пазар. И ние определено 

ще насочим усилията си в 

тази посока и ще надграж-

даме системата.

Но тази карта, за да 

бъде пълноценен помощник 

за планиране, за проекти-

ране, за контрол на стро-

ителството на пътища, 

магистрали, железници и 

за много други неща, тряб-

ва да има и вертикална 

компонента, което вече 

ще ни даде данни за реле-

фа, надморската височина 

и всички други топограф-

ски елементи, включител-

но пътищата, каналите, 

реките, елементите на 

националната електроп-

реносна система и мно-

го други подробности. В 

тази връзка това, което 

предстои непосредстве-

но да правим в България, 

е изработване на единна 

електронна топографска 

карта. АГКК вече работи 

по договор с норвежката 

картографска агенция, 

която ще ни предостави 

свое ноу-хау, а от Норвеж-

ката програма ще полз-

ваме около 400 000 евро, 

с които ще се изработи 

единна топографска кар-

та за една част от те-

риторията на страната 

в Северозападна Бълга-

рия. Това, разбира се, ще 

е пилотен проект, после 

картата ще се изготви 

за цялата страна. Тя ще 

се направи със съвремен-

ни дистанционни методи, 

включващи комбинации от 

технологии – като почне-

те от космически сним-

ки, аерофотограметрия, 

заснемане с дронове, точ-

но позициониране с GPS 

технологии, заснемане на 

релеф под водни басейни 

и др. 

Важен въпрос, който 

също трябва да бъде ре-

шен, е имотният регис-

тър. Крайно време е той 

също да стане факт, за-

щото сегашната персо-

нална система на впис-

ване първо противоречи 

на Закона за кадастъра и 

имотния регистър, под-

чертавам „имотния”, и не 

съответства на практи-

ките в повечето европей-

ски страни.

Как протича работа-
та на Съвета по геоде-
зия, картография и када-
стър, на която Вие сте 
председател?

Съветът по геодезия 

ще се събере при окон-

чателното приемане на 

няколкото междуведом-

ствени наредби – по ЗУЧК, 

ЗГК и ЗКИР, тъй като по 

някои от тях има спорове 

във висшите научни среди 

у нас. На съвета ще бъдат 

представени и бъдещите 

планове на АГКК, както и 

предвиденият проект на 

бюджета на Агенцията. 

Съветът няма отделна 

администрация и заседава 

само по повод, съобразно 

правилника му.

С какви други предиз-
викателства се сблъск-
вате и какви са приори-

тетите Ви до края на 
година? Какво, касаещо 
строителния бранш, е на 
дневен ред?

Предизвикателство 

пред строителния бранш 

у нас е моделът на възла-

гане на строителни дей-

ности на т.нар. инжене-

ринг. Моето лично мнение, 

въпреки че в правомощия-

та ми не влизат подобни 

дейности, е, че обвързва-

нето на строител с про-

ектант в зависимост на 

втория от първия в някои 

случаи може да доведе до 

оскъпяване на проекти-

те, промени в строител-

но-монтажните работи, 

компромиси с качеството, 

нерегламентирани проме-

ни по време на строител-

ството и проблеми с ав-

торския надзор. 

Считам авторския 

надзор за по-важен от дей-

ностите на консултант-

ската и надзорната фир-

ма. Моето професионално 

мнение е, че проектиране-

то трябва да се възлага 

отделно, както надзорът, 

като само по този начин 

предвидените СМР ще 

бъдат правилно остойно-

стени. Главното в случая е 

независимият проектант. 

Той е творец и автор и 

всяка намеса в неговата 

работа може да доведе до 

значителни неблагополучия 

при изпълнение на СМР. До 

известна степен подобно 

мнение се подкрепя и от 

позиции на КАБ и на КИИП.

По този въпрос Кама-
рата на строителите в 
България има различна 
позиция. КСБ счита, че 

инженерингът е изключи-
телно подходящ, особено 
за големи инфраструк-
турни обекти. Спестя-
ва време и средства, 
предпазва от грешки при 
проектирането, ясна е 
отговорността за изпъл-
нението. За възложителя 
този начин на възлагане 
е много по-сигурен, осо-
бено по отношение на 
контрола. Не считате 
ли, че има много случаи, 
в които възлагането на 
големи, не само инфра-
структурни обекти, е 
по-удачно да е на принци-
па на инженеринг?

Когато говорим за 

обществени поръчки, не-

щата с контрола стоят 

по малко по-друг начин, 

за разлика от случаите, 

в които възложителят е 

частно лице. По отноше-

ние на строителни обек-

ти, за които има минал 

опит, или такива с висока 

степен на повторяемост 

на процесите, каквито 

са например голяма част 

от линейните обекти, ав-

томагистрали, различни 

проводи и други, според 

мен няма спор, че инжене-

рингът е удачно решение 

и за възложителя, и за 

изпълнителите. Но кога-

то става въпрос за нови 

проектантски решения, за 

уникални обекти или таки-

ва със специални предназ-

начения, продължавам да 

съм на мнение, че преди 

възлагане на строител-

ството възложителят 

трябва да има утвърдено 

пълно проектантско ре-

шение. При това положе-

ние и офертите за строи-

телство ще са по-реални, 

а и проектантите ще са 

напълно независими. 

В крайна сметка въз-

лагането на инженеринг 

е трайно утвърдена евро-

пейска практика.

Какви законодателни 
промени са необходими? 
Работите ли по нови 
предложения?

По  отношение  из -

готвянето на законови и 

подзаконови актове ра-

ботата в МРРБ е в пълен 

синхрон с другите ведом-

ства. До момента са за-

вършени, публикувани и 

съгласувани повече от 8 

тежки наредби, свързани 

със ЗУЧК, ЗУТ и ЗКИР, само 

за тази година. В момен-

та продължава работа-

та по проект на Закон за 

гробищните паркове, гро-

бищата и погребалната 

дейност, което се оказа 

изключително сложна ма-

терия, изискваща много 

добър баланс на общест-

вени отношения в тази 

сфера. Законопроектът е 

в много напреднала фаза и 

мисля, че до дни може да 

бъде качен за обществено 

обсъждане, като има да 

се прави и оценка на въз-

действието му.

Как протича рабо-
тата Ви с Камарата на 
строителите в България 
и предвиждате ли съв-
местни инициативи?

Още в началото под-

чертах, че обединението 

е един от най-важните 

принципи на работа. Убе-

ден съм, че само с кон-

структивен диалог и общи 

усилия можем да имаме ус-

пехите, към които всички 

ние се стремим. От взаи-

мен интерес е да продъл-

жим да работим заедно с 

КСБ, както и досега, за да 

отговорим на очакванията 

на хората, да повишаваме 

качеството им на живот 

и да осигурим по-добро бъ-

деще на децата и внуците 

си. През годините екипът 

на КСБ стана отговорен 

партньор на Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството при реализиране-

то на редица политики в 

сферата на строител-

ството и се надявам и в 

бъдеще да продължим пол-

зотворното си сътрудни-

чество. 

Съвместно с Камара-

та са изработени и пред-

стои да бъдат изработени 

множество норми, правил-

ници и инструкции. 

Четете ли в. „Строи-
тел“ и какво е мнението 
Ви за медията?

Вестниците отдавна 

не са това, което бяха и 

най-вероятно никога няма 

да бъдат. Вестник „Стро-

ител“ е лидер в бранша и 

през годините Вие заслу-

жено доказахте своята 

професионална роля. Ясно 

заявяваната от Вас жур-

налистическа позиция до-

принася за формирането 

на отговорно обществе-

но мнение по важни теми, 

касаещи широк кръг от 

проблеми в строителния 

сектор. 
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Фондация „Български строител” е 

юридическо лице с нестопанска цел, 

учредено съгласно разпоредбите на 

Закона за юридическите лица с нес-

топанска цел, Учредителният акт и 

Решението на учредителя е записано 

в чл. 1 от Учредителния акт на Фон-

дацията.

Тя е независима, доброволна и 

самоуправляваща се обществена 

организация, която осъществява 

своята дейност в съответствие с 

Конституцията и законите на Ре-

публика България, приложимите за-

кони на Европейския съюз и разпо-

редбите на настоящия Учредителен 

акт. Фондацията извършва своята 

дейност в сътрудничество с други 

сходни организации с нестопанска 

цел, фондации от страната и чужби-

на и юридически и физически лица в 

съответствие с българското зако-

нодателство и в изпълнение на це-

лите и задачите си. Фондацията е 

неполитическа и в своята дейност 

не се обвързва с която и да било по-

литическа партия или организация, 

религиозна общност или друга орга-

низация, основана на расова или ет-

ническа принадлежност.

 Фондацията като юридическо 

лице с нестопанска цел се определя 

като организация за осъществяване 

на дейност в обществена полза. 

Като основни цели на Фондацията 
са посочени:

1. Да подпомага професионалното 

образование и иновативно обучение в 

сферата на строителството;

2. Да подкрепя опазването, реста-

врирането и експонирането на памет-

ници на културното наследство;

3. Да насърчава, съдейства и под-

помага развитието на строителния 

сектор;

4. Да подкрепя разработването 

и разпространението на иноватив-

ни технологични решения в полза на 

всички участници в строителния сек-

тор;

5. Да създава среда и да организи-

ра обществен и професионален диалог 

за проблемите на строителния бранш 

в България;

6. Да организира кампании за ин-

формираност и изграждане на позити-

вен обществен образ на строителния 

сектор в България.

За постигане на своите цели Фон-
дацията има следния предмет на 
основна дейност:

1. Подкрепа за повишаване качест-

вото в професионалното образование 

в строителния сектор, включително и 

чрез използване на иновативни форми 

на обучение. Разработване и изпъл-

нение на проекти за стимулиране на 

ефективността на образователните 

институции;

2. Подпомагане на дарителски кам-

пании, инициативи, дейности в облас-

тта на реставрацията и консерва-

цията на паметници на културата и 

недвижими културни ценности; 

3. Организиране и провеждане на 

стипендиантски програми;

4. Сътрудничество с европейски 

организации, държавни институции, 

физически и юридически лица за по-

стигане на целите на Фондацията;

5. Създаване на технологични ре-

шения в полза на всички участници в 

строителния сектор и обслужващи 

целите на Фондацията;

6. Създаване на предпоставки за 

качествен диалог за проблемите на 

строителния бранш между всички 

участници в него;

7. Разпространяване и популяри-

зиране културата на информираност 

и ангажираност на обществото и 

създаване на позитивна нагласа към 

строителите, строителната профе-

сия и всичко, свързано пряко и непряко 

със строителния бранш;

8. Подпомагане разпространение-

то на знания и умения в областта на 

строителството, както и на между-

народните практики и стандарти за 

качество; 

9. Насърчаване и подкрепа на граж-

дански и професионални инициативи 

с отворен характер, свързани с раз-

витието на строителния сектор и 

всички производни на него;

10. Организиране и реализиране 

на кампании и различни инициативи 

за изграждане на позитивен имидж 

на строителната професия, даден 

обект, проект и др.;

11. Приемане, преразпределение и 

управление на средства и дарения, 

подкрепящи строителния сектор;

12. Организиране на срещи, диску-

сии, лекции, семинари и образователни 

инициативи за развитие на строител-

ния бранш в България;

13. Независимо наблюдение на 

строителния сектор, обсъждане и из-

готвяне на анализи и прогнози за тен-

денциите на развитие;

14. Участие, финансиране и изпъл-

нение самостоятелно или съвмест-

но с други организации, институции, 

физически или юридически лица на 

проекти за постигане на целите на 

Фондацията;

15. Кандидатстване за финанси-

ране по оперативни програми на Ев-

ропейския съюз, структурни фондове 

или др. механизми на международно и 

национално финансиране за изпълне-

ние на целите на Фондацията.

В учредителния документ се по-

сочва също, че Фондацията не форми-

ра и не разпределя печалба.

Органите на Фондацията са:

Съвет на настоятелите - колек-

тивен върховен орган на Фондацията, 

който се състои от 5 (пет) настоя-

тели, избирани и освобождавани с ре-

шение на Управителния съвет на КСБ.

Управителен съвет – той се със-

тои от 7 (седем) физически лица, из-

брани от Съвета на настоятелите. 

За членове на Управителния съвет 

се избират лица, доказали своята 

ценност и принос за обществото 

посредством трудовата си дейност, 

социалната си ангажираност, висок 

морал и етика. Членовете на Управи-

телния съвет се избират за мандат 

от 3 (три) години с явно гласуване и с 

право да бъдат преизбирани.

Управителният съвет избира от 

състава си Изпълнителен директор.

Съвет на настоятелите:

Инж. Светослав Глосов, почетен 

председател на КСБ

Инж. Илиян Терзиев, председател 

на УС на КСБ

Инж. Христо Димитров , зам.-

председател на УС на КСБ

Инж. Благой Козарев, председа-

тел на Контролния съвет на КСБ

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на 

УС на КСБ

Управителен съвет:

Валентин Николов, изп. директор 

на КСБ

Д-р инж. Владимир Вутов, член на 

ИБ и УС на КСБ

Инж. Любомир Шербетов, член на 

УС на КСБ 

Цанка Атанасова, член на Обл. съ-

вет на ОП на КСБ – Силистра

Инж. Мария Башева, председател 

на ОП на КСБ – Габрово

Ренета Николова – прокурист и гл. 

редактор на в. „Строител“

Любка Денева, гл. експерт „Адми-

нистративно обслужване“ в КСБ

Председателят инж. Светослав Глосов представи целите и приоритетите на новата организация

Ренета Николова

„Приемете моите поз-

дравления за избора Ви за 

членове на Управителния 

съвет (УС) на Фондация 

„Български строител“ ! 

Нека да си пожелаем успех 

за реализиране на целите, 

които организацията си 

поставя“, каза при откри-

ването на първото засе-

дание на УС на Фондаци-

ята председателят инж. 

Светослав Глосов, който е 

и почетен председател на 

КСБ. Той допълни, че цели-

те на новата организация 

на Камарата отговарят 

на нуждите и очаквания-

та на бранша и на обще-

ството. 

В УС на фондацията 

влизат 7 членове, избрани 

от Съвета на настояте-

лите – д-р инж. Владимир 

Вутов, член на ИБ и УС 

на КСБ, Валентин Нико-

лов, изп. директор на Ка-

марата, инж. Любомир 

Шербетов, член на УС на 

КСБ, Цанка Атанасова, 

член на Обл. съвет на ОП 

Силистра, инж. Мария Ба-

шева, председател на ОП 

Габрово, Ренета Николова, 

прокурист и гл. редактор 

на в. „Строител“, и Любка 

Денева, гл. експерт „Адми-

нистративно обслужване“ 

в КСБ.

На заседанието едино-

душно за изп. директор бе 

избран Валентин Николов, 

който е и изп. директор на 

КСБ. След като благодари 

на колегите си, Николов 

подчерта, че през първата 

година от учредяването 

на Фондацията дейност-

та й ще се осъществява 

със сили и средства на 

КСБ, като няма да бъдат 

назначавани допълнително 

служители. Той посочи и че 

членовете на УС няма да 

получават възнаграждение 

за своята работа. Послед-

ва дискусия за инициати-

ви, с които да стартира 

дейността на Фондация-

та. Направени бяха и кон-

кретни предложения. 

