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Лиляна Павлова, вицепрезидент на ЕИБ:

BG.121357Q/UНадеждната и интелигентна 
инфраструктура е основен 
фактор за икономическия растеж 

„Боровец Гардънс“ – 
перла в короната 
на Рила
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МС осигури допълнителни средства за изпълнението на ключови обекти в общините Сандански и Бяла
Десислава Бакърджиева

До 379 000 000 лв. се отпус-

кат допълнително по бюджета на 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ), респективно на 

Агенция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ) за 2020 г. Те ще бъдат 

инвестирани в модернизацията 

на близо 69 км от пътя Видин – 

Ботевград между п.в. „Макреш“ 

и обхода на Монтана. Това реши 

Министерският съвет (МС) на 

редовното си заседание, с което 

осигури необходимия финансов 

ресурс за изпълнението на обек-

та, разделен на пет участъка.

„Инфраструктурните проек-

ти винаги са били във фокуса на 

работата на правителството. 

Те са неотменен приоритет не-

зависимо от трудностите, пред 

които ни изправя пандемията от 

коронавируса. Защото нашата 

цел е още по-добро, бързо и без-

опасно пътуване на всеки един 

българин“, заяви премиерът Бой-

ко Борисов.

От МС припомниха, че на-

правлението Видин – Ботевград 

с дължина 167 км е приоритетен 

проект в инвестиционната про-

грама на АПИ и МРРБ, тъй като 

с цялостното хомогенизиране и 

модернизация на трасето от „Ду-

нав мост II“ ще се осигури бърза 

и удобна връзка между автома-

гистралите „Хемус”, „Тракия” и 

„Струма”. С изпълнението на 

проекта се очаква транзитният 

трафик да бъде изведен от насе-

лените места, с което ще се по-

виши безопасността на движение 

и ще се ограничи вредното въз-

действие на шума и замърсяване-

то на околната среда.

Брой 34, година XII, 21 август 2020

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

www.leo-bg.com

 ООД
 ХИДРОИЗОЛАЦИИ
 ТОПЛОИЗОЛАЦИИ



2 СЕДМИЦАТАÑòðîèòåë петък, 21 август 2020

23 август
Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

Д-р ик.н. Николай Иванов, член на УС на КСБ

25 август
Инж. Валентин Зеленченко, член на ОблС на ОП на КСБ – Добрич

Надежда Стефaнова, 
ОП на КСБ – Габрово

Областното представи-

телство (ОП) на КСБ в Габрово 

съвместно с екипа на Общинско 

предприятие „Регионално депо 

за неопасни отпадъци“ - Габро-

во (ОП РДНО – Габрово), орга-

низира работна среща на тема 

„Управление на строителните 

отпадъци” - проблеми, въпроси, 

изисквания за изхвърлянето на 

строителни отпадъци. Съби-

тието се проведе по искане на 

управители на фирмите членове. 

То се състоя на 18 август в Ри-

туалната зала на общината.

На срещата бяха обсъдени 

задълженията и отговорности-

те на строителите съгласно 

Наредбата за управление на 

строителните отпадъци, се-

лективното разделяне на от-

падъците и отчетите, които 

се изготвят във връзка с това. 

Представена бе и информация за 

отпадъците, които се приемат 

безвъзмездно на територията 

на ОП РДНО – Габрово, а именно – 

земни маси, дървесни, биоразгра-

дими и разделно събрани стро-

ителни отпадъци от текущи 

ремонти на домакинства (след 

подписване на договор с лице от 

домакинството). Строителите 

бяха информирани и за необходи-

мите документи за сключване 

на договор с община Габрово за 

депониране на строителни от-

падъци и доклада за основно оха-

Емил Христов

Н а  18  ав г у с т 

минната общност в 

България отбеляза 

своя професионален 

празник – Деня на 

миньора. Ръковод-

ствата на Българ-

ската минно-геолож-

ка камара (БМГК), 

Научно-техническия 

съюз по минно дело и 

геология и федерациите ФНСМ 

и СМФ „Подкрепа“ участваха в 

тържествен молебен за здраве 

на миньорите в Катедрален храм 

„Св. Неделя“. На събитието при-

съства президентът на КТ „Под-

крепа“ Димитър Манолов.

 „Поздравявам всички рабо-

тещи в минерално-суровинната 

индустрия. През 2020 г. отбеляз-

ваме празника с удовлетворение 

и гордост от постигнатото. 

Преминахме през труден период, 

но издържахме на изпитанията и 

за пореден път доказахме наша-

та твърдост и издръжливост“, 

заяви по време на честването 

председателят на БМГК проф. 

дтн инж. Николай Вълканов и бла-

годари на компаниите от бранша 

за активната им работа.

Традиционно БМГК връчи го-

дишните си награди. Сред отли-

чените бе „Елаците – Мед“ АД 

с изп. директор инж. Драгомир 

Драганов. Дружеството взе 

приз за иновации за 2019 г. за 

проект „Разработване на опти-

мално календарно развитие чрез 

специализиран минен софтуер 

за стратегическо минно плани-

ране на „HxGN“, „MinePlanTM 3D“, 

използван в условията на Рудник 

„Елаците“. Отличие за социално 

отговорна кампания на друже-

ство от минерално-суровинния 

бранш получи „Геотехмин“ ООД с 

управител проф. дтн инж. Цоло 

Вутов за проект „Благотвори-

телна кампания „Българските 

добродетели“.

По повод празника БМГК 

публикува и обзорен доклад на 

председателя за състоянието 

на бранша през 2019 г., как-

то и за по-важните събития и 

инициативи в сектора. В него 

е посочено, че страната ни за-

ема водещо място по добив на 

мед, злато и лигнитни въглища 

в Европа. Въпреки спада на це-

ните на металите през 2019 г. 

е отчетен ръст в добива за из-

миналата година. Стойността 

на произведената продукция е 

нараснала до 2,86 млрд. лв. Пря-

ко заетите в отрасъла са 21 000 

човека, а чрез свързаните про-

изводства и услуги броят им 

достига 120 000. Заплащането 

в отрасъла остава сред най-

високите в страната - на чет-

върто място сред останалите 

икономически сектори.

рактеризиране на отпадъците, 

както и за актуалните цени.

Присъстващите членове 

на ОП на КСБ – Габрово, споде-

лиха проблемите, с които се 

сблъскват при своята работа, 

и зададоха конкретни въпроси. 

Сред посочените трудности е 

липсата на обособено депо само 

за строителни отпадъци на те-

риторията на Габрово и Трявна 

и ограниченият годишен капа-

цитет на регионалното депо за 

приемане на такива. Изтъкна-

то бе, че не е осигурено място 

за депониране на отпадъци от 

стъкло и скални маси.

Ръководството на ОП РДНО 

– Габрово, изрази готовност да 

оказва съдействие за решаване-

то на възникващите проблеми 

на строителните фирми по вся-

какъв начин в рамките на закона 

и наредбите – с помощ за изгот-

вяне на необходимите докумен-

ти, разрешителни и доклади при 

сключване на договори.

Снимка авторът
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С друго решение на 

Министерския съвет се 

предоставят допълнител-

ни средства по бюджета 

на община Сандански в 

размер на 4 045 000 лв. 

Парите са за реконструк-

ция на общински път III-198 

Катунци – Враня/Катунци 

– Златолист от км. 0+000 

до км. 6+860. „Това е ключо-

ва дестинация с огромен 

потенциал за развитие 

на туризма в региона“, 

уточни министърът на 

финансите Кирил Ананиев. 

Той добави, че пътят води 

към основни туристически 

обекти в община Сандан-

ски като с. Златолист бли-

зо до защитената мест-

ност Мелнишки скални 

пирамиди и Пирин планина.

С постановление на 

правителството са от-

пуснати и допълнителни 

 от стр. 1

Емил Христов

Председателят на ПГ 

на ПП ГЕРБ д-р Даниела 

Дариткова депозира в де-

ловодството на Народно-

то събрание (НС) проект 

за нова Конституция на 

Република България. До-

кументът е изпратен до 

председателите на всич-

ки парламентарни групи в 

44-тото НС и народните 

представители, нечлену-

ващи в парламентарни 

групи.

От партията заявя-

ват, че се надяват да 

бъде постигнато широко 

съгласие между депута-

тите за свикване на Ве-

лико народно събрание.

Сред основните нови 

моменти в проекта е 

промяната на броя на де-

путатите от 240 на 120. 

Предвижда се още разде-

ляне на Висшия съдебен 

съвет на структури на 

съдиите и на прокурори-

те, както и намаляване 

на мандатите на ръко-

водителите на върховни 

съдилища и на главния 

прокурор на 5 години.

По-рано тази седмица 

парламентарната група 

на ПП ГЕРБ внесе в дело-

водството на Народното 

събрание и Закон за изме-

нение и допълнение на Из-

борния кодекс. С промени-

те се предлага въвеждане 

на машинно гласуване във 

всички секции в страната 

с над 300 избиратели. Ос-

вен това чрез изменени-

ята се дава възможност 

на всеки български граж-

данин да избере лично за 

себе си начина, по който 

иска да упражни правото 

си на вот – чрез машина 

за гласуване или с хар-

тиена бюлетина. Регла-

ментира се още, че ЦИК 

е компетентният орган, 

който трябва да осигури 

машинното гласуване.

ГЕРБ предлага и съз-

даването на нова глава 

в Изборния кодекс, с коя-

то се регламентира про-

веждането на избори за 

Велико народно събрание, 

като се въвежда смесена 

изборна система. 200 на-

родни представители да 

се избират по пропорцио-

нална изборна система, а 

останалите 200 - по ма-

жоритарна.

Десислава Бакърджиева 

Стартира ремонтът 

на 7,6 км от първокласния 

път I-6 София – Бургас в 

участъка между Карлово 

и с. Васил Левски. Инвес-

тицията е за 12 млн. лв., 

а средствата са от бю-

джета на Агенция „Пътна 

инфраструктура“ (АПИ).

Проектът предвижда 

полагане на геомрежа в 

отсечката, за да се уси-

ли пътната конструкция, 

както и цялостна подмяна 

на асфалтовата настилка. 

Ще бъде подобрено отвод-

няването. Трасето ще е с 

нови бетонови бордюри, 

облицовани окопи, сто-

манени предпазни огради, 

пътни знаци и хоризонтал-

на маркировка. Срокът за 

изпълнение на СМР е до 

края на септември. Дото-

гава ще бъде ограничено 

изцяло движението в от-

сечката и автомобилният 

трафик ще се пренасочва 

по обходни маршрути: от 

Карлово по II-64 през Баня и 

с. Марино поле до с. Васил 

Левски и обратно или от 

Карлово по общински път 

до с. Марино поле и от 

там до с. Васил Левски и 

обратно.

Строителните дейнос-

ти се извършват от дру-

жеството, с което АПИ 

има договор по Закона за 

обществените поръчки за 

поддържане на републикан-

ските пътища в област 

Пловдив.

разходи по бюджета на 

МС за 2020 г. в размер на 

400 000 лв. за довършва-

нето на ремонта и рекон-

струкцията на девическия 

манастир „Св. Петка“, на-

миращ се в с. Копривец, 

община Бяла, област Русе. 

Обителта е сред знакови-

те паметници на право-

славната архитектура 

в Русенска епархия. Със 

средствата ще се съхрани 

южното крило като нераз-

делна част от колективен 

паметник на културата с 

национално значение.
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Нестандартни 
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конструкции

НОВО!
БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични 
покрития за басейни

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

(МРРБ) стартира про-

цедура за избор на пред-

ставители на бизнеса 

и юридическите лица с 

нестопанска цел (ЮЛНЦ) 

за общественополезна 

дейност, които да бъдат 

включени в състава на 

регионалните съвети за 

развитие съгласно послед-

ните промени в Закона за 

регионалното развитие в 

шестте региона за пла-

ниране от ниво 2 в стра-

ната. От ведомството 

информираха, че двата 

сектора имат право да 

излъчат за съответната 

група по един основен член 

и до трима резервни чле-

нове за участие в съста-

ва на регионалния съвет 

за развитие за съответ-

ния регион. „В срок до 15 

работни дни от датата 

на публикуване на пока-

ната може да се подават 

писмено заявление и съ-

ответните документи за 

участие в деловодството 

на МРРБ, на вниманието 

на секретаря на регионал-

ния съвет за развитие на 

съответния регион за пла-

ниране от ниво 2“, поясня-

ват от министерството.

От страна на бизнеса 

в процедурата могат да 

участват представители 

на малки, средни и големи 

предприятия. Сред изис-

кванията към тях са да са 

с регистрация на седали-

ще в съответния регион 

за планиране, да са създа-

дени най-малко 2 г. преди 

подаването на заявление 

в процедурата и да са 

действащи към момента 

на участие. От МРРБ под-

чертават, че всеки заин-

тересован представител 

на посочените групи пред-

приятия може да подаде 

само едно заявление.

От страна на юриди-

ческите лица с несто-

панска цел за обществе-

нополезна дейност право 

да излъчат членове имат 

организации, работещи в 

сферата на равенството 

между мъжете и жени-

те, недискриминацията, 

равните възможности, 

социалното включване и 

интегрирането на мар-

гинализираните групи, 

екологични организации и 

организации, работещи в 

сферата на образование-

то, науката и културата, 

и агенции за регионално 

развитие. Те трябва да 

са регистрирани по реда 

на Закона за юридически-

те лица с нестопанска 

цел най-малко 2 г. преди 

момента на подаване на 

заявление за участие в 

процедурата, да са дейст-

ващи, като осъществяват 

целите си не по-малко от 

2 години към момента на 

подаване на заявлението 

за участие в процедурата, 

както и документи, доказ-

ващи, че ЮЛНЦ извършва 

общественополезна дей-

ност на територията 

на съответния регион за 

планиране. И тук всяко за-

интересовано юридическо 

лице с нестопанска цел 

може да подаде само едно 

заявление.

„Избраните предста-

вители на бизнеса и на 

юридическите лица с нес-

топанска цел за обще-

ственополезна дейност 

ще участват в заседани-

ята на регионалния съвет 

за развитие с право на 

съвещателен глас в ка-

чеството им на наблюда-

тели. Те ще имат право на 

глас в процеса на подбор 

на проекти, които ще се 

реализират с европейско 

финансиране на терито-

рията на съответния ре-

гион за планиране от ниво 

2“, уточняват от МРРБ.

От ведомството до-

пълват, че регионалните 

структури в регионите 

за планиране от ниво 2 

ще имат разширени функ-

ции и правомощия при из-

пълнението на програми, 

съфинансирани от Евро-

пейските структурни и 

инвестиционни фондове. 

Те ще имат експертен 

състав от три звена – за 

медиации, за публични кон-

султации и за предварите-

лен подбор. Съветите ще 

се състоят от председа-

тел, зам.-председател и 

членове, а експертен със-

тав ще подпомага работа-

та им. В състава на регио-

налния съвет за развитие 

с право на съвещателен 

глас се включват и наблю-

датели. При реализиране 

на функциите по подбора 

на проекти в изпълнение 

на интегрираната тери-

ториална стратегия за 

развитие на регионите за 

планиране от ниво 2 част 

от наблюдателите ще по-

лучават право на глас.

От Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ съобщиха, 

че са отворени офертите 

в обществената поръчка 

за изработването на тех-

нически проекти, по които 

след това ще се ремонти-

рат 70 км републиканска 

мрежа. Индикативната 

стойност на търга е 

893 200 лв. без ДДС, като 

той е разделен на три 

обособени позиции (ОП).

П ъ р в а т а  е  с  и н -

дикативна  стойност 

317 200 лв. без ДДС и е за 

изготвяне на технически 

проект на рехабилита-

цията на близо 33 км от 

път III-606 Копривщица – 

Стрелча. Участъкът за-

почва от кръстовището 

с подбалканския I-6 София 

– Бургас (при км. 0), пре-

минава през Копривщица 

и завършва в началото на 

Стрелча (при км. 32+850). 

Трасето включва 6 големи 

съоръжения – по един мост 

над реките Топлика и Вър-

топска и 4 виадукта над 

р. Тополница. Отворените 

оферти са на „Трафик Хол-

динг“ ЕООД; „Фрибул“ ООД; 

„Инжконсултпроект“ ООД; 

Обединение „Копривщи-

ца-Стрелча 2020“ с учас-

тници „Виа План“ ЕООД и 

„Екип 2000 - Котов сие“ 

СД; Обединение „ИЙ КЕЙ 

ИНФРА III-606“ ДЗЗД, в кое-

то са „Инфрапроконсулт“ 

ООД и „ИЙ КЕЙ Джей Бъл-

гария Кънсълтинг Енджи-

ниърс“ EООД; „Пътпроект 

- 2000“ ООД; „Трансконсулт 

- 22“ ООД; и „Илия Бурда“ 

ЕООД.

Прогнозната стой-

ност на втората обосо-

бена позиция е 266 800 лв. 

без ДДС. Тя е за изготвяне 

на технически проект на 

ремонта на близо 17 км от 

II-37 Етрополе – Златица, 

който преминава през Зла-

тишкия проход в Софийска 

област. Проходът е разде-

лен на 3 участъка. Сред-

ният - от с. Църквище 

(при 43-ти км) до 35-и км 

в посока билото на пла-

нината с дължина 7 км, е 

ремонтиран през 2014 г. 

ОП 2 включва проектира-

не на неремонтираните 

два участъка – от изхода 

на Етрополе (при 20-и км) 

до края на ремонтирана-

та отсечка (при 35-и км) 

и от с. Църквище (при 

43-ти км) до Златица (при 

45-и км). Проектното ре-

шение трябва да включва 

ремонт на подпорни сте-

ни, участъци с активирани 

срутища и мост над река 

Балъм дере при 44-ти км. 

Отворените оферти са на 

ДЗЗД „Трафик контролс“, 

съставно от „Трафик Хол-

динг“ ЕООД и „Контролс“ 

ООД; и „Виа План“ ЕООД.

Третата позиция е за 

проектиране на ремонта 

на 20 км от път III-1403 

Подгоре – гара Макреш в 

област Видин, за което са 

заложени 255 200 лв. без 

ДДС. Отсечката започва 

от центъра на с. Подгоре 

(при км. 0), преминава през 

селата Цар Шишманово и 

Макреш и завършва при 

гара Макреш (при 20-и км) 

до кръстовището за с. 

Вълчек. Трасето включва 

и 4 моста. Два от тях са 

над р. Влаховичка в с. Под-

горе и две съоръжения са 

над р. Видбол при 4-ти км 

(преди с. Цар Шишмано-

во) и при 19-и км (преди 

гара Макреш). Отворе-

ните оферти са на „Джи 

М Инженеринг“  ЕООД; 

„Проджект планинг енд 

мениджмънг“ ООД; Обеди-

нение „Подгорие-Димово“ 

2020, в което участват 

„Виа План“ ЕООД и „Мост-

консулт“ ООД; „Контролс“ 

О ОД ;  „ Р у те кс “  О ОД ; 

„Пътпроект“ ЕООД.
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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

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Министерският съ-

вет (МС) прие промени в 

Закона за устройство на 

територията (ЗУТ), с кои-

то се цели по-ефективен 

контрол върху консултан-

тите и другите участни-

ци в строителния процес. 

Измененията предвиждат 

строителните консултан-

ти да не могат да сключ-

ват договор за изпитвания 

в лаборатории на стро-

ителя или на свързани с 

него лица, когато упраж-

няват строителен надзор 

на строеж, изпълняван от 

същия строител. Заложе-

но е също при влезли в сила 

две наказателни постано-

вления в рамките на три 

години да бъде прекратя-

вано удостоверението за 

упражняване на строите-

лен надзор. 

С новите текстове в 

ЗУТ се дава възможност 

Дирекцията за национален 

строителен контрол да из-

вършва служебна проверка 

на комплексния доклад на 

консултанта, въз основа 

на който са одобрени ин-

вестиционните проекти 

и е издадено разрешение-

то за строеж, както и да 

проверява дейностите, из-

вършвани от надзорните 

фирми.