Снимки в. „Строител“
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Одобрени за финансиране са 7388 проектни предложения
Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Общо изплатените до момента 

безвъзмездни средства към българ-

ските фирми по Процедура „Подкре-

па на микро- и малки предприятия за 

преодоляване на икономическите по-

следствия от пандемията COVID-19“ 

по Оперативна програма „Иновации 

и конкурентоспособност 2014 – 

2020” („ОПИК 2014 – 2020“) са в раз-

мер на 43 580 189 лв. Това съобщиха 

от пресцентъра на Министерство-

то на икономиката.

По процедурата са одобрени за 

финансиране 7388 проектни пред-

ложения, по които стойността на 

предоставената безвъзмездна фи-

нансова помощ е 61 671 816 лв.

От ведомството посочват, че 

е увеличен съставът на комисията, 

оценяваща проектните предложе-

ния. Това позволява тя да провежда 

по четири оценителни сесии на сед-

мица.

Управляващият орган на „ОПИК 

2014 – 2020“ е подписал и нови 875 

административни договора за пре-

доставяне на безвъзмездна помощ 

с одобрените за финансиране кан-

дидати от седма оценителна се-

сия по процедурата на програмата. 

Приключена е и оценката по осма 

оценителна сесия. Към момента 

е стартирала оценката на 14 хил. 

проектни предложения.

Всички подадени проектни пред-

ложения по „Подкрепа на микро- и 

малки предприятия за преодоляване 

на икономическите последствия от 

пандемията COVID-19“ са 27 623.

„ЧЕЗ Разпределение 

България” работи активно 

по изпълнението на инвес-

тиционната си програма 

за 2020 г., като всички 

дейности се осъществя-

ват в планираните сроко-

ве въпреки затрудненията 

в резултат на извънред-

ното положение”, съоб-

щиха от дружеството. 

Компанията реализира 

обекти, част от критич-

ната инфраструктура на 

София, като подмяната 

на кабел 110 kV, както и 

по редица значими про-

екти извън столицата. 

Тази година дружество-

то модернизира възлови 

станции в регионите на 

Благоевград, Панчарево, 

Ботевград, Своге, Дуп-

ница, Бобошево и др., ре-

новира електропроводи в 

Монтанско, реконструира 

мрежи ниско напрежение 

по цялата територия, 

обслужвана от ЧЕЗ. Съ-

щевременно компанията 

изпълнява заявки за присъ-

единявания на нови клиен-

ти, които са нараснали с 

една трета в сравнение с 

периода на извънредното 

положение. 

„Най-активно по инвес-

тиционната ни програма 

работим през летните 

месеци, защото тогава 

условията са най-подхо-

дящи, като същевременно 

смущаваме най-малък брой 

активни потребители. 

Фондация Клийнтех 

България заедно с експер-

ти на „София Тех Парк” 

участват в работна група 

по проект GREen Startup 

Support (GRESS), финан-

сиран от програмата за 

междурегионално сътруд-

ничество Interreg Europe. 

GRESS освен в България 

се изпълнява още в някол-

ко партньорски региона: 

община Кристиансанд 

(Норвегия), община Пирея 

(Гърция), Западнопоморско 

воеводство (Полша) и об-

щина Болоня (Италия). Про-

ектът цели разработване-

то на регионални планове 

за действие с препоръки 

за подобрения на полити-

ките за стимулирането на 

компаниите в прехода към 

зелена икономика. В Бълга-

рия GRESS е насочен към 

подобряването на Опера-

тивна програма „Иновации 

и конкурентоспособност“ 

като основен инструмент 

за повишаване на инова-

ционното представяне и 

подпомагане на бизнеса в 

прехода към конкурентни и 

зелени бизнес модели. 

В работната група 

участват експерти от 

Министерството на ико-

номиката, Изпълнителна-

та агенция за насърчава-

не на малките и средни 

предприятия, Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) и Конфедераци-

ята на работодателите 

и индустриалците в Бъл-

гария, които съвместно 

идентифицират потенци-

ални сфери за подобрения 

на политиките. Те ще са 

от съществено значение 

както за малки и средни 

предприятия в преход към 

зелени бизнес модели, така 

и за повишаването на ро-

лята на стартиращите 

компании като носител на 

иновации в зелената ико-

номика.

Първата среща на ра-

ботната група се е про-

вела през март 2020 г. На 

нея експертите са посо-

чили като основни теми 

на интерес индустриална 

симбиоза, критерии за кла-

сифициране на зелени ком-

пании, зелени обществени 

поръчки и индикатори за 

кръговата икономика, кои-

то липсват или са слабо 

застъпени в настоящите 

политики и инструменти. 

Фондация Клийнтех Бъл-

гария е проучила опита на 

партньорските региони по 

темите и е представила 

добри практики по време 

на втората работна сре-

ща на групата през юни. 

Предстои оценка на прило-

жимостта на наученото и 

възможностите за прила-

гане в български контекст.

„Включването на екс-

пертизата на „София Тех 

Парк” по отношение на 

нуждите и потенциала на 

стартиращите компании 

в България е от ключово 

значение за разработ-

ването на стимулиращи 

мерки за прехода към зеле-

на икономика. В следващи-

те месеци дейностите по 

идентифициране на сфери 

на подобрения, проучване 

на опита на регионите и 

оценка на приложимост-

та на добрите практики 

в България ще продължат 

и на базата на направени-

те изводи ще стартира 

разработването на реги-

онален план за действие“, 

заявяват от Клийнтех 

България.

„Строителният сектор 

е приоритетен за ЕС в пре-

хода към зелена и кръгова 

икономика. Ролята на КСБ 

като официален предста-

вител на строителните 

фирми в България е ключо-

ва за постигане на устой-

чивост, съгласно целите 

на Зеления пакт на ЕС“, 

добавят от фондацията.

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.

Правителството препотвърди съгла-

сието си за участие на „Фонд мениджър на 

финансови инструменти в България“ ЕАД 

(Фонд на фондовете - ФнФ) в алтерна-

тивни инвестиционни фондове, съобщиха 

от пресцентъра на Министерския съвет 

(МС). Настоящото разрешение е съобра-

зено с новия Правилник за прилагане на 

Закона за публичните предприятия. То е 

необходимо за осигуряване на навременно, 

ефективно и законосъобразно изпълнение 

на дяловите инструменти по Оперативна 

програма „Иновации и конкурентоспосо-

бност 2014- 2020“ („ОПИК 2014 - 2020“).

От МС поясниха, че ФнФ има разреше-

ние от 26 юли 2019 г., дадено на основание 

на вече отменен нормативен акт. Въз ос-

нова на него дружеството участва в три 

алтернативни инвестиционни фонда за 

прилагане на финансови инструменти.

Алтернативният инвестиционен фонд 

е търговско дружество, учредено съв-

местно от ФнФ - като публичен инвес-

титор, и частни инвеститори. Фондът се 

управлява от финансов посредник, избран 

чрез обществена поръчка. В съответ-

ствие с инвестиционната стратегия към 

финансовото споразумение между ФнФ и 

Управляващия орган на „ОПИК 2014 - 2020“ 

чрез алтернативни инвестиционни фон-

дове се реализират пет инструмента за 

дялови и квазидялови инвестиции. Общи-

ят публичен ресурс, заделен за тази цел, е 

приблизително 150 млн. евро.

От друга страна това е 

и времето, когато мрежа-

та трябва да се подготви 

за предстоящия есенно-

зимен период, така че да 

отговори в максимална 

степен на нуждите на по-

требителите и на мете-

орологичните условия“, е 

заявил Виктор Станчев, 

главен оперативен дирек-

тор на „ЧЕЗ Разпределение 

България”. Той е добавил, 

че дейностите, свързани 

с инвестиционната про-

грама, присъединяването 

на нови клиенти и подго-

товката на мрежата за 

зимния сезон, изискват 

планирани прекъсвания на 

електрозахранването.

„Често при изпълнение 

на обектите ние имаме 

възможност да захраним 

по алтернативен път 

клиентите в конкрет-

ния регион, така че в пе-

риода на работа те да 

имат ток. Прехвърлянето 

на захранването изисква 

кратковременни опера-

тивни превключвания, 

които в повечето случаи 

изпълняваме нощем, за да 

не притесняваме хората. 

Независимо дали електро-

захранването спира само 

за секунди, или планирани-

те изключвания са по-дъл-

готрайни, всичко това се 

прави за обезопасяване на 

съоръженията, така че да 

съхраним живота и здра-

вето на хората, които ра-

ботят“, допълни Станчев.
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Бъдещият нормативен акт предвижда 
облекчен режим на административно 
обслужване и данъчни преференции 

Елица Илчева

Специален нов закон ще 

регулира изграждането и 

работата на индустриал-

ните паркове в страната. 

Проектът на Закона за ин-

дустриалните паркове бе 

публикуван за обществено 

обсъждане до 10 април и 

приет от Министерския 

съвет (МС) в края на юли. 

Предстои внасянето му в 

Народното събрание. За 

нуждата от създаването 

на специализирана нор-

мативна уредба се гово-

ри от близо пет години. 

Стъпка бе направена през 

2019-а с промени в Закона 

за държавната собстве-

ност, според които част-

ни имоти могат да се от-

чуждават експресно и за 

създаването на индустри-

ални паркове. С поправки в 

Закона за насърчаване на 

инвестициите (ЗНИ) пък 

беше прието индустриал-

ните зони да се определят 

и за обекти от национално 

значение.

Сега вносителят по-

сочва в мотивите си, че се 

цели да се реализира кон-

кретна политика, която да 

съответства на послед-

ните тенденции на разви-

тие на индустрията – да 

се създаде нормативна 

база, осигуряваща изграж-

дането на индустриални 

паркове, отговарящи на 

очакванията на бизнеса за 

създаването на благопри-

ятна и конкурентна среда 

за инвестиране в България.

Законът ще урежда 

въпросите, свързани с 

проектиране, изграждане 

и управление на структу-

рите. Наред с това трябва 

да послужи и като инстру-

мент за провеждане на 

балансирана икономическа 

и регионална политика. 

През последните години 

бяха развити и успеш-

ни партньорства между 

частни компании и общини 

- например около Пловдив и 

Шумен. Досега обаче няма 

достатъчно ясна регула-

ция как трябва да се случ-

ват подобни проекти и кой 

за какво отговаря. 

Очаква се новата нор-

мативна база да ускорява 

неимоверно процесите по 

изграждане на територии 

за бизнес и най-вече, кога-

то се появи инвеститор, 

той да може да бъде об-

служен в реално време, а 

не да му се налага да чака 

година или повече. Смята 

се, че така бизнесът ще 

бъде освободен от нети-

пични функции, свързани 

със строителството и 

поддържането на инфра-

структура, както и с из-

вършването на общест-

вено-обслужващи и други 

специални дейности, кое-

то ще даде възможност за 

съсредоточаване на целия 

капацитет в основната 

производствена дейност 

и иновации.

Какво е индустриален парк? 

С новия нормативен 

акт терминът „индустри-

ална зона“, въведен през 

2007 г. в Закона за насър-

чаване на инвестициите, 

се заменя с „индустриален 

парк“, тъй като се възпри-

ема по-различен подход за 

определянето му спрямо 

този в ЗНИ, където зо-

ната е дефинирана като 

„съвкупност от един или 

няколко съседни поземле-

ни имота, разположени на 

територии, за които съ-

гласно устройствен план 

е определено предназна-

чение за производствени 

дейности“. 

С цел цялостно уреж-

дане на статута проек-

тът възприема понятие-

то „индустриален парк“ и 

определя последния като 

„обособена територия, 

разположена на терито-

рията на една или повече 

общини, за която са осигу-

рени устройствени, тех-

нически и организационни 

условия най-малко за про-

изводствени дейности“. 

Съответно, индустриал-

ният парк или трябва да 

е разположен на урбанизи-

ран терен, или да е обосо-

бен като самостоятелна 

урбанизирана територия. 

Общата му площ не тряб-

ва да бъде по-малка от 

300 дка, тъй като целта 

е да се оптимизира ин-

фраструктурата, като се 

приема заварено положе-

ние за вече изградената. 

Изключения се допускат 

също, когато паркът е спе-

циализиран за високотех-

нологични дейности или за 

услуги, интензивно базира-

ни на знания. В такива слу-

чаи минималната му площ 

трябва да е съответно 100 

дка или 10 дка.

Друго изискване е поне 

половината площ на парка 

да е предназначена за про-

изводствени дейности. 

Мястото трябва да има 

осигурени транспортно-

комуникационна система, 

ВиК и електропреносна 

мрежа.

Законопроектът въ-

вежда изрична забрана 

за осъществяване на те-

риторията на индустри-

ален парк на „забранени 

от закон дейности, като 

търговия със стоки с из-

текъл срок на годност, със 

заразени стоки или с от-

падъци, вредни за човека и/

или замърсяващи околната 

среда, както и специфични 

дейности, като такива с 

радиоактивни материали 

и с наркотични, химични 

и биохимични материали, 

освен когато същите се 

извършват за промишле-

ни, медицински и фарма-

цевтични цели в съответ-

ствие със сертификати, 

издадени от Министер-

ството на здравеопазва-

нето“.

Документът дели ин-

дустриалните паркове по 

два критерия – собстве-

ност и дейности, за които 

са предназначени. 

По  първи я  паркът 

е държавен, общински, 

съвместен (между дър-

жавата и/или една или 

повече общини) или час-

тен. По втория може да 

бъде три вида – общ (без 

специализация на произ-

водствените дейности), 

специализиран (един вид 

производство и свързани 

с него дейности) и спе-

циализиран за високотех-

нологични дейности.

Територията се струк-

турира със специализиран 

подробен устройствен 

план, който при разширява-

не или преструктуриране 

трябва да се променя със 

съответната процедура, 

предвиждат текстовете.

Как се структурира?

Индустриален парк ще 

се създава с предложение 

от министъра на иконо-

миката пред МС, кмет на 

община пред общинския 

съвет или с учредителен 

акт за частните. Законо-

проектът определя и ми-

нималното задължително 

съдържание на документи-

те и договорите, с които 

се осигурява създаването 

на парка. 

На първо място е кон-

цепцията, която определя 

дългосрочните перспек-

тиви и цели за развитие 

на територията. Тя се из-

готвя от инициатора, кой-

то в зависимост от вида 

на парка е министърът на 

икономиката, кметът на 

общината или предста-

вляващият юридическото 

лице – собственик. 

Задължителни са също 

бизнес-план, който се из-

готвя от оператор на 

индустриалния парк, под-

робен устройствен план, 

който се изработва като 

план за регулация и застро-

яване, и специализиран под-

робен устройствен план, а 

също и договор за експло-

атация, с който се опре-

делят дейностите, които 

се възлагат на оператора. 

Договор за експлоатация 

не се сключва, когато опе-

ратор е собственикът на 

индустриалния парк.

Нужен е и правилник за 

цялостната организация 

в индустриалния парк, с 

който се определят усло-

вията и редът за проек-

тиране и строителство 

на вътрешната техни-

ческа инфраструктура, 

за придобиване на права 

върху имоти или части от 

имоти на територията, за 

строителство на обекти. 

Тук се посочват услугите, 

които операторът предос-

тавя на инвеститорите – 

сам или чрез партньори, и 

се изброяват дейностите, 

които са допустими, наред 

с правата и задълженията 

на оператора и на потре-

бителите.

Концепцията, подроб-

ният устройствен план 

и правилникът за цялост-

ната организация в ин-

дустриалния парк, както 

и техните актуализации 

следва да се публикуват и 

за целта се създава 
специален регистър.