Съгласно промените 

консултантът вече няма 

да може да сключва дого-

вор за строителен надзор, 

както и за оценяване на 

съответствието на про-

екта за строежи, за които 

той или наетите от него 

физически лица са стро-

ители и/или доставчици 

на машини, съоръжения, 

технологично оборудване, 

както и свързаните с тях 

лица по смисъла на Търгов-

ския закон, предвиждат 

още промените.

Със законопроекта се 

завишават и изисквания-

та към лицата, които кан-

дидатстват за получаване 

на удостоверение за оценя-

ване на съответствието 

на инвестиционните про-

екти и/или упражняване на 

строителен надзор. Упра-

вителят на юридическото 

лице, кандидатстващо за 

издаване на удостовере-

ние, трябва да е техниче-

ско правоспособно лице, 

а членовете на органите 

на юридическото лице или 

едноличния търговец, как-

то и наетите от тях лица 

трябва да са специалисти 

със завършено виеше обра-

зование с образователно-

квалификационна степен 

„магистър“, да притежа-

ват техническа правос-

пособност по чл. 229, да 

имат най-малко 5 години 

стаж по специалността 

и да не са допуснали и/или 

извършили повече от две 

нарушения по закона и нор-

мативните актове по при-

лагането му през последни-

те три години.

„С цел ясно определяне 

на задълженията на кон-

султанта, който упраж-

нява строителен надзор 

по време на изпълнението 

на строежа, се регламен-

тират неговите функ-

ции при завършването на 

строително-монтажните 

работи и изготвянето на 

окончателния доклад до 

възложителя, като вклю-

чително нормативно се 

определя съдържанието 

на окончателния доклад“, е 

записано още в документа. 

С измененията се раз-

ширява кръгът на участни-

ците в строителството, 

носещи административно-

наказателна отговорност 

за нарушения на ЗУТ и се 

обособява отделен състав 

за налагане на имущест-

вени санкции на юридиче-

ските лица и едноличните 

търговци, респективно на 

глоби на физическите лица, 

с цел повишаване ефектив-

ността на упражняваната 

дейност и санкционните 

правомощия.

Предвиждат се и нови 

административнонаказа-

телни състави за проек-

танти и лица, упражнява-

щи технически контрол 

по част „Конструктивна“, 

неизпълнили законовите си 

задължения, както и нала-

гането на глоба на правос-

пособни физически лица, 

чрез които се осъществя-

ват дейностите по оценя-

ване съответствието на 

проектите и/или строите-

лен надзор на строежите 

за други нарушения на ЗУТ 

и актовете по неговото 

прилагане.

„Консултантите ще 

имат възможност да при-

ведат дейността си в 

съответствие с новите 

изисквания в срок до една 

година от влизането в 

сила на настоящия зако-

нопроект“, съобщават от 

МС.

Две трети от постъпленията на 

местни данъци и такси в бюджета на 

София през тази година са платени от 

гражданите по електронен път, съобщи-

ха от дирекция „Общински приходи“ на 

Столичната община (СО). Статистика-

та сочи, че са използвани различните он-

лайн възможности, предоставяни от СО. 

По банков път са преведени 221 млн. лв., 

или 54,4% от приходите, чрез финансови 

посредници – 73,5 млн. лв., или 18,08%, а 

през интернет портала на Голяма общи-

на – 5,9 млн. лв., или 1,47%.

На каса в районните данъчни отдели 

в София са внесени 105,8 млн. лв., което е 

26% от постъпленията в бюджета на СО 

до момента. За сравнение през същия пе-

риод на 2019 г. - от 1 януари до средата 

на август, на каса са били подадени 30,6% 

от всички приходи. Тогава през портала 

на Столичната община са платени 0,9% 

от постъпленията, или 3,7 млн. лв.

Общо постъпленията от местни да-

нъци и такси в бюджета през тази годи-

на са 406,5 млн. лв. 

„Ако задълженията към местната хаз-

на се плащат на части, крайният срок 

за данък сгради и МПС е 31 октомври. 

За такса смет втората вноска трябва 

да се внесе до 30 септември, а трета-

та - до 30 ноември. Първите вноски на 

местните данъци и такси т.г. трябваше 

да се издължат до 30 юни. Ако това не 

е направено, върху тях вече се трупат 

съответните лихви по закон“, припомнят 

от СО.
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На път сме да постигнем целта си 30% от нашето финансиране       

Лиляна Павлова, вицепрезидент на Европейската инвестиционна банка:

Николай Тодоров

Г-жо Павлова, панде-
мията продължава да 
оказва своето влияние 
върху икономиките на 
държавите от ЕС. Как 
Европейската инвести-
ционна банка (ЕИБ) ги 
подкрепя, за да се спра-
вят с кризата?

Въздействието на пан-

демията е трагично както 

от гледна точка на загу-

бата на човешки живот, 

така и по отношение на 

европейската икономика. 

Кризата изисква реши-

телен, бърз и общ евро-

пейски отговор, какъвто 

е пакетът от мерки на 

ЕС в размер на 540 млрд. 

евро. Ще припомня, че 

той се състои от 3 стъл-

ба – за пазара на труда; 

за правителствата; и за 

дружествата и реалната 

икономика. 

Групата на ЕИБ е в 

най-добра позиция да оси-

гури това, от което Евро-

па и нейните граждани се 

нуждаят, като подпомага 

предприятията и реална-

та икономика. Ето защо 

предложихме да се съз-

даде общоевропейски га-

ранционен фонд в отговор 

на COVID-19, който беше 

одобрен от Еврогрупата 

и от Европейския съвет. 

Това даде възможност да 

увеличим подкрепата си 

за предимно малки и сред-

ни европейски компании, 

като предоставяме до-

пълнително финансиране 

в размер до 200 млрд. евро.

Какви са основните 
приоритети при проек-
тите, финансирани от 
ЕИБ, каква е посоката на 
промяна?

Европейските инсти-

туции работят в две 

направления,  за да се 

противодейства и да се 

смекчат последиците от 

кризата: спешни мерки 

за подпомагане на секто-

ра на здравеопазването 

и необходимост от бър-

зо намиране на лечение и 

ваксина срещу COVID-19. 

И в двете посоки се прави 

много и се провежда еди-

нен и амбициозен европей-

ски отговор. Групата на 

ЕИБ е част от отговора 

както на свързаните със 

здравето предизвикател-

ства, така и на свързани-

те с икономиката, пред 

които сега сме изправени.

В същото време про-

дължаваме да изпълняваме 

и другите си приоритети, 

като считаме, че мерките 

за борба срещу климатич-

ните изменения, трябва 

да имат водеща роля и в 

самия процес на възста-

новяване от сегашната 

криза. Когато мислим за 

възстановяване, „зелено и 

интелигентно сближава-

не“ отново ще е водещо. 

Миналата година беше 

посветена на подготов-

ката за екологизиране на 

нашите икономики, про-

мяна на критериите ни за 

отпускане на финансиране 

в енергийния сектор, като 

се уверихме, че проекти-

те, които подкрепяме, во-

дят до намаляване на пар-

никовите газове.

Като дългогодишен 
министър на регионал-
ното развитие и благоу-
стройството и ръково-
дител на ОПРР - какъв е 
Вашият поглед към при-
оритетите на регионал-
ното развитие от гледна 
точка на предлаганите 
възможности от страна 
на ЕИБ?

Една от нашите цели 

като банка на ЕС е да по-

могнем за изграждането 

на приобщаваща Европа. 

Чрез работата си ние се 

стремим да намалим ико-

номическото, социалното 

и териториалното не-

равенство в целия Съюз, 

включително в България, 

и да допринесем за по-

добряване на живота на 

европейските граждани. 

Поради тази причина ре-

гионалната политика и 

политиката на сближава-

не е в основата на наша-

та мисия. Годишната цел 

на ЕИБ за отпускане на 

заеми за сближаване е 30% 

от всички нови операции в 

Европейския съюз. 

Като вицепрезидент 

на ЕИБ, който отговаря за 

политиката на сближава-

не, бих искала да Ви уверя, 

че въпреки новите пре-

дизвикателства пред нас 

потвърждаваме ангажи-

мента си за изпълнение на 

тази политика и отново 

сме напът да постигнем 

целта си 30% от нашето 

финансиране да бъдат в 

подкрепа на кохезията. 

В тази рамка ние финан-

сираме проекти в облас-

тта на регионалната 

политика и политиката 

на сближаване, които под-

помагат малките и сред-

ните предприятия (МСП), 

включително иновативни 

дружества и стартира-

щи компании, насърчават 

научните изследвания и 

иновациите, инвестират 

в по-чиста околна среда, 

енергийна ефективност 

и борба с изменението на 

климата, подкрепят стра-

тегическата инфраструк-

тура, включително подо-

бряването на достъпа до 

цифрови технологии, с цел 

насърчаване на връзките 

с отдалечените региони, 

подобряване на градска-

та среда и изграждане на 

трансевропейски транс-

портни мрежи.

Кои са приоритетите 
на ЕИБ по отношение на 
финансирането и разви-
тието на инфраструк-
турни проекти?

Знаем, че надеждна-

та и интелигентна ин-

фраструктура е основен 

фактор за икономическия 

растеж, устойчивостта 

и създаването на работни 

места. Наред с това тя 

играе решаваща роля за 

конкурентоспособността 

на Европа. 

ЕИБ има ключово зна-

чение за постигане на 

нисковъглеродно бъдеще 

в Европа и отвъд нейните 

граници. Като банката 

на ЕС превърнахме в наш 

основен приоритет инве-

стирането в интелигент-

на, достъпна и устойчива 

мобилност, цифрови мре-

жи, ЕЕ и устойчиво град-

ско развитие и управле-

ние на водните ресурси и 

отпадните води. Нашето 

кредитиране в градските 

зони включва и развитие-

то на социална инфра-

структура, жилища на 

достъпни цени и ключови 

обществени сгради. Чрез 

финансиране на проекти 

за цялостно обновление 

ние имаме за цел да напра-

вим кварталите и градо-

вете по-привлекателни с 

предоставяните услуги на 

гражданите, като съще-

временно се инвестира и 

в културното наследство.