Министърът на ико-

номиката ще поддържа 

регистъра на индустриал-

ните паркове и ще контро-

лира дейностите на тях-

ната територия. В него 

ще се съдържат данни за 

От „Тракия икономическа зона“ очакват с нетърпение закона, защото вече повече от година 
работят за превръщането й в еко индустриален парк 

Изграждането на „Индустриален Парк Шумен“ ще бъде завършено на три етапа. Предвижда се 
той да бъде прецизно организиран според видовете бизнес дейности. Проектът стартира през 
юни 2009 г., като в момента функционира подзона А 

Точно преди две години с официална церемония стартира 
разширяването на „Индустриален Парк Шумен“ с новата 
подзона С. За момента дейностите не са приключили
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По време на задължител-

ното публично обсъждане на 

проекта са внесени 16 предло-

жения и становища, сред които 

на Националното сдружение на 

общините в Република България 

(НСОРБ), Българската стопан-

ска камара, Конфедерацията 

на работодателите и индус-

триалците в България (КРИБ), 

Асоциацията на индустриал-

ния капитал в България (АИКБ), 

„Тракия икономическа зона“ 

ЕАД, „Национална компания ин-

дустриални зони“ АД (НКИЗ), 

община Бургас, която е лидер 

в изграждането и развитието 

на индустриални зони и др.  

От „Тракия икономическа 
зона“ ЕАД, които планираха и 

изградиха подобни обекти у нас 

след 1989 г., адмирират закона, 

като казват, че несъществува-

щата или силно ограничаваща, 

противоречаща си и непригод-

на нормативна база допреди 

години е била най-сериозното 

ограничение за привличането 

на свежи капитали. „През по-

следните години инициирахме 

и участвахме в приемането на 

редица нормативни промени, 

които бяха извършени за разре-

шаване на конкретни проблем-

ни ситуации и бяха включени в 

различни нормативни актове. 

Този подход (въпреки че разре-

шаваше конкретни единични 

проблеми) се оказа неудачен, 

поради което считаме за пра-

вилно създаването на специа-

лен закон“, заявяват от друже-

ството.

От НСОРБ казват: „Счи-

таме,  че законодателното 

уреждане на функционирането 

на индустриалните паркове е 

задължително и в тази връзка 

предложеният първи вариант е 

добра основа за провеждане на 

широка публична дискусия. При 

внимателния преглед на пред-

ложените текстове открихме 

несъответствия както вътре 

в разпоредбите на закона, така 

и противоречия с други закони.“ 

В конкретните предложения 

на НСОРБ е посочено, че „за об-

щините е неприемливо държа-

вата да привлича инвеститори 

единствено и само чрез префе-

ренции за сметка на местните 

данъци. Ако целта е да се нама-

лят разходите на инвестито-

рите, то това трябва да бъде 

за сметка на държавните так-

си“. Предложението не е прие-

то в гласувания от МС проект. 

От НСОРБ посочват, че 

трябва също да се регламенти-

ра законова възможност собст-

вени офиси в индустриалните 

паркове да имат представите-

лите на общините и специа-

лизираните администрации - 

например митници, НАП и т.н. 

Това е отчетено като добро 

допълнение.

От КРИБ  обръщат вни-

мание, че с преходните и за-

ключителните разпоредби на 

предложения проект се въвеж-

дат редица изменения в За-

кона за енергетиката, които 

регламентират понятията 

„затворена електроразпреде-

лителна мрежа“ и „затворена 

газоразпределителна мрежа“. 

„КРИБ приветства тези зако-

нодателни промени. Те ще да-

дат възможност за решаване 

на многогодишни казуси със 

снабдяването на консуматори, 

разположени на една промишле-

на площадка“, се посочва в тях-

ното становище.

Най-критични са от АИКБ, 

които са подредили несъгласи-

ята си в 8 точки. Според тях 

законопроектът ограничава 

частните инвестиции в тех-

ническа инфраструктура на 

държавни и общински индус-

триални паркове. От асоциа-

цията заявяват, че проектоза-

конът е концептуално неясен. 

„Декларираните принципи за 

държавна подкрепа на инвести-

циите в индустриалните парко-

ве не са развити в конкретни 

законодателни решения, не се 

предлагат данъчни стимули за 

потенциалните клиенти на ин-

дустриалните паркове“, твър-

дят индустриалците. Препо-

ръката е да се почерпи опит 

от добри примери в Европа и 

в Турция, според които всяка 

зона трябва да има право на 

самостоятелно одобрение на 

проектната документация на 

индустриалните обекти, на-

ходящи се в нея, и съответно 

самостоятелно издаване на 

разрешения за строеж на свои-

те клиенти. Препоръките са 

отхвърлени / приети за све-

дение, тъй като не съдържат 

конкретни предложения.

1. Инвеститорите ще бъдат стимулирани да из-

вършват производствена дейност в индустриални 

паркове.

2. Ще се създаде благоприятна институционална 

среда за иновации в дейности за развитие на про-

изводства и услуги с висока добавена стойност, за 

подобряване на условията на труд и на икономиче-

ската ефективност на предприятията.

3. Ще се стимулират инвестициите във високо-

технологични производства и услуги чрез внедряване 

на научноизследователска и развойна дейност, на 

иновации и на трансферни технологии.

4. Ще се създаде още един механизъм за балан-

сирано социално и икономическо развитие на регио-

ните и общините.

Над 75 млн. лв. са инвестирали компаниите в приключилия 
първи етап от изграждането на индустриалния и логистичен 
парк в Бургас. 35 компании са закупили терени, разкритите 
работни места са около 800. Повечето от инвеститорите са 
представители на малкия и средния бизнес. „Индустриален и 
логистичен парк – Бургас“ АД е дружество с акционери община 
Бургас (65,95%) и НКИЗ (34,05%) със 100% държавен капитал. 
Основната му дейност се състои в изграждане, управление и 
маркетиране на индустриална зона от съвременен тип. Със 
собствени средства се изгражда вътрешна инфраструктура

Община Бургас обособява четири нови индустриални зони 
и продължава да подкрепя инициативи за привличане на 
високотехнологични фирми

собственик, оператор, 

имоти, ПУП, инвеститори, 

дейности, партньори, раз-

лични актуализации и т.н. 

За съществуващи зони, 

които не са вписани в ре-

гистъра, независимо от 

наименованието им, както 

и за обекти в територии и 

поземлени имоти, които са 

извън границите на вписан 

в регистъра индустриален 

парк, законът няма да се 

прилага.

Със законопроекта 

изчерпателно са избро-

ени данните и инфор-

мацията, която трябва 

да се заяви за вписване, 

както и документите, 

които трябва да се при-

ложат. Министърът на 

икономиката може да 

откаже вписване само 

когато установени не-

редности не са отстра-

нени в 14-дневен срок 

или приложените доку-

менти не отговарят на 

изискванията на закона 

и индустриалният парк 

не съответства на из-

искванията за площ, оп-

ределени със закона. 

Фактическият състав 

по създаване на индустри-

ален парк ще приключва с 

вписването на парка в ре-

гистъра, след което може 

да започне неговото из-

граждане. 

Кой кой е в структурата?

Законопроектът де-

тайлно определя субекти-

те, които извършват дей-

ност на територията на 

индустриален парк. Това 

са споменатите вече 

собственик, оператор, 

инвеститори и партньо-

ри. Последните два са оп-

ределени като потреби-

тели. Собственик е този, 

който осигурява органи-

зационните, устройстве-

ните и техническите 

условия за създаването, 

изграждането, функцио-

нирането и развитието 

на парка. 

Когато собственик 

на индустриалния парк е 

държавата и/или една или 

повече общини, оператор 

може да бъде само търгов-

ско дружество с държавно 

и общинско участие в ка-

питала. В случай че соб-

ственик на парка е частно 

юридическо лице, функции-

те на оператор може да се 

извършват от юридическо-

то лице или от друго тър-

говско дружество. 

Експлоатацията ще 

се осъществява чрез спе-

циален оператор. Когато 

собственик е държава-

та, оператор може да е 

публично предприятие 

или да се избере конце-

сионер. Парковете, соб-

ственост на държавата 

и една или повече общи-

ни, определят търговско 

дружество с участието 

на всички собственици в 

капитала. Операторът 

сключва договор за екс-

плоатация. Той поддържа 

инфраструктурата, оси-

гурява административно 

и друго обслужване на 

инвеститорите, сключва 

договори, строи при необ-

ходимост, осигурява услу-

ги и т.н.

Инвеститор е физиче-

ско или юридическо лице, 

регистрирано като тър-

говец, което извършва 

производствена дейност 

в парка въз основата на 

договор с оператора.

Партньор в индустри-

ален парк е лице, което 

подпомага функционира-

нето и развитието на 

индустриалния парк по 

договор с оператора. Той 

може да бъде както науч-

на, образователна, профе-

сионална, бизнес или друга 

организация, която осигу-

рява научно-приложно об-

служване и иновации и/или 

професионална подготовка 

за нуждите на парка, така 

и лице, което извършва 

обществено-обслужващи 

дейности като услуги на 

инвеститорите.

Собствеността на 
имотите

Държавните и общин-

ските поземлени имоти, 

включени в територия-

та на един индустриа-

лен парк, може да бъдат 

само частна държавна 

или частна общинска соб-

ственост. Поземлените 

имоти на територията 

на държавен, общински или 

съвместен индустриален 

парк може да са притежа-

ние на оператора, ако той 

е публично предприятие.

Собственикът на имот 

на територията на индус-

триален парк може да про-

дава или отдава под наем 

имота на потребител или 

да учредява в негова полза 

ограничени вещни права 

при условията и по реда, 

определени с правилника за 

цялостната организация в 

индустриалния парк.

Стимули за 
инвеститорите

Законопроектът пред-

вижда Министерският съ-

вет да приема програми и 

решения за стимулиране 

създаването и развитие-

то на индустриални пар-

кове, което ще се прави и 

от общинските съвети по 

отношение на общински-

те паркове.

Като обща мярка е оп-

ределено прилагането на 

облекчен режим на адми-

нистративно обслужване 

при изграждането и разви-

тието на парка. Създаде-

на е възможност, отново 

като обща мярка за сти-

мулиране, да се определят 

данъчни преференции – 

намалени местни данъци, 

свързани с недвижимите 

имоти, разположени на те-

риторията, и на местни 

такси за технически и за 

административни услуги, 

както и освобождаване 

на собствениците на въ-

трешната техническа ин-

фраструктура от местни 

данъци и такси в съответ-

ствие с чл. 9 от Закона за 

местните данъци и такси. 

За прилагането на за-

конопроекта не се изис-

кват финансови и други 

средства. Не се предвиж-

да структурирането на 

нови административни 

органи и звена. Създава-

нето и поддържането на 

регистъра, предвиден със 

законопроекта, ще се из-

върши в рамките на опре-

делените бюджетни сред-

ства на Министерството 

на икономиката.
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Г-н Маринков, Вие сте 
председател на Българска-
та асансьорна асоциация 
(БАА). Моля разкажете ни 
малко повече за организа-
цията, нейните цели и за-
дачите, които си поставя.

Българската асансьорна 

асоциация е основана преди 

повече от 10 години с цел да 

обедини фирми, които имат 

желанието да работят по 

европейски правила и стан-

дарти. Една от главните 

цели на Асоциацията е да 

използваме асансьори и съ-

оръжения, които отговарят 

на всички европейски стан-

дарти. Да се монтират, 

а след това и поддържат, 

както го правят в остана-

лите европейски държави. 

В Асоциацията членуват 

над 30 компании, които са 

със седалища в цяла Бълга-

рия. Нашата фирма „Уникен“ 

е официален и единствен 

представител за България 

на ORONA, Испания. Внася-

ме съоръжения - асансьори, 

ескалатори, всякакви видо-

ве повдигащи платформи, 

системи за паркиране и от 

други страни, като Герма-

ния, Швейцария, Австрия, 

Китай. Наскоро отбелязахме 

30 години на компанията и 

се оказа, че са малко фирми-

те у нас, които могат да се 

похвалят с такава годишни-

на. За последните 10 години 

„Уникен“ е платила на държа-

вата данъци и такси в раз-

мер на повече от 15 млн. лв. 

Дейността ни е абсолютно 

на светло. 

Асоциацията е напра-

вена и с цел бизнесът да 

излезе на светло. Защо? 

Защото, когато се работи 

в сивия сектор, държавата 

е бедна, а когато държа-

вата е бедна, тогава и хо-

рата са бедни. Тези, които 

не плащат данъци, лъжат 

и искат да крият прихо-

ди - пречат на бизнеса. Те 

създават една враждебна 

среда на нелоялна конкурен-

ция. В нашия бизнес, когато 

една фирма не отговаря на 

изискванията за работа, тя 

започва да работи нелегал-

но. В тази ситуация няма 

как дейността й да се осъ-

ществи според наредбите и 

изискванията и така се под-

бива пазарът с ниски цени. 

Една от болните ни теми е, 

че няма разговор между ар-

хитектите, строителните 

фирми и всички подизпълни-

тели за съгласуване на про-

ектите, а това е важно, за 

да може да се построи която 

и да било сграда с нужното 

качество. Според мен една 

от ролите на КСБ е именно 

да прави такива срещи. Ще 

дам пример. Непрекъснато 

получаваме запитвания за 

доставка на асансьори. За 

да може да отговорим, ни се 

изпраща задание. То пред-

ставлява част от архите-

ктурния проект на сграда-

та, която касае шахтите 

на асансьорите. Мога да 

Ви кажа, че в 90% от слу-

чаите архитектите не са 

заложили шахти, които да 

отговарят на европейския 

стандарт. Той е единен за 

всички. Не може всеки да си 

измисля стандарти. Какво 

правим ние? Ние сме изпра-

тили не по-малко от 100 во-

дещи архитекти в Испания, 

за да се запознаят как рабо-

тят истинските производи-

тели, какъв е начинът им на 

функциониране, за да видят 

как се прави в Европа, за-

щото това, което се прави 

там, е доста различно от 

случващото се тук.

Как бихте описали със-
тоянието на асансьорния 
парк, ако така мога да се 
изразя, у нас?

Трагично. С една дума. 

Вече 15 години водя неравна 

битка с българската адми-

нистрация. Писали сме до 

различните правителства 

в последните годни. И ре-

зултатът е кръгла нула. 

Защо? Защото работим по 

една наредба, която започ-

ва съществуването си още 

по времето на социализма. 

След това има много проме-

ни, които не са били съгласу-

вани с бранша. С онези лица 

и субекти, които трябва да 

изпълняват тази наредба и 

няколко закона, също. Нор-

мативната база не отра-

зява реалната обстановка, 

в която работят фирмите, 

и така се създават условия 

за корупционна среда. Има 

една наредба, която е за из-

даване на удостоверение за 

правоспособност на хората, 

които монтират и сервизи-

рат асансьори. Там има из-

исквания, които са още от 

2001 г. А сега обстановка-

та е коренно различна. На-

редбата изисква, за да може 

някой да се кандидатира за 

тази професия, да има опре-

делено образование, стаж, 

умения и т.н. А към момента 

почти никой не иска да ра-

боти в сферата. Има голям 

недостиг на хора, а тази 

наредба слага допълнителни 

пречки дори и пред малкото, 

престрашили се да опитат 

да работят тази професия. 

Твърдя, че заплащането е 

високо, но въпреки това няма 

кандидати. Публикуваме не-

прекъснато обяви, но не се 

явяват желаещи. Доказан 

факт е, че икономиката вър-

ви и инвеститорите дават 

пари само при спокойна дър-

жава. В момента искаме да 

бутнем държавата. А после 

какво ще стане? Хаос. 

Както казах, трагично е 

състоянието на голяма част 

от асансьорите. В България 

вече няма асансьорен за-

вод, няма производител на 

резервни части. Българите 

сме единствените, които 

си създадохме асансьори без 

врата на кабината, което 

противоречи на изисквани-

ята за безопасност. В дру-

гите държави има преград-

на врата, която предпазва 

хората. У нас асансьорите 

се поддържат на символични 

цени, защото това са общи 

части, хората не ги интере-

сува и търсят най-ниската 

цена. А тя предполага най-

лошата работа. И за 30 го-

дини тези асансьори рухнаха. 

Те не са поддържани, така 

както пише в инструкцията 

на производителя. Има цели 

региони в България, в които 

асансьорите работят без 

никаква поддръжка. Няма 

достатъчно контрол, който 

е задължение на Държавна-

та агенция за метрологи-

чен и технически надзор. 

Преди 5 години Агенцията 

спечели проект за изготвяне 

на регистър на асансьорите 

в България, но такъв до мо-

мента няма.

 

Колко са асансьорите в 
България?

Като няма регистър, 

ще Ви отговоря на база на 

различни данни. Старите 

български асансьори са меж-

ду 90 и 100 хиляди. На много 

хора, като им кажем, че ние 

сме държавата на Балкан-

ския полуостров с най-много 

асансьори, и те не могат да 

повярват. Дори и извън Бал-

канския полуостров ние сме 

страна с много асаньори. В 

Словения например има 15 

хил., в Хърватска - около 15 

хил., в Черна гора – не пове-

че от 10 хил. Само в Турция и 

Гърция има повече асансьори, 

отколкото тук. Но защо? За-

щото там си има регламент 

– сграда над 2 етажа трябва 

да бъде с асансьор. Неедно-

кратно са правени опити 

да се създаде нова наредба, 

защото старата е нерабо-

теща. Но поради ред причини 

се наложи да спра инициати-

вата си. Като цяло браншът 

продължава да си крета на 

тъмно, без да се изпълнява 

нужното за поддръжката на 

асансьорите и безопасност-

та им.

Какво е необходимо, за 
да се промени ситуацията?

Нужна е не реформа, а 

коренна промяна. Нужна е 

смяна на старите и неакту-

ални нормативни документи 

с нови. Всички субекти в 

бранша трябва да седнат и 

да обсъдят нова норматив-

на база. Всички асансьори 

трябва да отговарят на 

европейските изисквания. 

Не на прищевките на няко-

го или на инструкциите на 

някой производител, а на 

европейските изисквания. 

И най-важното – каквито и 

документи и закони да има, 

ако не е налице контрол, 

няма как да се случат не-

щата. Има частни надзорни 

фирми, които трябва да пра-

вят периодични прегледи на 

асансьорите, а те дори не 

ходят по обектите. Защото 

ако отидат и видят какво е 

– трябва да ги спрат.

 

Да разбирам, че е необ-
ходима нова наредба?

Да. Нова наредба за безо-

пасна експлоатация и надзор 

на асансьорите. Бяхме разго-

варяли с министъра на иконо-

миката да се създаде работ-

на група, която да я изготви. 

Направи се такава и вървяхме 

донякъде, но поради ред при-

чини работата се забави.

ЕК представи възстано-
вителен план, според който 
предстои голяма вълна за 
реновиране на сградите в 
Европа. Според Вас това не 
е ли възможност за включ-
ване в дейностите и на под-
мяната на асансьорите?

Преди да Ви отговоря на 

въпроса, искам да кажа кое 

според мен е най-важното, 

което трябва да се напра-

ви. Аз съм радетел и винаги 

съм казвал, че за да върви 

напред държавата, трябва 

да се съберат всички заин-

тересовани страни и да се 

направи генерален план за 

развитие и възстановява-

не на България. Какво имам 

предвид? Страната има 

нужда от изграждане на пъ-

тища. Общинските пътища 

на 90% са незадоволителни 

и в лошо състояние. Няма 

канализация на много мес-

та. Трябва да се оправи и 

старият сграден фонд. Мно-

го постройки са в ужасно 

Валентин Маринков, председател на Българската асансьорна асоциация:
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Едно от най-важните неща е да се рестартира 
НПЕЕМЖС и задължително в нея  да се включи и 

обновяване на  асансьорите



13петък, 14 август 2020 ÑòðîèòåëСПЕЦИАЛЕН ГОСТ

състояние. Какво се прави в 

другите държави например? 

Всяка една сграда незави-

симо от своето предназна-

чение минава на одит през 

различен период от време. 

Това представлява преглед 

на техническото състояние, 

конструктивното състоя-

ние, енергийната ефектив-

ност. И ако отговаря на из-

искванията, продължава да 

функционира. Ако не отгова-

ря на някое от изискванията, 

се издават предписания и 

срок за тяхното изпълнение. 

В случай че сградата не съ-

ответства на никакви кри-

терии - се събаря за смет-

ка на собственика. Затова 

когато пътувате в редица 

страни в Европа, виждате 

здания в добро състояние. 

А у нас, където и да погле-

днеш в страната, е пълно с 

порутени сгради. Това тряб-

ва да започне да се променя. 

И вече влизаме в отговора 

на Вашия въпрос – необхо-

димо е не само да се прави 

ремонт на зданията, но и 

енергийното обследване и 

саниране. Едно от най-ва-

жните неща и част от този 

генерален план за развитие 

на България, за който спо-

менах, е да се рестартира 

Националната програма за 

енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни 

сгради (НПЕЕМЖС) и задъл-

жително в нея да се включи и 

обновяване на асансьорите. 

Това ще даде сигурност на 

хората и работа на бранша, 

на много браншове за много 

години напред. Ако имаме 100 

хил. асансьора в България, а 

може да подменяме по 2 хил. 

на година, то това означава, 

че трябва да работим 50 го-

дини, за да ги подменим всич-

ките. А след 50 години тези, 

които сме подменили, тряб-

ва пак да ги подменяме. Това 

са работни места, развитие 

на икономиката и т.н., защо-

то строителството и сани-

рането дърпат много, много 

неща след себе си.

Асоциацията е член на 
КСБ. Наскоро проведохте 
среща с изпълнителния 
директор на Камарата Ва-
лентин Николов. Какви съв-

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com

www.yanmar-bg.com

местни инициативи пред-
виждате и как виждате 
партньорството си с КСБ?

Едното от направления-

та, в които можем да рабо-

тим заедно, е подобряването 

на нормативната база - на 

наредбите, на законите и за 

контрола на спазването им. 

Втората тема, а тя според 

мен трябва да бъде основна 

и за в. „Строител” - е сани-

рането - как и по какъв начин 

ще се оползотворят тези 

милиарди от ЕС. България 

до ноември-декември трябва 

да е подготвила национален 

план и различни програми, 

те трябва да се внесат, да 

се одобрят и чак тогава ще 

започнат да ни отпускат 

пари, вероятно в средата на 

другата година. Това е оп-

тимистичният вариант, ако 

страната остане стабилна 

и няма катаклизми. 

Какви са темите в днев-
ния ред на БАА до края на 
тази година?

Най-важната е промяна-

та на нормативните доку-

менти, на наредбите, които 

ни пречат на работата и ни 

връзват ръцете да назнача-

ваме хора и да функционира 

правилно браншът. И втора-

та е диалогът с институци-

ите за предстоящия период 

и европейското финансиране. 

Всеки сектор и бранш тряб-

ва да си каже съществените 

за него неща и да се излезе с 

предложение или много пред-

ложения как да се оползотво-

рят, а не усвоят тези пари. 
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Георги Сотиров

Днес Провадия е из-
вестна и с производ-
ството на суровина за 
химическите заводи в Де-
вня, и с Националния кон-
курс за млади музикални 
изпълнители „Светослав 
Обретенов”. Коренно 
различни неща, доста-
тъчни да характеризи-
рат живота тук. Какво 
бихте добавили към мно-
гообразието му? 

Община Провадия е 

уникална и неповторима 

по своята същност. Тя съ-

четава в себе си древна 

история с модерно съвре-

мие, природно разнообра-

зие и богатство на народ-

ната традиция. Намира 

се на равно отстояние 

от Шумен и Варна и е най-

обширната във Варненска 

област. Мекият климат, 

прохладните крайбрежия 

на реките и плодородните 

й почви, трудолюбивите 

сърдечни хора я правят 

привлекателна за българ-

ски и чуждестранни инвес-

тиции. 

През нашата терито-

рия минава автомагистра-

ла „Хемус“, второкласният 

път Айтос - Тервел, жп 

линиите София - Варна и 

Варна - Русе, магистрал-

ният газопровод от Русия 

за Гърция и Турция. 

Основният дял на ин-

вестициите се извършва 

в сектора „Селско стопан-

ство“, в който най-вече 

работят крупни земедел-

ски кооперации и частни 

арендатори. Промишле-

ността се представя от 

малки и средни бизнес 

фирми в областта на хра-

нително-вкусовата, ши-

вашката, строителната 

сфера и в хотелиерството 

и ресторантьорството, в 

машиностроителната и 

машиноремонтната про-

мишленост. 

При нас се намира 

средновековната кре-

пост Овеч, единственото 

в България находище на 

каменна сол, където при 

археологически разкопки е 

открит най-ранният град-

ски и солодобивен център 

в Европа, съществувал 

7000 г.  преди Христа, 

минерални извори, множе-

ство скални манастири, 

защитени територии за 

опазване на биологичното 

разнообразие, уникални па-

метници на културата. 

Освен историческите 

обекти гостите на об-

щината могат да се на-

сладят и на девствената 

природа в района на Прова-

дийското плато с редки и 

застрашени видове птици. 

Пак там се наблюдават и 

около 15 вида орхидеи и 

много цветя и билки. 

Националният конкурс 

за млади инструменталис-

ти и певци „Светослав Об-

ретенов“ се провежда през 

година и е от национално 

значение. В неговите рам-

ки се изпълняват творби 

само от български компо-

зитори и с годините се е 

превърнал в школа за мла-

дите ни музиканти.

Имате 24 000 жители 
на територията на об-
щината, малко или много 
е това?

Населените места 

варират от малки сел-

ца като Староселец и 

Неново, където живеят 

около 40 - 50 човека, до 

по-големи като Блъсково 

и Бозвелийско с над 1000 

души. За съжаление един 

от основните проблеми е 

намаляването на раждае-

мостта и застаряването 

на жителите ни, както и 

все по-засилващата се 

миграция на хората към 

областните центрове и 

в чужбина. Влияние върху 

демографския срив има и 

високият процент на без-

работица сред младежта. 

Нашите жители пътуват 

за работа до Варна, до хи-

мическите заводи в Девня, 

а през летния туристиче-

ски сезон - и до близките 

курортни комплекси. Труд-

но се живее в селата въ-

преки чистия въздух, спо-

койствието и красивите 

природни дадености, за-

щото тежат липсата на 

работа, на образователна 

и здравна инфраструкту-

ра.

В транспортно отно-

шение разчитаме предим-

но на автомобилния пре-

воз и само три села освен 

Провадия имат пряка връз-

ка с жп линия. 

От години се говори 
за изграждане на около-
връстен път на Прова-
дия, по който да минават 
тежките камиони. Докъ-
де сте стигнали?

Преди 36 години - през 

1984 г., е изготвен рабо-

тен проект за обход с 

обща дължина 5,260 км, 

разделен на 4 участъка. 

На първите два – 2,540 км, 

не е извършено строи-

телство. Третият - ту-

нел 360 м, и четвъртият 

- 1,760 км, са започнати. 

През 1990 г. е направена 

предтунелна площадка и 

30 м пробив по трасето, 

но дотам. На четвъртия 

участък са изпълнени 

селскостопански прокар, 

реконструкция на елек-

тропровода, изграждане 

на надлез и полагане на 

битумна основа. През но-

ември 1992 г. поради липса 

на средства е преустано-

вено изпълнението. И по-

неже няма алтернатива, 

през годините продължава 

да се увеличава движение-

то на тежкотоварни пре-

возни средства през гра-

да, вследствие на които 

се увеличава пропадането 

на главната улица, разру-

шават се ВиК шахти за 

битови и дъждовни води, 

пропукват се жилищните 

сгради. 

През 2019 г. обходът 

бе включен в инвести-

ционната програма на 

АПИ за изработване на 

нов технически проект, 

който да отговаря на съ-

временните норми, но не 

се реализира. През 2020 г. 

АПИ планира обявяване на 

обществена поръчка за из-

работване на технически 

проект за строителство 

на обход на Провадия с 

извършване на пълни ин-

женерно-геоложки проуч-

вания и изработване на 

Подробен устройствен 

план – Парцеларен план. 

Към момента се подготвя 

документацията за тази 

обществена поръчка. Съ-

гласно план-графика на 

Агенцията процедурата 

за избор на проектант 

ще стартира през сеп-

тември 2020 г. Към избор 

на изпълнител на строи-

телството и строител-

ния надзор ще може да се 

пристъпи при готов тех-

нически проект за стро-

ителство на обходния 

път и след осигуряване 

на средства за обезпе-

чаване на дейностите.  

За подобряване на тех-

нико-експлоатационните 

качества на път III-208, 

през 2019 г. са извършени 

ремонтни дейности за над 

230 хил. лв. Те са осигурени 

от бюджета на АПИ. От 

началото на тази година 

Агенцията е изпълнила на 

този път монтиране на 

вертикална сигнализация 

и ограничителни системи, 

полагане на хоризонтална 

маркировка. 

Едно от запомнящите 
се действия в началото 
на мандата Ви е свърза-
но с околната среда... Го-
лямото, традиционно за 
града незаконно смети-
ще с възраст 20 години 
вече не съществува. 

Наистина вече не съ-

ществува. Обикновено 

отпадъците се смятат 

за причина за замърсява-

не. Добре управляваните 

обаче могат да бъдат 

ценен източник на суро-

вини. Икономиката на ЕС 

формира 16 тона суровини 

на глава от населението 

на година. От тях 6 тона 

се превръщат в боклук, 

половината от който се 

депонира. Много държави 

членки все още разчитат 

на депа, въпреки че те не 

са устойчиви в дългосро-

Инж. д.т.н. Жоро Илчев е роден през 1984 г., за-

вършва Академията на МВР с квалификация инже-

нер по пожарна техника и безопасност. Започва ра-

бота в завод „Арсенал“ в Казанлък. 1985 г. е приет 

за редовен аспирант и преподавател в Академията 

на МВР. През 1990 г. защитава дисертация и му е 

присъдена научна степен доктор на техническите 

науки. От 1990 г. е старши инспектор, впослед-

ствие началник-отдел „Оперативно-технически“ в 

Национална служба „Пожарна безопасност и защи-

та на населението“, където отговаря за пожарна-

та безопасност в Република България. Работи и в 

Научноизследователския институт на МВР.

 От 1997 г. до избирането му за кмет има час-

тен бизнес. Създател е на първата и най-голяма в 

България фирма за производство на пожарна тех-

ника. Семеен, с двама синове. 

Кметът инж. д.т.н. Жоро Илчев:
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чен план - могат да за-

мърсят почвата, водата 

и въздуха. Неконтроли-

раното изхвърляне може 

да предизвика изпускане 

на химикали, които пред-

ставляват опасност за 

здравето. Освен всичко 

друго ценните материали 

са изгубени. Най-добрият 

вариант е да произвеж-

даме възможно най-малко 

отпадъци. Когато това не 

е възможно, други добри 

варианти са повторното 

използване, рециклиране-

то и оползотворяването 

им. Доброто управление 

може да допринесе много 

за икономическия растеж 

и създаването на работни 

места. 