Какви възможности 
ще предоставя програ-
мата InvestEU в периода 
2021 – 2027 г.? Защо е ва-
жно да бъдат мобилизи-
рани различни източници 
на капитал, включително 
частен и какви са меха-
низмите за постигане на 

тази цел?
InvestEU ще предлага 

много повече възможнос-

ти, отколкото Планът за 

инвестиции в Европа (пла-

нът „Юнкер”), тъй като ще 

обедини 14 финансови ин-

струмента на ЕС, които 

работят сега, и ще улесни 

достъпа до финансиране. 

Техническите подробнос-

ти на InvestEU все още се 

обсъждат, но вече е ясно, 

че Групата на ЕИБ ще ос-

тане основен партньор на 

ЕС при финансирането на 

европейски приоритетни 

проекти по следващия бю-

джет на ЕС в периода 2021 

– 2027 г. Групата ще упра-

влява 75% от програмата 

InvestEU и ще осигури не-

обходимия банков експер-

тен опит в полза на всич-

ки участващи партньори. 

Ние ще подсигурим и упра-

влението на риска за цяла-

та програма. Освен това 

ЕИБ ще окаже техническа 

подкрепа на организато-

рите на проекти в рам-

ките на Консултантския 

център на InvestEU като 

продължение на извършва-

ната консултантска дей-

ност по плана „Юнкер”.

InvestEU се основава на 

успеха на плана „Юнкер” и 

Европейския фонд за стра-

тегически инвестиции 

(ЕФСИ) и другите налични 

финансови инструменти, 

като Механизма за свърз-

ване на Европа (CEF), 

InnovFin и Програмата за 

конкурентоспособност на 

предприятията (COSME), 

които се управляват и из-

пълняват от Групата на 

ЕИБ. InvestEU ще се бази-

ра на гаранция от 38 млрд. 

евро от бюджета на ЕС и 

ще има за цел да привлече 

инвестиции от близо 650 

млрд. евро, за да се запа-

зи социалният устойчив 

и конкурентоспособен ха-

рактер на ЕС.

Невъзможно е породе-

ните от големи общест-

вени сътресения инвес-

тиционни потребности 

да бъдат посрещнати 

единствено чрез публич-

ни средства. Преходът 

към по-екологично обще-

ство, цифровизацията, 

достъпът до финансиране 

за малките и средните 

предприятия или постоян-

ният недостиг на инфра-

структурно финансиране 

в ЕС – всички тези сфери 

изискват и намесата и на 

частния сектор.

Затова ЕИБ развива и 

прилага новаторски фи-

нансови инструменти и 

решения за насърчаване 

и привличане на нови ин-

веститори и насочване на 

вложения в нови категории 

активи (напр. възобновя-

ема енергия, възстановя-

ване на почви, биоразноо-

бразие и др.). Това, което 

InvestEU ще направи, е да 

даде възможност на Група-

та на ЕИБ и другите парт-

ньори да поемат по-високи 

рискове в даден проект. 

Подобно на ЕФСИ ще скъ-

си дистанцията между 

това, което частните 
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       да бъдат в подкрепа на кохезията

инвеститори считат за 

икономически жизнеспо-

собно и нежизнеспособно. 

Случаят с ЕФСИ бе голям 

успех – две трети от оч-

акваните по инициатива-

та инвестиции идват от 

частни източници. Един 

от новите инструменти, 

които ЕИБ разработи в 

рамките на ЕФСИ, се на-

рича „рисков дълг”.

Другите механизми са 

секюритизация на порт-

фейлите на банката за 

МСП, изкупуване на обез-

печени с активи ценни 

книжа за осигуряване на 

капиталови облекчения на 

банката и стимули за фи-

нансиране на МСП, струк-

тури за споделяне на риска 

или капиталово съфинан-

сиране.

Бихте ли разяснили 
какви възможности дава 
програмата InvestBG 
Equity?

Групата на ЕИБ се 

стреми да развива ино-

вационните екосистеми 

в цяла Европа, като си 

сътрудничи с установе-

ни и нови доставчици на 

собствен капитал и дъл-

гово финансиране, като 

често при необходимост 

заема централно мяс-

то. Твърдо вярваме, че 

процъфтяваща среда за 

стартиращи компании 

в България и региона се 

заражда с все по-голям 

брой високотехнологич-

ни предприятия в процес 

на разширяване. Ние се 

ангажираме да създадем 

за тях по-интегрирана и 

солидна среда за частен 

рисков капитал в Югоиз-

точна Европа, като София 

да бъде в центъра на тази 

инфраструктура. 

Програмата InvestBG 

Equ i t y  се  разработва 

съвместно от Европей-

ския инвестиционен фонд 

(ЕИФ) и Министерство-

то на икономиката, като 

се използват част от 

погасителните вноски по 

по-старите капиталови 

и дългови операции в Бъл-

гария в комбинация със 

собствените ресурси на 

ЕИФ с оглед на създаване-

то на следващия слой от 

фондове за рисков капитал 

и фондове за дялово учас-

тие в България и региона. 

Те ще бъдат фондове за 

дялово участие с по-голям 

размер на капитала и зна-

чителен частен капитал, 

които биха могли да бъдат 

инвестирани в по-широкия 

регион на Централна и 

Югоизточна Европа, и ще 

бъдат насочени предимно 

към разрастващите се 

предприятия. Целта е да 

се съчетае обществен и 

частен капитал в размер 

на около 200 млн. евро в 

ново поколение играчи на 

рисков капитал, базирани 

в този регион. 

ЕИФ подписа първия 

ангажимент за Empower 

Capital II, който след ус-

пешното набиране на 

средства от частни ин-

веститори ще стане 

първият с участието на 

частни инвеститори в 

инициативата за собст-

вен капитал по линия на 

InvestBG Equity и 7-и фонд 

за собствен капитал, 

спонсориран от ЕИФ и 

базиран в София. Ние сме 

много удовлетворени от 

интереса към програма-

та и постигането на зна-

чителен напредък въпреки 

трудната настояща об-

становка.

Как оценявате по-
тенциала за развитие 
на стратегически ин-
фраструктурни проекти 
чрез публично-частни 
партньорства (ПЧП)? 
Каква роля в процеса 
имат публичният сек-
тор, частният партньор 
и финансовите институ-
ции?

На първо място е ва-

жно да се посочи, че реше-

нието, дали да се използва 

ПЧП, е на съответната 

държава членка, а не взето 

от Европейската инвес-

тиционна банка. Това е в 

съответствие с неутрал-

ната позиция на ЕИБ за 

ПЧП и с принципа на суб-

сидиарност. Но ЕИБ може 

да помогне на публичните 

власти в държавите член-

ки за това решение, вклю-

чително чрез експертна 

помощ от Европейския 

експертен център за пуб-

лично-частно партньор-

ство (EPEC), който е част 

от отдела за консултант-

ски услуги на ЕИБ. 

Неотдавна ЕРЕС склю-

чи договор за предоста-

вяне на стратегически 

съвети на българското 

правителство, включващи 

разработване на методи-

ки за оценка и подготовка 

на проекти за ПЧП заедно 

със Световната банка и 

ГД „Служба за подкрепа 

на структурните рефор-

ми”. Сред факторите за 

оценка на потенциала за 

разработване на проекти 

чрез ПЧП са доказана ико-

номическа обоснованост 

на съответния проект, 

ясно заложени и изпълнени 

задължения за обществе-

ните услуги в дългосрочен 

договор, правилно и иконо-

мически ефективно раз-

пределение на рисковете 

между публичния и частния 

сектор и засилен интерес 

от потенциални частни 

партньори и кредитори, 

които да се конкурират за 

добре подготвени и кре-

дитоспособни проекти. 

Публичният сектор играе 

решаваща роля на ранните 

етапи от подготовката 

на проекти и би трябвало 

да ръководи процеса през 

цялото време. Частна-

та страна и финансови-

те институции играят 

основна роля с помощта 

в хода на изпълнение на 

проекта, след като той е 

бил правилно дефиниран и 

преценен за допустим под 

формата на ПЧП чрез съ-

ответната състезателна 

процедура. 

Като член на EPEC бъл-

гарските публични власти 

могат да продължат да се 

възползват от подкрепа-

та на EPEC по свързани 

с публично-частни парт-

ньорства въпроси както 

по отношение на полити-

ката за ПЧП, така и при 

оказване на подкрепа за 

по-нататъшно развитие 

и подготовка на проекти.

Какво определя го-
товността за финан-
сиране на даден проект 
- актуален технически 
проект, feasibility study, 
бизнес план? Как ЕИБ 
съдейства за предпро-
ектната подготовка и 
техническия анализ на 
проектите? Какъв е про-

филът на инвеститори-
те?

Няма стандартизирано 

изискване за документа-

ция, за да може даден про-

ект да бъде разгледан за 

финансиране от ЕИБ, като 

се има предвид широкият 

диапазон и разнообразие 

от потенциални предло-

жения, които попадат в 

обхвата за допустимост 

на банката. В това отно-

шение банката не изисква 

от своите кредитополуча-

тели да попълват типови 

формуляри или въпросници. 

Като общо правило ЕИБ 

очаква да получи подробно 

предпроектно проучване. 

Когато такова проучване 

не е подготвено, органи-

заторът на проекта може 

да предостави друга под-

робна информация, която 

позволява техническа, 

екологична, икономическа, 

финансова и правна оценка 

на проекта. 

Оценката на проекти 

се извършва от екипи на 

ЕИБ, в които участват 

инженери, икономисти и 

финансови анализатори 

в тясно сътрудничество 

с организатора на съот-

ветния проект, като те 

са на разположение, за да 

дадат насоки и да обсъдят 

с проектните инициато-

ри характеристиките на 

техните проекти.

Консултантските ус-

луги допълват кредити-

рането от ЕИБ и пред-

ставляват неделима част 

от нашата стратегия на 

работа. Ние предоставя-

ме технически и финансов 

експертен опит на наши-

те клиенти, за да разра-

ботваме и изпълняваме 

инвестиционни проекти 

и програми и да подобрим 

институционалната и 

регулаторна рамка. Като 

допълнение към заемите 

от ЕИБ нашите консул-

тантски услуги укрепват 

икономическите и техни-

чески основи за дадена ин-

вестиция и катализират 

финансиране от други из-

точници.