Да продължим еколо-
гичната тема - питейна-
та вода, нейната доста-
тъчност, чистотата й? 

Отвеждането на отпад-
ната? 

Главен източник за во-

доснабдяване на община-

та са дълбокият сондаж 

„Оранжерията“, водопро-

водът „Китка“ – Варна, И 

ПС „Провадия“. Всичките 

ни 24 селища са с напълно 

изградена модерна улична 

мрежа. Захранването е ос-

новно от подземни води с 

помпи, поради което цена-

та е сравнително висока. 

Състоянието на някои от 

съоръженията не е особе-

но добро, но захранването 

през последните години е 

равномерно и достатъчно. 

Голяма част от тръбите 

и съоръженията са стари 

и амортизирани, поради 

което загубите са значи-

телни. Необходима е пое-

тапна подмяна. 

Канализация има само 

в Провадия, като битова-

та е със степен на изгра-

деност 95,71%.

Как изглеждат Ва-
шите училища и детски 
градини? Стигат ли Ви 
средствата за саниране 
и реконструкции? 

Като се започне от 

Първото българско учили-

ще във Варненска област, 

открито на 9 ноември 

1841 г. в с. Черковна, и се 

стигне до това, че част 

от първите негови учени-

ци по-късно поемат учи-

телската професия и раз-

насят просветността в 

региона, с гордост можем 

да твърдим, че образова-

нието в община Провадия 

винаги е било стожер на 

българската духовност, 

култура и идентичност. 

През есента на 1848 г. се 

открива и първото учили-

ще в Провадия. До Осво-

бождението в голямата 

околия вече има 34.

Днес образователна-

та система включва един 

Център за подкрепа за ли-

чностно развитие, 5 дет-

ски градини, по едно на-

чално, обединено и средно 

и 6 основни училища, две 

професионални гимназии и 

един Център за специална 

образователна подкрепа в 

с. Кривия. 

С решение на Общин-

ския съвет ежегодно се 

дофинансират маломерни 

и слети паралелки в села-

та Славейково, Снежина, 

Житница и Градинарово. 

Сградите са в много до-

бро състояние и отгова-

рят на санитарно-хигиен-

ните и противопожарните 

изисквания за нормално 

протичане на учебно-въз-

питателния процес. Раз-

полагат с необходимата 

материално-техническа 

база за прилагане на съ-

временни образователни 

технологии, като се из-

ползва виртуална класна 

стая, виртуална реал-

ност, таблети, интерак-

тивни дъски.  Въпреки 

това сградният фонд еже-

годно се обновява и модер-

низира, като стремежът е 

достигане на изпреварва-

ща съвремието образова-

телна среда. Използва се 

всяка възможност за кан-

дидатстване с проекти 

по различните национални 

и европейски програми. 

Увеличава се броят на 

иновативните училища 

- през 2017/2018 учебна 

година с решение на Ми-

нистерския съвет ОбУ 

„Св. св. Кирил и Методий“ 

в с. Блъсково бе обявено 

за такова, а следващата 

година и СУ „Димитър Бла-

гоев“ - Провадия.

Провадия е уникален 
град със своето место-
положение, богата исто-
рия и архитектурни забе-
лежителности. Имат ли 
хората Ви интерес да из-
граждат нова леглова и 
ресторантьорска база?

В изпълнение на при-

етата Стратегия  за 

развитие на туризма в 

общината и реализиран 

проект по програма ФАР 

„През очите на времето - 

природа и култура” беше 

подобрена инфраструкту-

рата по пътя към крепост 

Овеч, построи се дървен 

мост между Калето и съ-

седното плато Табиите, 

направи се осветление по 

пътя, поставиха се пейки, 

информационни табели и 

др. подобрения, създаде 

се Туристически информа-

ционен център, отпечата-

ха се рекламни материали.

 Освен Овеч, която е 

безспорен фаворит по по-

сещения, много от тури-

стите, които предпочитат 

по-дълги пешеходни марш-

рути, проявяват интерес 

и към скалните манасти-

ри, които изобилстват в 

района. Най-атрактивни 

и достъпни са „Св. Георги” 

до с. Петров дол, „Шашкъ-

ните”, „Кара пещера” до с. 

Манастир и др. До някои 

от тях има направена ту-

ристическа маркировка и 

указателни табели, има 

подходящи места за пикник 

и палаткови лагери, както 

и каменни чешми. Между 

селата Староселец, Мана-

стир и Добрина се развива 

велотуризъм от любители 

на по-екстремни преживя-

вания. 

Селският туризъм е 

слабо развит, въпреки 

повишения интерес към 

него в последните години 

и даденостите на някои 

села в общината. През 

2013 – 2014 г. започнаха 

да се обособяват къщи за 

гости, има достатъчно 

ресторанти и заведения 

за хранене, но може още 

да се желае по отношение 

на качеството на този 

бизнес.

Н о в о с ъ з д а д е н и я т 

Исторически парк край 

с. Неофит Рилски заедно 

с крепост Овеч и Праис-

торически и солодобивен 

център Провадия - Солни-

цата (когато бъде отво-

рен за посетители) ще да-

дат чудесна възможност 

за общ туристически 

продукт, което ще увели-

чи потока и ще доведе до 

удължаване на сезона.

Разбира се, към всичко 

това трябва да добавим 

и нашата минерална вода 

от находище „Провадия”.

СОУ „Димитър Благоев“ в Провадия

Праисторически солодобивен и градски център Провадия - Солницата

Детски площадки и четящи къщички

Крепостта Овеч
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

В откритата през юни от Агенция „Пътна инфра-

структура“ обществена поръчка за избор на изпълнител 

за изработване на идеен и технически проект за доиз-

граждането на участък от третокласния път Струмяни 

– ГКПП „Клепало“ са подадени 12 оферти. Със строител-

ството на трасето ще се осигури още една пътна връз-

ка с Република Северна Македония. Участъкът ще бъде 

с дължина около 17 км - от отбивката за с. Колибите до 

бъдещия граничен контролно-пропускателен пункт.

Офертите са на „Проджект Планинг енд Мениджмънт“ 

ООД; „Инжконсултпроект“ ООД; „Трафик Холдинг“ ЕООД; 

Обединение „Ий кей инфра III-1008“ ДЗЗД с участници „Ин-

фра Про Консулт“ ООД и „Ий Кей Джей България Кънсъл-

тинг Енджиниърс“ ЕООД; „Пътпроект – 2000“ ООД; „Джи 

М Инженеринг“ ЕООД; „Трансконсулт 22“ ООД; „Рутекс“ 

ООД; „Виа План“ ЕООД; „Алве Консулт“ ЕООД; ДЗЗД „Кле-

пало 2020“, в което са „Пътпроект“ ЕООД и „Европейски 

пътища“ АД; „Илия Бурда“ ЕООД.

Обществената поръчка предвижда и изработване-

то на технически проект за рехабилитация на участъка 

от с. Струмяни до пътния възел при пресичането с АМ 

„Струма“. Целта е да се възстановят и подобрят тех-

нико-експлоатационните качества, да се повиши носи-

моспособността на пътната настилка и да се подобри  

отводняването.

Избраният изпълнител ще трябва да извърши геодези-

чески измервания, да представи ситуационно и нивелетно 

решение на бъдещото трасе, идейни проекти за новите 

съоръжения, конструктивно обследване на съществува-

щите с проектно решение за извършване на необходими-

те ремонтно-възстановителни работи, както и инженер-

но-геоложки проучвания и изготвяне на проект.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

С подписването на до-

говор с Фонда за устой-

чиви градове местната 

администрация в Кюстен-

дил е пред старта на пла-

нирания мащабен ремонт 

на Общинския драмати-

чен театър, съобщиха от 

кметството. Сградата е 

на повече от 40 г. и се нуж-

дае спешно от обновяване, 

защото от фасадата й па-

дат парчета и е опасна за 

преминаващите. Общият 

бюджет на проекта, кой-

то се изпълнява по Опера-

тивна програма „Региони 

в растеж“ (ОПРР), е 5,85 

млн. лв. От тях 2,87 млн. лв. 

са безвъзмездна помощ, а 

остатъкът – 2,98 млн. лв., 

е осигурен с нисколихвен 

кредит от Фонда. Срокът 

за възстановяването му е 

20 г. с 36 месеца гратисен 

период. 

Зданието е с около 3200 

кв. м застроена площ на 4 

етажа. Предвижда се да 

бъде поставена модерна 

облицовка на външните 

стени, както и ново ху-

дожествено осветление 

в голямата зала, която 

има 700 зрителски места. 

Пространството около те-

атъра също ще бъде пре-

върнато в привлекателна 

зона за хората - старата 

изпочупена настилка ще 

бъде подменена с нова, ще 

има сух и мокър фонтан, 

пейки и художествено ос-

ветление, ще се включи 

по-осезаемо и велоалеята. 

Зоната около сградата ще 

се синхронизира с парк „Га-

лерията“, завършен преди 

месеци и превърнал се в 

супер атракцията на гра-

да. Ще бъде реорганизиран 

паркингът.

Дейностите включват и реновация на парковото пространство пред сградата

Ремонтни работи на сгради и двор-

ни площадки се извършват в 17 училища 

във Варна, съобщиха от общинската 

дирекция „Образование и младежки дей-

ности“. Проектът включва боядисване 

на класни стаи, поставяне на топлоизо-

лация, рехабилитация на отоплителни 

инсталации и ВиК мрежи, подмяна на 

дограми. Успоредно с това се изпълня-

ват реконструкции на спортни игрища 

в 12 учебни заведения, като в 10 от тях 

дейностите вече са приключили. 

В ход е и подготовката на основ-

ния ремонт на сградата на ул. „Петко 

Стайнов“, която е предоставена на 

Центъра за специална образователна 

подкрепа - Варна. Вече са изготвени 

техническото заснемане и проектът, 

предстои процедура за избор на изпъл-

нител.

След като сградата на СУ „Найден 

Геров“ бе ремонтирана миналата годи-

на по европейски проект, сега учебно-

то заведение е напът да се сдобие с 

нов модерен физкултурен салон. Това 

става възможно, след като училище-

то бе включено в списък, утвърден от 

Министерството на образованието и 

науката, за изграждане и оборудване на 

физкултурни салони. 

За всички учебни заведения от спи-

съка правителството одобри допълни-

телни разходи към бюджета на Минис-

терството на младежта и спорта на 

стойност 25 млн. лв. Изграждането на 

новите обекти ще бъде по типов инвес-

тиционен проект, който ще бъде адап-

тиран към терена на всяко училище.

Напредва го-

лемият ремонт в 

сградата на На-

родно читалище 

„Братство-1886“ в 

Павликени, уста-

нови при инспекция 

кметът на града 

инж. Емануил Ма-

нолов. Средствата - 1 499 928 лв., са осигурени це-

лево от Министерския съвет. Дейностите включват 

реконструкция, саниране и газификация на зданието. 

Изпълнител на строително-монтажните работи е 

„Еко Традекс Груп“ АД, Хасково. 

Старата дървена дограма се подменя с нова PVC 

със стъклопакет. Ще бъде извършена и топлоизо-

лация на външни стени и покрив, като се запазват 

двете барелефни пана на фасадата. В момента се 

работи по покрива, където ще бъде монтирана ТПО 

мембрана и ще се поставят нови ламаринени об-

шивки. 

Вътрешните подобрения са в голямата зала и 

сцената, където ще бъдат поставени нови подови 

настилки, ще се боядисат стени и тавани и ще се 

монтира ново оборудване, озвучаване, театрално 

осветление. Основно ще се обновят помещенията 

на библиотеката, репетиционните зали и кабинети. 

Най-големият настоящ проблем с липсата на отопле-

ние на читалището ще бъде разрешен с изпълнение 

на нов газов котел и инсталация. Работата трябва 

да приключи до края на годината.

 

СУ „Найден Геров“

поставянето на 30 нови 

пейки, почистване и де-

зинфекциране на алеите 

и ремонт на детските 

площадки.

„Преди около 10 години 

направихме пълна подмяна 

на настилките на алеите, 

като изцяло обновихме 

вида на най-големия ни 

парк. Непрекъснато се 

стремим да го поддържа-

ме и подобряваме“, посоч-

ва кметът на Пазарджик 

Тодор Попов. 

Предприети са мерки 

за частично обновява-

не на най-големия парк в 

центъра на Пазарджик - 

Градската градина, съоб-

щават от пресцентъра 

на общината. Тя е пред-

почитано място за отдих 

и разходки, използва се и 

за занятия на открито 

от летните детски за-

нимални.

Проектът включва 
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Близо 1 700 000 лв. са инвестирани в кв. „Трендафил 1“ 

Кметът на Асеновград Христо 

Грудев даде началото на укрепи-

телните дейности по свлачището, 

възникнало преди години на пътя 

преди Асеновата крепост, съобщи-

ха от пресцентъра на общинската 

администрация. Инвестицията е 

за 460 000 лв., като средствата са 

осигурени от Междуведомствената 

комисия по възстановяване и подпо-

магане към Министерския съвет. 

По думите на Грудев строител-

ните работи трябва да приключат в 

срок до 90 дни. 68 м е дължината на 

подпорната стена, която трябва да 

бъде изградена. Районът около кре-

постта е карстов и е податлив на 

образуване на свлачища. 

Пътят няма да се затваря ця-

лостно, а след приключване на укре-

пителните дейности участъкът ще 

бъде асфалтиран и ще се поставят 

предпазни мантинели.

Кметът Христо Грудев обяви началото 
на укрепителните дейности

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

В Габрово районът 

около спортен комплекс 

„Христо Ботев“, кварта-

лите „Трендафил 1 и 2”, 

„Бичкиня“ и мястото около 

новостроящата се църк-

ва в кв. „Младост“ бързо 

променят своя облик. На-

предват и дейностите на 

улиците „Васил Неделчев“ 

и „Баба Зара“. Това е уста-

новила кметът на града 

Таня Христова по време 

на инспекция на обекти, 

заложени за строителен 

сезон 2020.

Неизползвано досега 

подпокривно простран-

ство на спортното хале 

в „Христо Ботев“ се пре-

връща в две модерни зали 

за тренировка. Подменят 

се част от седалките на 

стадиона, обособени са 

трибуни за официални гос-

ти. Работи се по алеите в 

целия комплекс, изгражда 

се нов паркинг и подход 

към него. 

В кв. „Бичкиня“ е обно-

вена ул. „Райко Даскалов“, 

където е положен и нов 

водопровод. Подобрени са 

и междублокови простран-

ства на бул. „Столетов“. 

Близо 1 700 000 лв. са 

инвестирани в кв. „Трен-

дафил 1“. Изцяло възста-

новени са всички вътреш-

ноблокови зони и основните 

артерии. Съвместно с ВиК 

дружеството е подменена 

цялата водопроводна мре-

В присъствието на 

областния управител на 

Пловдив Дани Каназирева 

стартира изграждането 

на локалните платна на 

пътя II-86 Пловдив – Асе-

новград, което е послед-

ният етап от цялостната 

реконструкция на шосето. 

Инвестицията е за над 18 

млн. лв. Общият срок за 

изпълнение на локалите 

е 485 календарни дни, от 

които 120 за проектиране 

и 365 дни за СМР.

„На 10 август в 17 часа 

влезе в сила строително-

то разрешение. Нямаме 

постъпили жалби и възра-

жения, така че работата 

може да започне. В нача-

лото на годината имахме 

пречки, които поставиха 

под риск проекта. Необ-

ходимо бе да се отчуж-

дят 131 имота, от които 

40 от община Куклен с 

площ от 28 180 дка. Бла-

годаря на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ) 

за съдействието, защото 

паричното обезщетение 

за собствениците на имо-

тите в община Куклен е 

заплатено от АПИ, преди 

да изтече 6-месечният 

преклузивен срок от вли-

зането в сила на запове-

дта за отчуждаване. Ос-

вен това статутът на 

63 декара земеделска земя 

бе сменен, за да започне 

процедурата“, заяви Дани 

Каназирева.

Второкласният път е 

Очаква се обществената поръчка за избор на 
изпълнител на Югоизточния обход под тепетата

жа, ново е и осветлението 

– улично, парково и районно, 

изградени са над 200 парко-

места. 

В кв. „Трендафил 2“ в 

момента се работи между 

ул. „Тота Венкова“ и „Нико-

ла Рязков“. Всички стари 

настилки са премахнати 

и се подменят бордюри-

те, за да се регламенти-

рат зоните за паркиране. 

Предвидено е осветление 

в междублоковите прос-

транства. Благоустроява-

нето на целия квартал ще 

бъде извършвано на етапи 

и ще приключи през 2022 г. 

Районът около църква-

та в кв. „Младост“ също 

постепенно се превръ-

ща в красива, модерна и 

приятна зона с паркинг и 

настилка около храма от 

гранит и вибропресован 

бетонов паваж с мита 

повърхност от подбрани 

фракции естествен камък. 

В ход са ремонтните 

дейности на ул. „Васил 

Неделчев“ от кръстови-

щето с ул. „Брянска“ до 

връзката на ул. „Д. Л. За-

менхоф“ с ул. „Свищовска“. 

По улицата е извършена 

подмяна на съществува-

щата подземна инфра-

структура – водопровод, 

сградни отклонения към 

него и топлопреносната 

мрежа в района. Община 

Габрово ще поднови и ка-

паци на ревизионни шахти 

и дъждоприемни решетки и 

ще изпълни цялостно пре-

асфалтиране на улицата.

Осъществява  се  и 

основен ремонт на во-

допроводната мрежа по 

ул. „Баба Зара“ . Обектът 

включва подмяна на около 

700 м амортизиран стар 

водопровод и близо 486 м 

прилежащи сградни от-

клонения по улицата. След 

подземната инфраструк-

тура ще бъдат възстано-

вени пътните настилки. 

Стойността на инвести-

цията там е 358 820 лв., 

осигурени целево от Ми-

нистерството на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството.

Селата в община Родопи – Ягодово, Крумово, 

Брестник, ще имат нови детски площадки. Кметът 

Павел Михайлов и председателят на Управителния 

съвет на СНЦ „МИГ - Перущица - Родопи” подписаха 

договорите по проекта по Програмата за развитие 

на селските райони.

Стойността на заявените за финансиране разхо-

ди е  234 946,34 лв. Предвижда се изграждане на три 

комбинирани детски площадки за деца от 0 до 3 г. и 

една от 3 до 12 г., доставка и монтаж на оборудване, 

озеленяване, облагородяване на терена и други.

Тристранното сътрудничество между община 

Родопи, сдружение „МИГ - Перущица - Родопи” и Дър-

жавен фонд „Земеделие” ще продължи, като се пред-

вижда изграждане на детски площадки в още четири 

населени места, както и зона за спорт и отдих в 

с. Устина.

Ре м о н т ъ т 

на околовръст-

ния път на Ис-

перих ще бъде 

приключен до 

края на ноем-

ври, стана ясно 

след инспекция 

на областния 

управител на Разград Гюнай Хюсмен. Възстанови-

телните работи ще се извършват поетапно, като 

движението ще бъде в едната лента на улицата. 

Общата стойност на строителството е за над 

5,7 млн. лв.

Отсечката е част от второкласния републи-

кански път Русе – Кубрат – Исперих – Дулово, кой-

то преминава през три области: Русе, Разград и 

Силистра.

Предвид интензивното движение с тежкотовар-

ни камиони и наличието на новоизградена водопро-

водна и канализационна мрежа ще бъде извършен 

локален ремонт по дължината на оста на пътя, 

като новата асфалтобетонна настилка ще бъде 

изградена от няколко слоя, за да бъде устойчива на 

слягания. Ще бъдат подменени старите амортизи-

рани бордюри по целия участък, ще се възстанови 

отводняването чрез повдигане на дъждоприемните 

решетки и капаци на ревизионни шахти на централ-

ния канал. Дейностите включват още полагане на 

хоризонтална маркировка и обновяване на пътните 

знаци.

основната връзка с лети-

ще Пловдив и индустри-

алния район край града. 

Проектът предвижда от 

двете страни на рекон-

струирания път Пловдив 

– Асеновград да се напра-

вят общо 20 км еднопо-

сочни локални платна с 

широчина 6 м с две ленти 

за движение. Същите ще 

правят връзка с изграде-

ните кръгови кръстовища 

и на определени места - 

с основното трасе на 

републиканския път, за 

да се осъществява дос-

тъпност до крайпътни-

те обекти. Предвидено 

е отводняване, раздели-

телна ивица с мантинели 

между второкласния път 

и локалните платна и по-

ставяне на осветителни 

системи на кръговите 

кръстовища.

Областният управител 

подчерта, че това е из-

ключително важна инфра-

структура, която свърз-

ва не само Асеновград и 

Пловдив, но и позволява 

на бизнеса да се развива. 

Каназирева съобщи също, 

че преди броени дни - на 8 

август, е получена заповед 

от Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството за 

процедиране на парцелар-

ния план за Югоизточния 

обход. Следващата стъпка 

е обществената поръчка 

за избор на изпълнител.
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Няма риск от загуба на средства по оперативната програма

„Независимо от срещнатите 

трудности при изпълнението на 

ОП „Транспорт и транспортна ин-

фраструктура 2014 - 2020“ („ОПТТИ 

2014 - 2020“) през 2019 г. общото 

финансово задължение за усвоява-

не на средства по програмата е 

постигнато над 112% и съответно 

няма риск от загуба на пари.“ Това 

е записано в Годишния доклад за из-

пълнението на „ОПТТИ 2014 – 2020“ 

за 2019 г. Съгласно нормативните 

изисквания на Европейския парла-

мент и Съвета на Европа, Упра-

вляващият орган на „ОПТТИ 2014 

– 2020“ е изпратил документа до 

ЕК, която го е одобрила.

Докладът отчита, че през 

2019 г. се е запазило доброто 

развитие на проектите в пътния 

сектор и е продължило строи-

телството на третия метро-

диаметър в София. За темпа на 

реализацията на инвестициите в 

жп сектора и при иновационните 

проекти се посочва, че е бил не-

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) обяви об-

ществена поръчка - договаряне 

без предварително обявление 

по чл. 18, ал. 1, т. 8 от ЗОП 

с предмет „Проактивен мо-

ниторинг и експлоатационна 

поддръжка и надграждане с 

нови функционалности на елек-

тронната система за събира-

не на таксите за ползване на 

републиканската пътна мрежа 

на база изминато разстояние 

за превозни средства с обща 

технически допустима макси-

мална маса над 3,5 т (тол) и 

на база време за леки авто-

мобили с обща технически до-

пустима максимална маса до 

3,5 т (електронна винетка)“. 

„С възлагането й ще се осигу-

ри непрекъснат допълнителен 

24-часов мониторинг, анализ 

за работата на електронната 

система и текущото й нато-

варване“, посочват от АПИ. 

Срокът на договора е за 

две години с възможност 

за удължаването му с още 

три. Стойността му за це-

лия период от 60 месеца е до  

117, 9 млн. лв. без ДДС.

Отворени са офертите в 

обществената поръчка за избор 

на изпълнители за изработване 

на акустични и конструктив-

ни проекти за изграждане на 

шумозащитни съоръжения за 

жилищни територии с устано-

вено наднормено ниво на шум 

в близост до пътни участъци 

от републиканската мрежа с 

трафик над 3 млн. МПС годиш-

но. Това съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструктура“ (АПИ), 

като уточниха, че проектиране-

то ще бъде до фаза „технически 

проект“. Прогнозната стойност 

на процедурата е 127 710 лв. без 

ДДС. Тя е с четири обособени 

позиции (ОП). 

Първата ОП е „АМ „Тракия“ 

от км. 47+598 до км. 48+854, 

жилищна територия на с. Миро-

во, община Ихтиман“ и е с ин-

дикативна стойност 25 460 лв. 

без ДДС. Втората обособе-

на позиция е „АМ „Струма“ от 

км. 356+584 до км. 356+834, 

жилищна територия на с. Бело 

поле, община Благоевград“ и е 

за 25 000 лв. без ДДС. От АПИ 

информираха, че за ОП 1 и 2 няма 

подадени оферти.

Обособена позиция 3 „АМ 

„Струма“ ,  в  участък  1  от 

км. 19+561 до км. 19+931 и учас-

тък 2 от км. 20+285 до км. 

22+144, жилищна територия на 

кв. „Църква“, гр. Перник“ е с про-

гнозна стойност 44 300 лв. без 

ДДС. Отворените предложения 

са на „Фрибул“ ООД и „Виа-План“ 

ЕООД.

За ОП 4 „АМ „Хемус“, в учас-

тък от км. 24+916 до км. 26+559, 

жилищна територия на с. Чурек, 

община Елин Пелин“ оферта е 

подадена от „Фрибул“ ООД. Ин-

дикативната стойност на тази 

позиция е 32 950 лв. без ДДС.

Изпълнението на четирите 

проекта е разделено на две час-

ти – акустична и строително-

конструктивна. Те включват 

извършване на оглед на място 

на съответната жилищна тери-

тория и изготвяне на акустично 

оразмеряване на бъдещите шу-

мозащитни съоръжения.

достатъчен. 

Сред основните постижения 

на „ОПТТИ 2014 – 2020“ за 2019 г. 

е процентът на договорените 

и сертифицираните средства. 

Договорените са в размер на 

1 572 692 359 евро, което пред-

ставлява 83% от общия бюджет 

на програмата, а сертифицирани-

те са 583 912 678 евро (31% от 

бюджета).

Като успехи са определени 

още рехабилитацията на 26-ки-

лометровия жп участък Скутаре 

– Оризово от линията Пловдив 

– Бургас, стартиралата рекон-

струкция на жп гарите Карнобат, 

Подуяне и Искър и подписаният 

договор с избрания изпълнител за 

модернизацията на жп отсечка-

та Елин Пелин – Вакарел, част от 

проект „Елин Пелин – Костенец“.

В документа се изтъква, че 

през май 2019 г. са пуснати за 

движение 6,5 км от лот 3.1 от 

АМ „Струма“ и е стартирало 

строителството на най-дългия 

пътен тунел, изграждан досега в 

България – „Железница“ на авто-

магистралата, както и на учас-

тъците преди и след него.

Отчетен е и сериозен напре-

дък при разширението на метрото 

в столицата. Изцяло завършени са 

8 км метролинии и 8 станции от 

централния участък на линия 3 от 

софийската подземна железница. 

(от ул. „Житница“ до бул. „Влади-

мир Вазов“). Доставени са 20 нови 

метровлака в депо „Земляне“ с въз-

можност за автономно безпилот-

но управление. През миналата го-

дина е продължило и изграждането 

на 4 км метролинии и 4 станции по 

трасето на линия 3 от ул. „Жит-

ница“ през жк „Овча купел“ до Со-

фийския околовръстен път, където 

ще има интермодална връзка с жп 

линията София – Перник в кв. „Гор-

на баня“, отбелязва още докладът.
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Инж. Денчева, практическа-
та и теоретичната професио-
нална компетентност, засиле-
ното чуждоезиково обучение и 
богатата общообразователна 
подготовка дават възможност 
на Вашите възпитаници отно-
сително лесно да се интегри-
рат в обществото и да бъдат 
по-конкурентоспособни на 
трудовия пазар. Как премина-
ва всичко това в условията на 
епидемиологичната ситуация в 
страната?

Нашите ученици разполагат с 

компютри и интернет у дома си, 

което подпомага образователния 

процес. По време на извънредното 

положение материалите се изпра-

щаха и до родителите. Класните 

ръководители оказваха необходи-

мото съдействие за интензивна 

комуникация с учителите.

Дистанционното обучение се 

осъществяваше чрез комбинира-

не на синхронно и асинхронно в 

електронна среда. Използваше се 

електронният дневник и всички 

установени по класове канали за 

връзка до момента (телефонни 

разговори, електронна поща и со-

циални мрежи), виртуални класни 

стаи в Google Classroom, писане 

на проекти, както и дистанцион-

но чрез онлайн уроци и кoмуника-

ция през платформата Zoom. 

В края на учебната година 

педагогическият съвет отчете 

предимствата и недостатъци-

те. В първата графа са гъвка-

вост, достъпност, удобство, 

възможност за бърза преработка 

на учебния материал. От голямо 

значение е лесната проверка на 

знанията чрез полагане на те-

стове или качване на проекти 

въз основата на предварително 

поставени задачи. Така препо-

давателите могат да следят 

темпото на развитие на всеки 

ученик и резултатите, които 

той постига. Недостатъците 

започват от техническите огра-

ничения, свързани със скоростта 

на интернет връзката, покрива-

нето на определени хардуерни и 

софтуерни стандарти. Важно е 

нивото на техническите умения 

на учениците и на самия препо-

давател. Но най-сериозният не-

достатък на дистанционното 

преподаване е липсата на жив 

контакт.

Не всеки предмет може да 

бъде изучаван на компютър. Прак-

тическата професионална ком-

петентност не може да се усвои 

дистанционно. Този подход поста-

вя на първо място не информира-

ността, а умението на обучаемия 

да разрешава проблеми, възник-

нали при определени ситуации. 

Учителите не дават отговори на 

учениците, а им помагат да тър-

сят, да определят правилните въ-

проси и да намират най-добрите 

решения. Те се нуждаят от среда, 

която насърчава творчеството 

и поемането на риск, а грешките 

се възприемат като възможност 

за учене. 

Освен традиционните за 

професионалните гимназии по 
строителство училището Ви 
предлага и специалностите 
„Компютърна графика“ и „Графи-
чен дизайн“. Кое наложи това? 

 Всичко започна през 2008 г., 

когато преценявайки интересите 

на младежите, както и потреб-

ностите на работодателите, 

първи ние в Русе включихме „Ин-

териорен дизайн“ като професия. 

Разбира се, с одобрението на 

тогавашния министър на култу-

рата - проф. Стефан Данаилов. 

Създадохме и необходимата ма-

териална база - обзаведохме и 

оборудвахме три ателиета - ри-

суване, скулптура и керамика (с 

грънчарски колела и пещ). Там 

възпитаниците ни имат възмож-

ност да развихрят творческата 

си фантазия и нагледно да мате-

риализират идеите си. Открихме 

изключителни преподаватели, 

които мотивират учениците и 

изграждат от тях творци. През 

2018 г. те получиха престижна-

та награда „Русе“ в категорията 

„творчески екип“. 

Успехите ни дадоха стимул и 

самочувствие да разширим па-

литрата от специалности в на-

правлението с „Компютърна гра-

фика“ и „Графичен дизайн“, които 

са търсени и имат висок рейтинг 

в града. 

Бихте ли разказали за марк-
шайдерството - науката, която 
се занимава с измервания под и 
над земята при изграждане на 
подземни минни изработки и 
която се изучава във Вашето 
училище.