JASPERS, инструмент 

на политиката за сближа-

ване на ЕС, който улеснява 

безплатната подготовка 

на проекти за кандидат-

стване за безвъзмездна 

помощ от ЕК, е най-голя-

мото досега консултант-

ско задание, което бан-

ката управлява. Звеното 

помага на бенефициенти-

те да изготвят високока-

чествени проекти, като 

предлага подготовка на 

проекти, изграждане на 

капацитет и независим 

преглед на качеството в 

основните инфраструк-

турни сектори. 

Друга възможност за 

консултации за публич-

ните и частните опе-

ратори е Европейският 

консултантски център по 

инвестиционни въпроси 

(ЕКЦИВ) - партньорство 

между Групата на ЕИБ и 

ЕК, който има за цел да 

действа като обща точка 

за достъп до различни ви-

дове консултантски услуги 

и техническа помощ. Той 

подпомага подбора, подго-

товката и разработване-

то на инвестиционни про-

екти в целия ЕС. Услугите 

на Центъра за публични 

организации са безплат-

ни, а за бенефициенти от 

частния сектор може да 

бъде поискано заплащане-

то на такса с цел съгла-

суване на интересите и 

гарантиране на отговор-

ност за резултатите.

ЕИБ си сътрудничи 

както с публични, така 

и с частни инвестито-

ри, когато става дума за 

изпълнение на проекти 

в рамките на ПЧП. За да 

бъде постигнат успех, 

публичните власти тряб-

ва да извършат дължима-

та оценка на пригодност-

та на проектите, както и 

на правилната форма на 

ПЧП с ясното съзнание за 

предимствата и недоста-

тъците на финансирането 

чрез ПЧП, предвид харак-

теристиките на конкрет-

ния проект. 

Като форма на ПЧП 

концесионният модел бе 

успешно използван в Бъл-

гария в миналото. В този 

контекст концесията на 

летище София е един на-

стоящ проект, който се 

развива добре.

С какво финансовите 
инструменти, които ЕИБ 
предоставя за развитие 
на мащабни инвести-
ционни проекти, се раз-
личават от тези, които 
търговските банки биха 
могли да предложат? На 
какви критерии трябва 
да отговарят проекти-
те, за да попаднат в об-
хвата на финансиране и 

да бъдат одобрени?
Едно от основните 

предимства на кредити-

рането от ЕИБ са паде-

жите по отпуснатите от 

банката кредити, които 

са по-дълги от предла-

ганите на пазара, както 

и нашите изгодни лихви, 

които можем да предло-

жим с оглед на привилеги-

рования ни достъп до меж-

дународните капиталови 

пазари като кредитор с 

рейтинг ААА. Също така 

като банката на ЕС ние 

работим на нетърговска 

основа и затова прехвър-

ляме нашите изгодни усло-

вия за финансиране на за-

емополучателите ни. Това 

прави лихвите по нашите 

кредити достъпни и съо-

бразени с потребностите 

на заемополучателите. 

Освен това одобряване-

то на проект от банка-

та представлява „знак за 

качество”, който показва 

на другите кредитори, че 

съответните инвестиции 

са технически, икономи-

чески и финансово жизне-

способни и че отговарят 

на екологични, социални 

и етични стандарти. По 

този начин участието на 

банката може да привлече 

други финансови инсти-

туции, което се насърча-

ва и от нашата обичайна 

практика за ограничаване 

на финансирането от ЕИБ 

до 50% от разходите по 

проектите. Затова ние 

приветстваме съфинан-

сиране с участие на на-

ционални и международни 

финансови институции.

За да отговарят на ус-

ловията за допустимост, 

проектите трябва да до-

принасят за постигане на 

цели от икономическата 

политика на ЕС. Нашите 

дейности са насочени към 

следните области: климат 

и околна среда – подкрепа 

на прехода към нисковъ-

глеродна, екологично съ-

образна и устойчива към 

изменението на климата 

икономика; иновации и про-

фесионални умения – на-

сърчаване на уменията и 

иновациите на всяко ниво; 

инфраструктура - свърз-

ване на гражданите на Ев-

ропа, вътрешните пазари 

и икономики; подкрепа за 

гръбнака на икономиката 

на ЕС - малките и средни 

предприятия. Предвид ро-

лята на „климатична бан-

ка” на ЕС от следващата 

година всички финанси-

рани от ЕИБ проекти ще 

трябва да бъдат в съот-

ветствие с Парижкото 

споразумение за климата, 

а до 2025 г. най-малко 50% 

от проектите, финанси-

рани от ЕИБ, ще окажат 

положително въздействие 

върху климата и/или окол-

ната среда.ЕИБ ще подпомогне община Бургас в изготвянето на проект за изграждане на болница за деца



8 СПЕЦИАЛЕН ГОСТÑòðîèòåë петък, 21 август 2020

БЯЛА КНИГА НА БЪЛГАРСКИЯ АРХИТЕКТУРЕН МОДЕРНИЗЪМ
СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА КСБ, САБ И В. „СТРОИТЕЛ“ 

За обектите на инженерната архитектура ще търся за съмишленик Камарата на строителите

Арх. Тодор Булев, председател на УС на САБ: 

На работна среща между инж. Илиян Терзиев, предсе-
дател на Управителния съвет на Камарата на строите-
лите в България (КСБ), и председателя на УС на Съюза на 
архитектите в България (САБ) проф. д-р арх. Тодор Булев 
беше постигната договореност в. „Строител“ да попу-
ляризира в своя рубрика инициативата на САБ – „Бяла 

книга на българския архитектурен модернизъм“.
Кампанията е стартирана още през 2017 г. с жела-

нието за проучване, документиране и защита на архи-
тектурните постижения от последните 50 - 60 години и 
изготвяне на техен регистър - т.нар. Бяла книга, а сега 
КСБ и в. „Строител“ развиват идеята с разработването 

на авторски материали за най-значимите обекти.
По мнението на проф. Булев това е още един начин да 

се съживи самоуважението на архитектите и строите-
лите, да се възстанови диалогът, в резултат на който 
в миналото са създадени големите строителни пости-
жения в страната. 

Елица Илчева

Арх. Булев, в края на юли 
след години усилия вече 
е факт Бялата книга на 
българския архитектурен 
модернизъм. Какво да очак-
ват читателите в нея?

Първо искам да кажа, че 

излезе само първият том, 

имаме готовност за още 

един, а целта ни е да на-

правим тритомно издание. 

Знаете, че идеята се роди 

през 2017 г. покрай това, 

че в някогашния хотел „Ви-

тоша Ню Отани” започнаха 

преустройства, които пре-

дизвикаха будната архите-

ктурна мисъл да се проти-

вопостави. Защото това е 

единственият шедьовър на 

известния японски архитект 

Кишо Курокава в Югоизточ-

на Европа и има много ка-

чества, които не биваше да 

бъдат заличени.

Там се смениха няколко 

собственици и всеки проме-

няше по нещо, но последният, 

действаше съвсем грубо. 

Смени японските вишни с 

изкуствени, вътре унищожи 

интериорите, дворът също 

изгуби съдържанието си, но 

върхът беше, че смятаха да 

пристрояват казино.

Затова решихме да на-

дадем глас за всички сгради 

на модерната архитектура, 

които преминавайки от едни 

ръце в други, или са в лошо 

състояние, или на тях се гле-

да като на нещо, което няма 

стойност. Става дума за 

много от хотелите, напри-

мер „Родина“, комплекси по 

морските ни курорти, гари, 

изобщо огромно строител-

ство от този период, неща 

характерни за градския пей-

заж. 

Та тогава направихме 

една пресконференция, за 

подсетим обществото, да 

дадем сигнал, че съградено-

то трябва да се цени и пази. 

Нали затова е Законът 
за културното наслед-
ство?

Да, но в нормативния 

акт има един времеви диа-

пазон от 50 години, в който 

сградите не се третират 

като културна ценност, и 

тези 50 г. се местят. Ето, 

сега всичко до 1970-а вече 

може да се разглежда като 

ценност, ако тя се докаже, 

разбира се. Затова първо 

публикувахме списък, после 

направихме работна група 

и с избирането ми за пред-

седател на УС на Съюза на 

архитектите в България 

(САБ) включих като акцент 

в моята програма възраж-

дането на идеята за тази 

Бяла книга. Беше важно, че 

така и ние, архитектите, се 

вгледахме в периода 50-те – 

80-те г., открихме сградите, 

почувствахме достойнства-

та им.

Каква е целта в крайна 
сметка?

Да променим отношение-

то, да усетим, че тези зда-

ния имат автори, строите-

ли. А в движение се стигна 

и до предложението нашите 

проучвания да се разширят 

във времето и да обхванат 

целия период от зараждане-

то на модерната архитек-

тура в България – това са 

20-те и 30-те години на ми-

налия век. После решихме да 

разширим представата за 

модернизма не само в чистия 

му вид, и а и там, където има 

съчетаване с други влияния. 

Сформираната работна гру-

па стана и редакционна коле-

гия. Освен мен там са проф. 

д-р Константин Бояджиев, 

арх. Христо Ганчев, ст.н.с. 

д-р арх. Петко Едрев, Юлияна 

Глушкова.

Когато започвахме, ние 

не знаехме точно какъв вид 

ще добие инициативата. 

Успяхме да привлечем съ-

юзните членове и докато 

преглеждахме материалите, 

стигнахме до извода, че е 

прибързано да кажем – този 

обект има качества на па-

метник, другият не. Първо, 

защото времево е още много 

рано за това, и второ, защо-

то самата оценка е много 

сложен процес, а и не сме 

изчерпали всички обекти. 

Така че трябва най-напред 

да дадем теоретично по-

знание за този период, тъй 

като хората не знаят той 

какво представлява. Дори и 

нашите колеги.

Вероятно това е при-
чината за започнете с една 
обемна теоретична част 
по темата.

Да, първият том включ-

ва една теоретична част, 

както и този приблизителен 

индикативен списък на обек-

тите от 30-те до 80-те 

години с обобщението, че 

това е предимно обществе-

на и жилищна архитектура. 