Да, така е. Преди две години 

включихме в програмата и марк-

шайдер, която е защитена профе-

сия, съгласно Постановление на 

МС с утвърден списък на защите-

ните професии и такива с недос-

тиг. В България са записани само 

30 ученици - в нашата гимназия и 

в ПГ „В. Димитров“ - Мадан. Ние, 

когато планираме приема, ана-

лизираме търсенето и предлага-

нето на работна сила и нуждата 

от кадри в икономиката и се съ-

образяваме с потребностите на 

пазара на труда. Самият факт, 

че това е защитена професия, 

която за пръв път стартира обу-

чението в нашата гимназия, ни 

мотивира да я обявим за държавен 

план-прием и вече втора година по 

нея работят 16 ученици в дуална 

форма. Влязохме в активно парт-

ньорство с компанията „Скални 

материали“ АД, която има кариери 

в Русенска, Разградска и Добри-

чка област. Там бъдещите марк-

шайдери, които сега завършват 

Х клас, проведоха производстве-

ната си практика. В комуникация 

сме и с други фирми, с които ще 

сключим споразумения за парт-

ньорство. В ХI клас учениците ще 

имат два дни в реална работна 

среда и три в гимназията, а в XII 

клас – обратно, под наставниче-

ството на учител-методик и на 

ментор от страна на работода-

теля. Считам, че такава форма на 

сътрудничество между училище-

то и бизнеса, която има дългого-

дишна традиция в страни с воде-

щи икономики в ЕС, като Германия, 

Австрия, Швейцария, ще намери 

благодатна почва и у нас и ще се 

постигне желаният икономически 

ефект от реализация на кадрите 

и удовлетвореност на работода-

телите. 

Гимназията изключително 
активно участва в международ-
ни проекти, както и в национал-
ните състезания от календара 
на МОН. Разкажете повече.

Ще изброя някои от проекти-

те - „Усвояване и развиване на 

строителни умения за конкретно 

работно място чрез практика в 

Германия“ по програма „Леонардо 

да Винчи“; „Латвийският опит в 

обучението на реставратори“ и 

„Синхронизиране на българския 

обучителен опит с европейския 

в архитектурната реставра-

ция“, Рига, Латвия; „Обучения по 

енергийна ефективност зa стро-

ителни специалисти“ в партньор-

ство с Центъра за енергийна 

ефективност ЕнЕфект (коорди-

натор), Националната агенция 

за професионално образование и 

обучение (НАПОО), Камарата на 

строителите в България (КСБ), 

Института Пасивна къща – Дар-

мщат, Германия.

През 2020 г. 40 наши възпита-

ници ще придобият международен 

опит в Германия и Испания, а 10 

учители – в Латвия. За следваща-

та учебна година имаме отново 

одобрен международен проект, 

чрез който 40 ученици ще придо-

бият професионален опит в Ита-

лия и Германия, а 10 преподавате-

ли - в Ирландия.

За своята активна и пер-

фектна работа гимназията бе 

одобрена с Харта мобилност по 

програма „Еразъм +“, която е ви-

сока оценка за качеството на из-

пълняваните проектни дейности. 

Това е единствената гимназия в 

града, която притежава сертифи-

кат за Харта мобилност.

Нашите ученици от специал-

ностите в направление „Строи-

телство“ и „Изкуства“ ежегодно 

се класират в националните със-

тезания „Най-добър млад керамик“ 

и „Най-добър млад строител“. 

Приемът премина в непри-
вични условия, а и в началото 
на учебната година ще наложи 
отново съобразяване с непред-
видената ситуация. Как ще се 
справите? 

Днес много учебни заведения 

си задават въпроса може ли ин-

тернет да замести традицион-

ното общуване между учител 

и ученик. Пак ще подчертая, че 

технологиите в много случаи са 

ефективно средство за обучение, 

което дава добри резултати, но 

не може изцяло да замести клас-

ната стая. 

Въпреки промените и изпита-

нията оптимистично се надяваме 

на по-добро бъдеще, щом празни-

те училищни коридори и стаи се 

изпълнят с ученически смях, го-

вор и шум и с онази вълшебна ат-

мосфера, която обгръща нашата 

гимназия години наред и без коя-

то е само една скучна и самотна 

сграда.

Инж. Камелия Денчева, директор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“ - Русе:

Технологиите не могат да заместят работата в класната стая или ателието

Инж. Камелия Денчева е машинен инженер, завършила 
Русенския университет „Ангел Кънчев“. Има и специалност 
„Математика“ от Шуменския университет „Епископ Кон-
стантин Преславски“. Професионалната й кариера започва 
през 1991 г. като учител в селско училище и по математика 
в закритото вече СПТУ по ремонт на селскостопански маши-
ни. Била е учител по теория в Техникума по механотехника 
– Русе. От 1998 г. до сега е директор на ПГСАГ „Пеньо Пенев“. 

През 2008 г. за значителен принос в областта на основ-
ното и средното образование е удостоена с престижната 
награда „Русе“, връчвана ежегодно от председателя на Об-
щинския съвет и кмета на града. Омъжена, с двама синове.
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The OPTTI 2014 – 2020 annual 
report per 2019 has been approved 
by the European Commission

A new law stimulates the 
deployment of industrial zones into 
parks for sustainable investment

In October we launch 
the project „Preparation 
and initiation of a digital 
reform for the Bulgarian 
construction sector”

„Despi te the di ff i -

culties we faced during 

the implementation of 

the OP „Transport and 

Transport Infrastructure 

2014 -  2020“ (OPTTI 

2014 – 2020), the overall 

financial target for ab-

sorption of funds under 

the programme has been 

achieved with more than 

112% in 2019 and respec-

tively no risk of losing 

money is expected.“ This 

is written in the OPTTI’s 

2014 – 2020 Annual Im-

plementation Report per 

2019. In accordance with 

the normative require-

ments of the European 

Parliament and the Coun-

cil of Europe, the Man-

aging Authority of OPTTI 

2014 – 2020 submitted 

the document to the EC, 

which has approved it. 

The report indicates 

that in 2019 the road sec-

tor projects have kept 

the positive development 

trend and the construc-

tion of the Sofia metro 

line 3 was continued. It 

is noted in the report that 

the pace of investments 

in the railway sector and 

in innovation projects has 

remained not enough suf-

ficient.

A m o n g  t h e  m a -

jor OPTTI 2014 – 2020 

achievements in 2019 is 

the percent of contracted 

and certif ied funding. 

The amount of the con-

tracted funds is EURO 

1 572 692 359, which 

represents 83 % of the 

total budget of the pro-

gramme, the amount of 

the certified expenditures 

is EURO 583 912 678 

(31% of the budget).

As achievements are 

considered also the reha-

bilitation of 26 km railway 

section „Skutare – Orizo-

vo“, part of the Plovdiv 

– Burgas railway line, as 

well as the started recon-

structions of the railway 

stations Karnobat, Poduy-

ane and Iskar, and the 

concluded contract with 

the selected contractor 

for modernization of the 

railway section Elin Pelin 

– Vakarel, part of the „Elin 

Pelin – Kostenets“ project.

It is also indicated 

in the document, that in 

May 2019 had been put 

into operation 6,5 km of 

Lot 3.1 of the Struma 

Motorway, and that the 

actual construction of 

the Zheleznitsa tunnel, 

the longest road tunnel 

so far in Bulgaria, has 

been commenced to-

gether with the adjoining 

road sections before and 

after it. 

Cons iderable pro-

gress is reported on the 

construction work for ex-

tension of Sofia metro. 

Entirely completed are 8 

km of metro lines and 8 

metro stations under the 

project for the central 

section from metro line 3 

of the Sofia underground 

railway (from Zhitnitsa 

street to Vladimir Vazov 

Blvd.). 20 metro trains 

were del ivered to the 

Zemlyane depot, all of 

which have the possibil-

ity of autonomous un-

manned control. During 

the past year was con-

tinued the construction 

of 4 km metro lines and 

4 metro stations on the 

track of Metro line 3 from 

Zhitnitsa street via Ovcha 

Kupel Residential District 

to the Sofia Ring Road, 

where will be constructed 

an intermodal connection 

with the railway line So-

fia – Pernik in the Gorna 

Banya Residential Dis-

trict, is underlined in the 

report as well.

Eng. Valentin Yovev, Deputy Minister of 
Regional Development and Public Works

Deputy Minister Yovev, digi-
talising the construction industry 
is among the main priorities of 
the BCC and is also one of the 
most important reforms about 
to happen in the construction 
sector. What progress has been 
made in that area so far?  

When we talk about the con-

struction sector, we have to take 

into account the whole invest-

ment process – from the design to 

turnkey. And while in the field of 

construction design, in all parts of 

the investment project we can talk 

about full digitalisation of the pro-

cesses, there is still a significant 

delay with regard to the adminis-

trative technical control, as well as 

the direct construction processes. 

I do not think there is a resistance 

on the constructors’ side. Every-

one already accepts that digitali-

sation of the construction sector 

is an imperative, but the process 

is long. 

First of all, digital standards for 

approving and implementing con-

struction activities still have not 

been created. This has to be done 

in such a way those BIM (Building 

Information Modeling) technolo-

gies, 3D mapping and printing in 

the broadest meaning of the term 

start functioning together and to 

involve the issuance of the execu-

tive documentation, the passport, 

as well as the maintenance of the 

buildings and structures. The high-

er and higher ecological require-

ments for construction also need 

to be adapted to digital tools. BIM 

technologies will give the con-

struction sector what Gutenberg 

had given to the printing technolo-

gies in 1400 thus materialising 

the foundations of the modern 

economy of knowledge. In this 

area the MRDPW is working hard 

already. Over two years a team of 

specialists from our institution is 

putting efforts in the introduction 

of construction sector digitaliza-

tion process. 

The Ministry of Regional De-

velopment and Public Works now 

has the approved project „Prepa-

ration and initiation of a digital 

reform for the Bulgarian construc-

tion sector“ which will be funded 

under the „Structural Reform Sup-

port Programme 2017 - 2020“. The 

project aims to develop a strategy 

and roadmap for the sector’s re-

form. It is expected that imple-

mentation of the project will begin 

in October this year. 

And here is where I call out 

to all colleagues of the industry, 

involved in the entire construc-

tion process - from beginning to 

end, to unite our efforts, so that 

we achieve success the fastest 

possible. 

How is your work with the 
Bulgarian Construction Chamber 
proceeding and do you envisage 
any collaborative initiatives?

I have already pointed out in 

the beginning that unity is one 

of the most important principles 

of work. I am convinced that just 

with a constructive dialogue and 

mutual efforts we can achieve the 

success at which we all aim. It is 

of mutual interest to keep working 

with BCC as until now, in order to 

meet the expectations of people, 

to raise their quality of life and to 

ensure a better future for our chil-

dren and grandchildren. During 

the years, the team of BCC be-

came a responsible partner of the 

Ministry of Regional Development 

and Public Works in implementing 

a series of policies in the area of 

construction, and I hope that we 

will continue our fruitful collabora-

tion in the future too.  

A lot of acts, regulations and 

instructions have been developed 

together with the Chamber, and 

more will be developed. 

Do you  read  „St ro i te l “ 
Newspaper and what is your 
opinion on this media?

Newspapers, since a long time, 

have not been what they used to 

be, and most probably never will 

be again. „Stroitel“ Newspaper is 

a leader in the industry and your 

professional role is well deserved 

and proved during the years. The 

clearly stated by you journalistic 

position contributes to the shaping 

of a responsible societal opinion 

on important matters concerning 

the construction sector.  

СA new special law will regulate 

the establishment and functioning 

of industrial parks in the country. 

The draft bill for the Industrial Parks 

was published for public comments 

by April 10th and adopted by the 

Council of Ministers at the end of 

July. Its submission to the National 

Assembly is impending. The neces-

sity to develop specialised legisla-

tive regulations has been discussed 

for nearly five years already. A step 

forward was made in2019 with some 

amendments to the State Property 

Act, according to which, for the pur-

poses of establishment of industrial 

parks, express procedure for the 

acquisition of private properties 

could be carried out. With amend-

ments made in the Investment Pro-

motion Act was adopted a decision 

that the industrial zones could be 

designated as national sites as well.

The submitting party states in 

their motives that the aim is to re-

alise a specific policy, correspond-

ing to the latest tendencies in the 

industry’s development – to create 

a normative base that ensures the 

construction of industrial parks, that 

meet the expectations of business-

es for creating a favourable and 

competitive environment for invest-

ment in Bulgaria.

This law will regulate matters 

related to the design, construction 

and management of the structures. 

Besides, it has to function as a tool 

for conducting a balanced eco-

nomic and regional policy. In recent 

years there were also successful 

partnerships developed between 

private companies and municipali-

ties - for example around Plovdiv 

and Shumen. So far, however, 

there has been no clear regula-

tion of how such projects should 

be implemented and who for what 

is responsible. 

It is expected the new normative 

regulations to incredibly speed up 

the processes of developing terri-

tories for business and, that mostly, 

when the investors come forward, 

to get the services required in real 

time, without having to wait for a 

year or more. It is believed that 

this way business will be relieved 

from atypical functions related to 

the construction and infrastructure 

maintenance, as well as from car-

rying out public service and other 

specific activities, which will allow 

for concentrating the full capacity 

in the main production activity and 

innovation. Превод Радостина Иванова
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Две години след като 

част от моста „Моранди“ 

в Генуа се срути, убивайки 

43 души, в пристанищния 

италиански град тържест-

вено откриха новото съ-

оръжение. То е по проект 

на родения в Генуа прочут 

архитект Ренцо Пиано, 

носи името „Сен Джорджо“ 

и заменя стария виадукт, 

построен през 60-те годи-

ни на миналия век, който се 

срина на 14 август 2018 г. 

при един от най-тежките 

инциденти в Италия от де-

сетилетия.

Поставено под тежък 

натиск да се справи с не-

брежността, причинила 

катастрофата, правител-

ството прие извънреден 

указ за заобикаляне на бюро-

крацията. Така между разру-

шаването на останките от 

старата структура през 

февруари 2019 г. и открива-

нето на новата конструк-

ция от стомана и бетон 

За 18 месеца Италия изгради съоръжение с дължина 1067 м

Архитектурното студио ADDP 

представи проекта си за двойка 

56-етажни небостъргачи в Синга-

пур, които ще бият всички урба-

нистични достижения до момента. 

Наречени Avenue South Residences, 

високите жилищни блокове, извися-

ващи се на 200 метра, ще се със-

тоят от предварително сглобени 

конструкции като част от същест-

вуващ комплекс. Те ще бъдат най-ви-

соките сгради в света, построени 

по тази технология.

„Парцелът се състои от налич-

ните 4-етажни кооперации с апар-

таменти в стил арт деко и алеята 

на големите дъждовни дървета на 

фона на бъдещите две супер висо-

ки сгради. Разположението до ис-

торическия железопътен коридор 

KTM акцентира еклектичния сбор 

от старо спрямо ново и геоложко 

наследство спрямо модерните кон-

цепции за живот - работа - забавле-

ние“, споделя Маркус Чен Туан Хан, 

партньор в ADDP Architects.

Авторите на проекта изчис-

ляват, че около 80% от всеки жи-

лищен модул ще бъдат изградени 

предварително със съответните 

хидроизолация, облицовка, боядис-

ване, остъкляване, ВиК и електри-

ческа инсталация. Така подготвени-

те елементи ще бъдат подредени 

и свързани заедно на място. Това 

значително ще съкрати времето 

за строителство и ще намали от-

падъците както на площадката, 

така и извън нея. Предварителното 

изграждане на модулите предпола-

га по-добър контрол на процесите – 

производството във фабрична среда 

се очаква да доведе до по-високока-

чествени крайни продукти.

Сглобяемите кули ще съдържат 

над 1000 апартамента. Малки зеле-

ни „небесни“ тераси ще бъдат раз-

положени ритмично по фасадите, 

като на 19-ия и 36-ия етаж ще има и 

значително по-големи еко простран-

ства.

След завършването им през 

2026  г .  к улите Avenue  Sou th 

Residences ще изпреварят по висо-

чина друга двойка жилищни сгради 

от сглобяеми модули в Сингапур – 

140-метровите Clement Canopy.

Строителните ра-

боти по храма „Саграда 

Фамилия” в испанския 

град Барселона по всяка 

вероятност няма да бъ-

дат завършени до 2026 г., 

съобщиха от кметство-

то на каталунската 

столица. Годината беше 

избрана, защото тогава 

се навършват 100 г. от 

смъртта на архитекта Антонио Гауди (1852 - 1926), по 

чийто проект се извършва дългогодишният градеж.

Строителството започва през 1882 година и се осъ-

ществява с помощта на частни дарения. Тази пролет 

обаче работата беше прекратена заради пандемията 

от COVID-19.

От кметството се оплакаха, че възможността за 

привличане на средства през 2020-а значително е нама-

ляла. Поради тази причина и поради забавянето заради 

пандемията „Саграда Фамилия” ще бъде окончателно 

достроена през 2027 или 2028 година, предвиждат от 

местната управа.

контур на лентата на Мьо-

биус. „Нашата цел беше да 

проектираме много повече 

от инфраструктурен еле-

мент. Можете да извърви-

те безкраен криволичещ 

път, без да напускате мо-

ста, и да се насладите на 

всички възможни сценарии 

между природа и градски 

пейзаж“, споделя Ахим Ка-

уфер.

Мостът свързва новия 

международен конгресен и 

изложбен център Century 

City и крайбрежния парк 

със съседните жилищни 

райони, като образува зна-

ка за безкрайност над ре-

ката. 240-метровата пъ-

тека за велосипедисти и 

пешеходци се издига плав-

но от двата бряга до вър-

ха в центъра. Няколко вити 

рампи и стълби създават 

общ взаимосвързан марш-

рут, който частично се 

спуска под конструкцията. 

Има безпрепятствена и 

бърза колоездачна пътека 

и алея за директно бързо 

преминаване на пешеходци 

с панорамни гледки от го-

ляма височина над земята 

и друга бавна пешеходна 

зона, която е по-уединена 

и в близост до водата. 

„Идеята е да си подари-

те разходка, да се отпус-

нете за момент и да пре-

карате време с приятели в 

наситена градска среда“, 

добавя Том Вюншман. В до-

лната част на маршрута 

архитектите са предвиди-

ли места за почивка, вклю-

чително голяма зона за ся-

дане от южната страна, 

която се простира от най-

ниската точка на моста 

до основното му ниво.

Китайските институ-

ти за дизайн и архитек-

тура SADI и JDTM заедно 

с берлинските архитекти 

Том Вюншман, Ахим Кау-

фер, Вей Кай и Филип Бу-

шмайер са създали мост, 

който предлага множе-

ство различни маршрути 

за почивка и спорт над 

река Фуе в Чънду, Китай.

Дизайнерският екип е 

създал непрекъсната пе-

шеходна алея, с която съ-

оръжението става нещо 

много повече от функцио-

нална инженерна структу-

ра. Формата е заимства-

на от традиционните за 

Китай зигзагообразни 

мостове и непрекъснатия 

изминаха едва 18 месеца 

- спираща дъха скорост за 

строителство. 

За Марко Бучи, кмета 

на Генуа, който е опреде-

лен от правителството да 

следи възстановяването на 

моста, случаят е едновре-

менно пример за дългого-

дишните пропуски в транс-

портната инфраструктура 

на Италия и демонстрация 

какво може да постигне 

страната. В самата Генуа, 

обградена от скалисти хъ-

лмове, които ограничават 

шосейния транспорт, с де-

сетилетия се бави проект 

за магистрален обход.

Специално за открива-

нето 18-те виадукта на съ-

оръжението са боядисани в 

цветовете на италианския 

национален флаг. Мостът 

е дълъг 1067 метра, издига 

се на 40 метра височина и 

е почти двойно по-широк 

от предишния. Той свързва 

отново двете части на Ге-

нуа и магистрала А 10 към 

Франция.

Освен шокиращата чо-

вешка цена срутването на 

моста „Моранди“ нанесе 

тежък икономически удар 

на града, оценяван на 6 млн. 

евро дневно загубени прихо-

ди и допълнителни разходи, 

тъй като прекъсна товар-

ните превози за месеци, 

казва Бучи.
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Емил Христов

Кан е един от най-

известните и красиви 

градове,  намиращи се 

на Френската Ривиера в 

Югоизточна Франция. На-

селението му е малко над 

70 000 жители, а площ-

та му е 19,62 кв. км. Зе-

мите на днешния курорт 

са заселени още от II век 

пр.н .е . ,  като първите 

местни жители са гър-

ци, които основават своя 

колония. Те били привле-

чени от големите рибни 

ресурси в района и лес-

ното препитание. Градът 

остава рибарско селище 

за над 2000 години, като 

едва през ХIХ век се въз-

ползвал от развитието 

на туризма.

Още история

През Х век градът е 

известен като Кануа - от 

думата „кана“, което бук-

вално означава тръстика. 

През 1035 г. в местност-

та се установили монаси, 

които си построили кре-

пост и нарекли града Кан. 

През 1834 г. започва 

същинското развитие 

като курорт. Основен 

принос за това има бри-

танският аристократ 

барон Хенри Питър Бру-

ам, който си купува земя 

и така поставя началото 

на масово строителство 

на луксозни вили, хотели и 

казина, които днес изпъл-

ват града. Към края ХIХ 

век са завършени и ня-

колко железопътни линии. 

После започва и модерни-

зацията - изграждат се 

спортни центрове, поща 

и училища, а след Първа-

та световна война идват 

първите чуждестранни 

туристи – британци, гер-

манци, но най-вече аме-

риканци. Интересно е, 

че най-напред се развива 

зимният туризъм, което 

дава тласък и на летния. 

Фестивалът 

Известният филмов 

фестивал е най-голямото 

събитие, което се случ-

ва тук. За първи път е 

проведен на 1 септември 

1939 г. с филма „Гърбуш-

кото от Нотр Дам“. Ини-

циатор е тогавашният 

министър на образова-

нието на Франция поли-

тикът и адвокат Жан Зе. 

Втората Световна война 

става причина следващо-

то издание да е едва през 

1946 г.

Фестивалът е посе-

щаван от много кинозвез-

ди и е популярен начин за 

кинопродуцентите да за-

почнат новите си филми 

и да продадат работата 

си на дистрибуторите, 

които идват от цял свят. 

Той се състои в специал-

но построения за тази 

цел Фестивален и конгре-

сен дворец на брега на 

Средиземно море.

Н ай - п р е с т и ж н ат а 

награда, давана в Кан, е 

Златната палма. Журито 

е съставено от междуна-

родна селекция от кинот-

ворци.

Сред интересните 

развлечения са и парадът 

„Карнавал на Ривиерата“, 

организиран по улиците 

на града, Международни-

ят фестивал на игрите 

през февруари и Фести-

валът на лодките.

Забележителности

По продължаващата 

с километри крайбрежна 

улица La Croisette човек 

трябва да върти поглед 

към хотелите от едната 

страна – исторически и 

по-нови сгради с уникална 

архитектура, и гледката 

към морето, която трудно 

се обхваща с очи. Плажо-

вете, които са широки и 

винаги пълни с хора, опи-

рат в яхтеното приста-

нище и са достатъчно 

живописни, за да предраз-

положат към комфорт и 

спокойствие.

Le Suquet е старият 

квартал, който датира 

от римско време. До него 

се стига по калдъръме-

на улица, къщите край 

нея днес са превърнати 

основно в ресторанти. 

За да оцените истори-

ята на мястото обаче, 

трябва да се изкачите на 

хълма. Както в повечето 

френски градчета, и тук 

най-красивите и значими 

сгради са в най-високата 

част - стара църква и за-

мък. Някога е имало рим-

ски лагер, изграден след 

като територията е оку-

пирана за цели пет века, 

включително с малките 

острови Sainte-Marguerite 

и Saint-Honorat.

Замъкът е построен 

от монасите, а сега в 

него е Musée de la Castre. 

Тук може да се види ко-

лекция от художници, да-

рена от барон Ликлама 

през 1877 г. Параклисът 

на Сен-Ан има прекрасна 

гледка към града и към 

залива.  В подножието 

на хълма, водещ към Le 

Suquet, се открива пре-

красният пазар Forville. 

О с тр овъ т  S a i n t e -

Marguerite също е сред 

местата, които трябва 

да се посетят. До него 

се стига с яхта, която 

тръгва от пристанище-

то и пътува 15 мин. Мяс-

тото е приказно, въпреки 

че някога там е изградена 

крепост, която е служила 

за затвор, а най-прочути-

ят затворник е мъжът с 

желязната маска, чиято 

самоличност завинаги е 

забулена в дълбока тай-

на, но се смята, че е бил 

с кралска или благород-

ническа кръв. Можете 

да видите и килията на 

Желязната маска, която 

всъщност е доста лук-

созна и просторна, имай-

ки камина и отделна то-

алетна.

Днес тук е разположен 

и Музеят на морето, кой-

то съхранява експонати, 

датиращи от античен 

Рим, и предмети, откри-

ти в сарацинските ко-

раби, потънали в района. 

Когато времето е хубаво, 

на острова идват много 

хора, които прекарват цял 

ден на пикник и се наслаж-

дават на уникалните мор-

ски гледки.

Интерес предизвика 

и остров St. Honorat, чи-

ито единствени жители 

са монасите, населяващи 

го още от 410 г., които, 

както споменахме, в оп-

ределен период са власт-

вали и над Кан. Църквата 

е отворена за посещения. 

Днес мъжете в расо из-

ползват времето между 

молитвите, за да произ-

веждат бяло и червено 

вино.

Вечното лято

Кан има мек и приятен 

средиземноморски кли-

мат, който би се усладил 

дори и на най-претенциоз-

ните посетители. Темпе-

ратурата е изключително 

комфортна през почти ця-

лата година. Летата са 

дълги и топли, но в ника-

къв случай не са горещи.

От май до септември 

температурите са при-

близително между 25 и 30 

градуса, като морският 

бриз обещава приятна 

прохлада дори и през най-

горещите августовски 

дни. Ако посещавате Кан 

заради плажовете, тогава 

можете да се възползвате 

от хубавото време поне 

до края на септември.

Зимните месеци също 

са много приятни. Тем-

пературата е около 13 – 

14 градуса през януари и 

февруари и снеговалежи 

са почти невъзможни.

Кинофестивалът в Кан е едно от най-престижните събития 
в света

Пристанището на Кан

Le Suquet е старият квартал, 
който датира от римско 
време



23АКЦЕНТИпетък, 14 август 2020 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Лиляна Павлова, 

вицепрезидент на  

Европейската  

инвестиционна банка

Инж. Изет Шабан, 

кмет на община Ардино

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 
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Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов
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 Теодор Николов
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Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД
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„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,  

Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,  

Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,  

Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
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Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Harley-Davidson
Мирослав Еленков

Apple TV+ разкри пър-

вите подробности за но-

вата мотоциклетна прик-

люченска поредица Long 

Way Up с филмовите звез-

ди Юън Макгрегър и Чарли 

Борман, които се събират 

отново десетилетие след 

последната си авантюра 

на две колела. Първият 

епизод ще бъде излъчен по 

Apple TV+ на 18 септем-

ври, а следващите ще про-

дължат на седмична база.

Документалната по-

редица Long Way Up, коя-

то се явява продължение 

на Long Way Round и Long 

Way Down, ще ни запоз-

нае с приключението на 

Макгрегър и Борман с тех-

ните електрически мото-

циклети Harley-Davidson 

LiveWire, по време на кое-

то за 100 дни са били из-

минати почти 21 000 км 

през 13 държави с начало 

Ушуая, Аржентина. След 

това двамата приятели 

са преминали последова-

телно през Чили, Боливия, 

Перу, Еквадор, Колумбия, 

Централна Америка и Мек-

сико.

Е л е к т р и ч е с к и я т 

LiveWire предлага възмож-

ност за ускорение от 0 

до 96 км/ч за под 3,5 се-

кунди и свободен пробег 

от до 110 мили, или около 

180 км, а презареждане-

то на батерията може 

да бъде осъществено по 

два начина – директно от 

домашната инсталация и 

бърз заряд.

С  п р е м и е р а т а  н а 

LiveWire легендарната 

марка дебютира и спе-

циалното приложение за 

мобилни телефони H-D™ 

Connect Service, което 

дава допълнителна функ-

ционалност под формата 

на обратна връзка по от-

ношение на заряда на ба-

терията на мотора, кар-

та със зарядни станции, 

време за достигане на пъ-

лен заряд след свързване 

към зарядна инсталация, 

локализация на превозно-

то средство, проследява-

не при кражба, подробна 

сервизна информация и 

други.

В оборудването на 

Harley-Davidson LiveWire 

са включени регулируемо 

окачване, чувствителен 

на допир HD екран, възмож-

ност за избор между три 

основни цвята и допълни-

телна персонализация.

Десислава Бакърджиева 

На 18 септември 2020 г. групата U.D.O. ще зарадва 

родните фенове с концерт в Пловдив. Немските хеви 

метал музиканти и бенд лидерът Удо Диркшнайдер ще 

съберат почитателите на твърдата музика в Антич-

ния театър. Събитието е част от културния календар 

на Града под тепетата и е в рамките на Music of the 

Ages.

Античният театър ще приема зрители с намален 

капацитет, за да бъдат спазени световните противо-

епидемични изисквания и да се гарантира безопасност-

та на публиката и на артистите. Вратите се отварят 

в 18.30 ч, а самото шоу ще започне в 20.00 ч.

Удо Диркшнайдер е една от най-емблематичните 

фигури на световната метъл сцена. Той е познат със 

своя дрезгав, но мелодичен глас като вокал на групата 

Accept. Диркшнайдер започва самостоятелна кариера 

с U.D.O. през 1987 г., когато Accept прекратява своята 

активна дейност за около две години. На 3 ноември 

1987 г. излиза първият албум на U.D.O., озаглавен Animal 

House, като членове от Accept му помагат за него. Удо 

Диркшнайдер продължава да е много успешен без Accept 

и с U.D.O. записва седемнадесет албума, сред които са 

Mean Machine, Faceless World и We Are One, който е от 

2020 г. Все пак той не къса съвсем връзката с Accept. 

През годините участва в различни фестивали с проек-

та си Dirkschneider, на които пее класически песни на 

Accept. Понякога той поднася на феновете си хитове на 

Accept и на концерти на U.D.O., но само накрая, когато 

публиката го вика на бис. 

Метъл титанът Удо Диркшнайдер е гостувал мно-

го пъти в България и шоуто му винаги е невероятно 

и запомнящо се преживяване. А след месеци на огра-

ничения и социална дистанция вероятно ще бъде още 

по-вълнуващо.

НАУКА И 
ОБРАЗОВАНИЕ

Мариана Спасова, 

директор на ПГАСГ 

 „Арх. Камен Петков“ - Пловдив
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

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

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

Рекламна тарифа 2020
1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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

ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, 

ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, 
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ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

BG20102 BG.121357Q/U