Имаме намерение да разши-

рим с индустриални обекти 

и архитектурни ансамбли, 

като центъра на Ловеч, на 

Монтана, на Благоевград. 

Последните са няколко вида. 

Има например архитектур-

но-скулптурни ансамбли, 

които са най-атакувани, за-

щото обикновено са свърза-

ни с идеологиите от минало-

то. Виждаме как се промени 

отношението към Бузлуджа, 

която освен паметник на 

БКП е и уникална архите-

ктурна творба, предизвик-

ваща интерес в цял свят.

Т.е. отваряме темата 

и застъпваме тезата за 

деидеологизацията на архи-

тектурата. Защото стой-

ността на сградите е нещо 

различно от това защо са 

създадени. Виждаме напри-

мер, че зданията в центъра 

на София перфектно се из-

ползват от сегашната де-

мокрация. Това, че те имат 

държавническо излъчване, 

се оказва по-важно. В случая 

става дума архитектурата 

да се оцени в по-широк план.

Ще обхванете ли и ин-
женерни съоръжения?

Да, това е мое предло-

жение, като имам намере-

ние да привлека за съмиш-

леници в реализацията му и 

членовете на Камарата на 

строителите в България. 

Тези съоръжения, в които 

конструкторите са водещи, 

също са част от архите-

ктурния пейзаж и освен своя-

та функция имат и култур-

на стойност. Виадуктите, 

фабричните комини, целите 

комплекси. 100-метровите 

язовирни стени, каскада-

та „Белмекен-Сестримо“. 

Всички те са ценности и 

отразяват не само икономи-

ческото, но и нашето стро-

ително и културно развитие. 

За това става дума, да обър-

нем внимание. И то не само 

на обектите, а и на строи-

телите им. Имахме при нас 

един изумителен инженер 

- Лало Райков, който е много 

популярен сред гилдията и 

автор на редица забележи-

телни решения. Например 

надлезът на Винаровото ко-

лело, който е негов, е пример 

за уникална конструкция. 

Инженерната архитек-

тура има много голяма роля 

да се развие изобщо архи-

тектурата. И в началото на 

ХХ в., когато се зараждат 

великите имена в модерни-

зма, те много често подчер-

тават, че се ориентират 

към рационалното начало, 

към инженерната мисъл, 

например в силозите, само-

летните хангари и др. - тези 

неща са част от голямата 

архитектура, а ние имаме 

своите образци и трябва да 

се възпитаме да ги ценим. 

Защо книгата включва 
и информация как става 
обявяването на паметници 
на културата? 

Защото първият том 

е нещо като един указател 

какво искаме да постигнем 

и как бихме могли да го на-

правим. Във втория ще има 

студии за определени пери-

оди, ще продължим да правим 

проучвания на сградите, ня-

кои уникални, каквато е зала 

„Универсиада“, ще ги пред-

ставим по-подробно, за да 

ги защитим. Също и част от 

жилищните комплекси, които 

изразяват много убедително 

позицията на модернизма по 

отношение на градоустрой-

ството. Такъв например е 

някогашният „Заимов“ в Со-

фия заедно с парка пред него. 

Помислете си сега кой гра-

доустройствен архитект 

би оставил 70 процента 

от една територия за парк. 

Това е уникален пример за 

модерно мислене и за нещо, 

към което днес се стремим. 

Добре, но може ли всяка 
сграда, която някога е била 
значима, да бъде смятана 
за културен паметник? 

О, не, ние не си поставя-

ме задачата да правим всич-

ко културен паметник. Пър-

во, защото това е трудна 

процедура, и второ, защото 

статутът усложнява проек-

тирането на реконструкции. 

Не това е целта ни. По-скоро 

искаме обществото да осъ-

знае, че тези сгради имат 

културна стойност, и да 

поставим началото на едно 

културно отношение към 

тях. В голямата си част те 

го заслужават. Т.е. слагаме 

началото на култивиране на 

погледа към архитектурата, 

което последните години 

доста се срина. Пример за 

това е, че дори зданието на 

Министерския съвет е с кли-

матици на фасадата. 

Как обаче се държи ба-
лансът между това да се 
запази един обект, но и да 
се използва в съвременни-
те условия, които имат 
нови различни изисквания 
към средата?

Както и при паметни-

ците – би следвало да си 

зададем въпроса кое в едно 

здание е ценното и кое – не, 

какъв е бил замисълът, кое е 

било важното. Особено там, 

където има намеси, трябва 

да се прецени дали водещо-

то трябва да е връщането 

към оригинала. 

Възниква и въпросът 

може ли новият стопанин да 

има отношение към първо-

началното използване, може 

ли да запази основните осо-

бености на пространство-

то чрез новото решение. 

Когато преценяваме, че от 

една постройка малко неща 

трябва да бъдат запазени, 

говорим за регенерация – 

възраждане с нови функции. 

Например ако отправим 

поглед към съвременното 

използване на зала „Универ-

сиада“, считам, че буквално 

трябва да запазим едно към 

едно много неща, а новото 

да го търсим в съседство. 

Защото лошият пример е 

„Фестивална“ – която уж е 

възстановена и се експло-

атира, но всъщност с ремон-

та е заличено присъствието 

на оригинала. 

Рецепти не могат да се 

дават, но трябва да се стре-

мим да останем максимално 

близо до автентичното.

Виждам, че на задната 
корица е скицирана Бузлу-
джа и предвид казаното 
по-горе мога да си обясня 
защо. Не разпознавам обаче 
сградата на първата? 

Това е първият проект с 

истински модерна архитек-

тура в България – същински 

Баухаус, даже в известна 

степен го изпреварва. Той е 

на арх. Лазар Парашкеванов 

за Централната земедел-

ска дружба, където сега е 

операта. Интересно е, че е 

бил одобрен лично от Алек-

сандър Стамболийски. Не е 

реализиран, но е много инте-

ресен с авангардизма, който 

излъчва.

Снимка авторът
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Страницата подготви 
Мирослав Еленков

Вицепремиерът по икономиче-

ската и демографската политика и 

министър на туризма Марияна Нико-

лова е разговаряла с представите-

ли на зимните курорти на работна 

среща в Боровец. В нея участие са 

взели ръководствата на туристи-

ческите комплекси в Банско, Пам-

порово, Боровец и София, както и 

представители на местната власт 

и бизнеса от община Самоков. Бран-

шът е откроил пред вицепремиера 

необходимостта от подобряване на 

пътната инфраструктура и връз-

ката с летищата, както и идеята 

да се обмисли начин за стимулиране 

на пътуванията с автобус на прин-

ципа на субсидиите за чартърните 

полети. Във фокуса на разговори-

те е било още, че България като 

туристическа дестинация трябва 

да преориентира своята рекламна 

стратегия и кампания в социални-

те мрежи, както и в телевизиите на 

балканските страни. В тази връзка 

кметът на Самоков Владимир Геор-

гиев е заявил, че трябва да се разра-

боти рекламна кампания, насочена 

и към българските граждани, както 

и да се помисли за стимулиране на 

конферентния и конгресния туризъм.

Участниците в дискусията са 

подчертали, че в зимните курорти 

се спазват всички мерки за безопас-

ност. „Ски спортовете са едни от 

най-сигурните и здравословните за-

нимания, единственото струпване 

на хора е възможно само на лифтове, 

но и там се взимат мерки за спазва-

не на дистанцията“, са заявили те. 

Бизнесът е изразил благодарност 

към вицепремиера Николова за же-

ланието й да работи близо с него в 

търсене на решения за сезона и е 

изтъкнал, че подобна среща с пред-

ставителите на всички основни 

зимни курорти се организира за пръв 

път от години. 

Марияна Николова е припомнила 

всички мерки, които правителството 

инициира, за да подпомогне туристи-

ческия сектор, който е най-засегнат 

от разпространението на COVID-19. 

„Важно е отсега да започне и подго-

товката на сезон 2021, защото прог-

нозите са, че следващите две години 

отрасълът ще продължи да се възста-

новява плавно, но все още няма да е 

достигнал нивата отпреди кризата“, 

е заявила Николова. Представителите 

са посочили, че за сектора е от голямо 

значение да се запази мярката 80:20 

до края на сезона, и са подкрепили 

предложението на вицепремиера тя 

да действа до май 2021 г. В помощ на 

работата им би била възможността 

детските ваканции на всички балкан-

ски държави да се синхронизират.

Обсъдена бе необходимостта от подобряване на пътната 
инфраструктура и връзката с летищата

Нови икономически 

мерки за бизнеса бяха 

обсъдени на среща меж-

ду министъра на иконо-

миката Лъчезар Борисов 

и представители на ра-

ботодателските и син-

дикалните организации. 

На нея стана ясно, че в 

следващите 4 месеца ве-

домството предвижда да 

предприеме допълнителни 

антикризисни мерки, пряко 

насочени към българските 

предприятия за преодоля-

ване на последствията 

от COVID-19. „С налични-

те свободни средства в 

рамките на Оператив-

на програма „Иновации и 

конкурентоспособност 

2014 – 2020“ в размер на 

162 млн. лв. е планирано 

да стартират две мерки”, 

каза министър Борисов на 

брифинг след срещата. И 

разясни, че първата мяр-

ка е за т.нар. „големите 

малки“ компании, които не 

са включени до момента, 

но допълнително ще ста-

не ясно дали това да са 

фирми с годишен оборот 

от 500 хил. лв. или с 300 

хил. лв., като помощите за 

тези компании ще бъдат 

50 или 100 хил. лв.

Втората мярка е да 

се предостави подкрепа, 

включително инвести-

ционна, за МСП, за реорга-

низация и адаптиране на 

работните места или про-

мени в бизнес процесите 

и моделите. Размерът при 

нея е 82 млн. лв.

С новите средства 

в рамките на инициати-

вата на Европейската 

комисия React-EU, които 

са 391 166  000 лв., е пред-

видено да стартират 

мерките „Дигитализация, 

възстановяване и растеж“ 

Засилване на търговско-икономи-

ческите взаимоотношения и смек-

чаване последствията от COVID-19 

е била темата на разговор между 

министъра на икономиката Лъчезар 

Борисов и турския посланик Н.Пр. 

Айлин Секизкьок. На срещата е при-

съствал и зам.-министърът на ико-

номиката Стамен Янев.

Двете страни са постигнали 

споразумение за провеждане на се-

сия на смесената българо-турска 

междуправителствена комисия в 

началото на есента, която би мо-

гла да бъде съпроводена с бизнес 

форум, ако епидемиологичната об-

становка позволи това. Министърът 

на икономиката и турският посланик 

са били единодушни, че въпреки спада в 

търговските взаимоотношения за пър-

вото и второто полугодие данните не 

са притеснителни и България и Турция 

продължават да се радват на активно 

икономическо сътрудничество. В под-

крепа на тези думи Н.Пр. Айлин Секиз-

кьок е изтъкнала, че вместо да нама-

лят производството си, много турски 

фирми дори са разширили дейността си 

по време на пандемията. Тя също така 

е информирала за предстояща нова ин-

вестиция в България, която се очаква 

да разкрие до 400 работни места.

И з п ъ л н и т е л н а т а 

агенция за насърчаване 

на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП) 

приканва желаещите да 

получат безвъзмездна 

финансова помощ от На-

ционалния иновационен 

фонд да подават своите 

проектни предложения в 

11-ата конкурсна сесия 

на Националния инова-

ционен фонд (НИФ). По 

схемата „Подпомагане на 

научноизследователска-

та и развойна дейност 

на предприятията и ор-

ганизациите за научни 

изследвания и разпрос-

транение на знания” се 

предоставят средства в 

размер на до 500 000 лв. 

за проект, като желае-

щите могат да подават 

своите документи по 

електронен път с елек-

тронен подпис на интер-

нет адрес https:edelivery.

egov.bg.

Настоящата сесия 

ще подкрепи българските 

фирми с бюджет от над 5 

млн. лв., като основна цел 

на Фонда е да насърчи на-

учноизследователската 

и развойната дейност за 

повишаване конкурентос-

пособността на родния 

бизнес, като стимулира 

развитието на нови или 

усъвършенствани проду-

кти, процеси или услуги. 

В своите предходни 10 

конкурсни сесии НИФ фи-

нансира реализацията на 

над 500 проекта с над 90 

млн. лв. в сферата на ин-

формационните и комуни-

кационните технологии, 

мехатрониката, биотех-

нологиите, творческата 

и развлекателната индус-

трия и други.

Правилата за управле-

ние на средствата, както 

и пълна информация от-

носно необходимите за 

кандидатстване докумен-

ти и протичане на про-

цедурата по кандидат-

стване са публикувани на 

официалната интернет 

страница на ИАНМСП.

– с индикативен бюджет 

291 166 000 лв., и „Цифро-

ви и зелени иновации“ – с 

индикативен  бюджет 

100 000 000 лв.

Основната цел на мяр-

ката „Дигитализация, въз-

становяване и растеж“ е да 

осигури подкрепа за МСП. 

Заложено е да се финанси-

рат проекти за насърчаване 

използването на ИКТ в пред-

приятията, инвестиции за 

реорганизация на работни-

те процеси и възстановява-

не на дейността, вкл. интер-

национализация, инвестиции 

в технологии за опазване 

на околната среда, както 

и въвеждане на възобновя-

еми източници на енергия 

за отопление и охлаждане 

за собствено потребление. 

Подкрепа по нея ще могат 

да получат компаниите от 

всички сектори на икономи-

ката, които са осъществя-

вали дейност през 2018 г. 

и 2019 г. Предвиден е мини-

мален размер - 10 000 лв.; 

максимален размер съгласно 

категорията на предприя-

тията:  микро - 100 000 лв., 

малки - 150 000 лв., средни – 

250 000 лв.

„Цифрови и зелени ино-

вации“ ще подпомогне 

бизнеса да се адаптира и 

подготви за прехода към 

цифрова и кръгова иконо-

мика. По мярката е пред-

виден минимален размер 

– 50 000 лв., максимален 

размер – 391 166 лв. Интен-

зитетът на безвъзмездна-

та помощ е 80%.

„Културният туризъм, съчетан с археология и фести-

вали, допринася за превръщане на България в целогодишна 

дестинация. Популяризирането на страната като място 

за пътувания в 4 сезона е основно в моята работа.“ Това 

е заявила вицепремиерът и министър на туризма Марияна 

Николова по време на работно посещение на късноантич-

ната крепост „Цари Мали град“ край с. Белчин. Тя е била 

придружена от инж. Симеон Пешов, президент на „Главбол-

гарстрой“ АД и почетен председател на КСБ, и археолога 

Веселин Хаджиангелов.

Ръководството на забележителността е информирало 

Николова, че повече от 1,260 млн. туристи са посетили 

обекта от откриването му преди 6 години. „Предимство на 

мястото е близостта до столицата и един от водещите 

зимни курорти – Боровец. Това превръща атракцията в 

предпочитана дестинация в района на Югозападна Бълга-

рия“, е коментирала вицепремиерът. Предстои на тери-

торията на туристическия обект да се проведе оперен 

фестивал. Това се прави за първа година, като се очаква да 

допринесе за привличане на повече пътувания към района.

В рамките на работното посещение в с. Белчин Мари-

яна Николова е инспектирала и едно от местата за нас-

таняване на туристи. Тя лично се е уверила, че в обекта 

се спазват всички мерки и указания на Министерството 

на туризма и Министерството на здравеопазването за 

безопасна работа. „Изключително важно е стриктно да се 

следват всички предписания и да се гарантира здравето и 

сигурността на гостите“, е подчертала вицепремиерът.
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Грубият строеж е при-

ключил до декември м.г, 

след което през зимния 

сезон са стартирали до-

вършителни работи – ту-

хлени зидарии, преградни 

стени от гипсокартон, 

всички мрежи – ВиК, ОВК, 

електро, слаботокови ин-

сталации. 

Към момента тяло А е 

завършено на степен гип-

сова шпакловка, направе-

на е и замазка. Остава да 

бъде поставен ламиниран 

паркет в помещенията, 

плочки в санитарните 

зони и да се боядисат 

стените. В тяло Б са из-

градени всички инстала-

ции, а довършителните 

дейности са изпълнени 

на 50%. Очаква се те да 

приключат до средата на 

септември 2020 г. В тяло 

Е е започнал монтажът на 

инсталациите и следват 

довършителните работи. 

Апартаментите и в три-

те нови корпуса ще бъдат 

с напълно завършени бани 

със съответните струк-

тури за вграждане и сани-

тария към тях.

Влаганата 

дограма е клас А  
с 5-камерен профил и 
троен стъклопакет 

в дървесен цвят. За 

теракота и фаянса, както 

и за вътрешните гипсови 

шпакловки се използват 

висококачествени мате-

риали от клас А. Същото 

важи и за изолациите и 

мазилките. 

Сектор А ще разпола-

га 63 апартамента, блок 

Б - с 57 броя, а най-много 

са в Е – общо 69. На все-

ки етаж в корпусите има 

средно по 10 апартамен-

та, като един от тях е 

двустаен, а останалите 

са разпределени поравно 

между ателиета и еднос-

тайни с разнообразна ква-

дратура. „Не се предвижда 

да се влага обзавеждане и 

по този начин ще се даде 

възможност всеки бъдещ 

собственик сам да преце-

ни как да подреди дома си“, 

обясниха още от „Главбол-

гарстрой” АД.

Строителите разка-

заха още, че между всич-

ки тела на комплекса на 

партерния етаж се прави 

топла връзка, която да 

създаде свързаност меж-

ду тях. Освен това около 

зданията се обособяват 

наземни паркоместа за 

свободно паркиране. 

В момента има дейст-

ващ плувен басейн в тяло 

Б, който е със свободен 

достъп за всички оби-

татели на комплекса. В 

същия корпус предстои 

строителството на СПА 

зона и фитнес, за които 

собствениците ще из-

ползват намаление от 50% 

от цената при посеще-

нието им. В комплекса има 

детски кът със свободен 

достъп, а до рецепцията – 

действащ лоби бар, като 

е предвидено и изграждане 

на ресторант. 

Очаква се корпуси А, Б и 
Е да бъдат завършени и 
въведени в експлоата-
ция до края на 2020 г.

В „Боровец Гардънс” са 

осигурени всички условия 

за пълноценна почивка 

както през зимата, така 

и през топлите сезони. 

Районът на комплекса е 

подходящ за каране на ски, 

разходки в планината, ко-

лоездене и безценно време 

със семейството. 

В нестихващата пан-

демия подобни вакан-

ционни имоти са много 

подходящи за социална 

изолация. Жилищата тип 

втори дом са чудесна ин-

вестиция, а когато са в 

популярните дестинации 

за туризъм в България 

като Боровец, имат и ви-

сока рентабилност. Това 

сочат анализите на екс-

пертите по недвижими 

имоти.

Според данните на 

Bulgarian Properties идва 

нов тренд на пазара и той 

е за 

нарастващо търсене 
за покупка на апарта-
менти в планинските 
курорти. 

Наблюденията на аген-

цията показват, че за пери-

ода 1.03.2020 - 31.07.2020 г. 

сделките в този сегмент 

са се увеличили с 30%, като 

Боровец води по ръст на 

интереса на купувачите и 

реализираните продажби 

на имоти през последните 

месеци. 

„Предимството на пла-

нинския курорт е в това, 

че е подходящ за целого-

дишен туризъм, тъй като 

и в летните месеци има 

редица активности и ат-

ракции, които набират 

популярност, и все повече 

Комплексът ще разполага с над 180 нови апартамента до края на 2020 г.

В. „Строител“

Напредва строител-

ството на втората фаза 

на популярния комплекс 

„Боровец Гардънс”, разпо-

ложен само на 650 м от 

центъра на едноименния 

планински курорт и от ка-

бинковия лифт. Началото 

на дейностите по разши-

рението на новата перла в 

короната на Рила е стар-

тирало през пролет та 

на 2019 г. Вторият етап 

включва изграждането на 

три корпуса към вакан-

ционния комплекс – блоко-

ве А, Б и Е. Новите части 

са с РЗП 9 510,71 кв. м и 

ще осигурят повече от 

180 допълнителни апарта-

мента в комплекса. В мо-

мента „Боровец Гардънс” 

разполага с 231 жилищни 

единици, завършени в рам-

ките на първия етап в пе-

риода май 2008 – декември 

2009 г. Те са разположени 

в сграда от хотелски тип 

с РЗП 24 000 кв. м, състо-

ящ се от 5 функционално 

свързани помежду си сек-

ции. В комплекса има ра-

ботещи басейн, СПА зона, 

детски клуб, ресторант и 

лоби бар.

Възложител и на двете 

фази е „ГБС-Инвест” ЕАД, 

а главен изпълнител – „Гла-

вболгарстрой” АД. Стро-

ителите разказаха пред 

вестник „Строител“, че 

реализиращите се блокове 

А и Е са по на 6 етажа – 

партерен и още 5 над него, 

а тяло Б – с партерен и 6 

над него. 

„При построяването на 

новите части на „Боровец 

Гардънс” 

в максимална степен са 
запазени съществува-
щата висока дървесна 
растителност, 

както и спортната 

зона с тенис кортове. По-

кривите на зданията са 

скатни с наклони, отгова-

рящи на изискванията на 

региона. Връзките между 

нивата са направени чрез 

пет обслужващи асансьо-

ра, две двураменни и три 

трираменни стълби“, посо-

чиха от компанията.



хора предпочитат отдих 

сред прохладата и спокой-

ствието на планината. 

Също така през послед-

ните години доходност-

та от отдаване под наем 

постепенно нарастваше 

и достигна нива, които 

привличат вниманието за 

инвестиция с цел отдава-

не под наем“, коментира 

Полина Стойкова MRICS, 

изп. директор на Bulgarian 

Properties.

Според специалистите 

допълнителен плюс на Бо-

ровец е, че предлагането 

на апартаменти е доста 

ограничено и конкурен-

цията от ваканционни 

комплекси не е толкова 

голяма, а близостта до 

София дава възможност 

за собствено ползване на 

имота и по-добър начин на 

живот, което е особено 

важно в условия на епиде-

мия. 

„Ползите от собстве-

но жилище в курортен 

комплекс в съчетание с 

възможност за работа или 

учене от дистанция дават 

много повече възможнос-

ти за постигане на по-до-

бър баланс и по-качест-

вен живот сред природа и 

чист въздух. Именно това 

стимулира интереса и към 

ваканционни, и към селски 

имоти, а България предла-

га голямо разнообразие и в 

зависимост от предпочи-

танията на хората всеки 

се ориентира да намери 

собствено място извън 

пределите на големия 

град“, казва още Стойко-

ва.

Финансовите анализа-

тори също препоръчват 

ваканционните имоти. Те 

са категорични, че 

инвестицията в не-
движимост е шанс да 
спасим средствата си 
от кризата.

„За много хора покупка-

та на имот е голямо вло-

жение и сериозен разход. 

По-далновидните обаче 

виждат в такава сделка и 

шанс да печелят в близко 

бъдеще, а не само да въз-

върнат инвестицията си. 

От недвижим имот тип 

втори дом спокойно мо-

гат да се очакват и при-

ходи, стига да е подбран 

в правилното време и на 

правилното място“, посоч-

ват професионалистите, 

като изтъкват и няколко 

основни причини, защо 

точно сега е добре да се 

придобие обект за отдих. 

Една от тях е, че

България е дестинация 
за четири сезона.

По думите на анали-

заторите инвестицията 

във ваканционен имот у 

нас става все по-атрак-

тивна не само заради ими-

джа на страната като це-

логодишна туристическа 

дестинация, а и от гледна 

точка на капиталовата 

печалба. „Благоприятни-

ят климат, запазената 

природа и конкурентните 

цени на стоки и услуги 

спрямо останалите ев-

ропейски държави правят 

България предпочитана за 

туризъм, за по-дълго пре-

биваване, а дори и за трай-

но заселване у нас. Това е 

шанс за собствениците 

на имоти да ги отдадат 

под наем дългосрочно и на 

атрактивни цени, което 

им гарантира доход дори 

във времена на криза“, из-

тъкват те.

Спящи пари в банка 
или пари, които носят 
пари.

Експертите отбеляз-

ват, че ваканционните 

имоти са и чудесна въз-

можност за генериране на 

пасивен приход. Закупува-

нето на вила или апарта-

мент в някой от българ-

ските курорти може да се 

окаже по-добра спестовна 

алтернатива от банков 

депозит. Финансистите 

посочват като причина 

високата доходност от 

6% на годишна база за та-

кава недвижимост. „Ако 

инвестицията е напра-

вена в добър курорт и на 

атрактивна локация, тя 

би могла да се изплати за 

кратко време. От всеки 

собственик зависи дали 

ще отдаде имота си дъл-

готрайно, или ще го пуска 

под наем за времето, в 

което не го ползва. Дали 

ще го менажира сам, или 

ще делегира права, е също 

въпрос на личен избор. Има 

компании, които професио-

нално управляват вакан-

ционни имоти, работят 

с изградена клиентска 

база от туристи, които 

посещават държавата и 

отсядат във ваканционни 

апартаменти не само в 

активните туристически 

сезони, а и целогодишно. 

Това е предпоставка за 

добра доходност на имо-

та“, убедени са те.

Инвестиция в имот = 
на инвестиция в здраве

Според статистика-

та над 30% от хората в 

Европа и САЩ проявяват 

сериозен интерес към ва-

канционен имот в даден 

етап от живота си. Бъл-

гария не прави изключение 

от тази тенденция. Да 

вложат средства в жи-

лище в планински курорт 

са готови както хора над 

50-годишна възраст, кои-

то търсят връзка с при-

родата, оттегляйки се 

от суперактивната дей-

ност, така и хора между 

30 и 40 г., които търсят 

начин да се възстановят 

от динамиката на големия 

град. Не правят изключе-

ние и тези, които искат 

чрез имота си да напра-

вят качествена инвести-

ция в своето здраве, то-

нус и добра форма. „Много 

хора определят мястото 

за почивка и като свой 

втори дом, стремейки се 

максимално често да го 

посещават. Това предпос-

тавя растящия интерес 

към курортите ни. Със 

своя чист въздух, съх-

ранена природа и водни 

ресурси те се развиват 

по модела на водещи ев-

ропейски туристически, 

ваканционни и уелнес цен-

трове“, споделят експер-

тите и добавят, че една 

от най-привлекателните 

възможности за инвести-

ция и отдих едновременно 

е покупката в апартхотел. 

Те допълват, че така соб-

ственикът се наслаждава 

на лукс и в същото време 

получава плюсовете, кои-

то инвестицията в дом в 

апартхотел носи. „Осво-

бодени от много от не-

приятните ангажименти 

на стопанисването, по-

добрявате стандарта си 

на живот и разполагате 

с време да инвестирате 

в собственото си здраве 

и личностното развитие“, 

завършват професионали-

стите.

11ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИпетък, 21 август 2020 Ñòðîèòåë
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Със средства на Столичната община в момента се строят 8 нови сгради на детски градини
Десислава 
Бакърджиева

Продължава обновява-

нето на сградата на 14-о 

СУ „Проф. д-р Асен Злата-

ров“ в столичния квартал 

„Банишора“. Дейностите 

се извършват по график и 

се очаква да приключат до 

началото на новата учеб-

на година. Това е устано-

вила проверка на кмета 

на София Йорданка Фан-

дъкова на обекта. На нея 

са присъствали и кметът 

на район „Сердика“ Тодор 

Кръстев, и директорът на 

учебното заведение Ер-

нест Георгиев.

В рамките на проекта 

се извършва конструктив-

но укрепване на зданието 

и цялостно саниране на 

фасадата. „Топлоизолаци-

ята ще даде възможност 

за по-добър топлинен 

комфорт през студени-

те месеци и ефективно 

използване на средства-

та, с които в момента 

се покриват сметките за 

отопление“, посочват от 

Столичната община (СО). 

Директорът на учебното 

заведение Ернест Геор-

гиев е информирал кмета 

Фандъкова, че в училище-

то се обучават 440 деца 

на една смяна. Той е доба-

вил, че между учителите и 

родителите има много до-

бър диалог. „Цветовете на 

новата фасада са избрани 

от родителското насто-

ятелство и се харесват 

от децата“, е споделил 

Георгиев.

През 2017 г. с пари от 

бюджета на СО е ремон-

тиран покривът на учили-

щето и е подменена до-

грамата, припомниха от 

Голяма община. 

Със средства на СО в 

момента се строят 8 нови 

сгради на детски градини. 

Ремонтни дейности се 

извършват в ДГ 167 „Мал-

кият принц“, ДГ 198 „Дет-

ско царство“, 96-о СУ „Лев 

Николаевич Толстой“, ДГ 

89 „Шарена дъга“, ДГ 55 

„Магнолия“, ДГ 113 „Прес-

па“, филиала на ДГ „Слън-

чогледи“. Изграждат се и 

физкултурен салон и кухня 

към 100-о ОУ в район „Сер-

дика“, както и нов учебен 

корпус с 11 кабинета и 

физкултурен салон на 9-а 

Френска езикова гимназия.

От СО посочиха още, 

че през 2020 г. са въведени 

в експлоатация нов корпус 

на 64-то ОУ „Цар Симеон 

Велики“ с учебни кабине-

ти и физкултурен салон и 

изградена сграда на дет-

ска градина на мястото 

на стари бараки в район 

„Нови Искър“. Предстои да 

бъдат въведени в експлоа-

тация обновеният плувен 

басейн и спортна зала на 

30-о СУ и две нови здания 

на мястото на съществу-

ващи етернитови детски 

градини в районите „Крас-

но село“ и „Люлин“.

Росица Георгиева

Приключиха дейност-

ите по реставрацията 

на покрива и част от юж-

ната стена на храм „Св. 

вмчк. Георги Победоносец” 

в София. Със 78 000 лв. от 

бюджета на Столичната 

община (СО) са възстано-

вени кръглият покрив на ро-

тондата и южната стена 

на сградата. Това стана 

ясно, след като кметът на 

София Йорданка Фандъкова 

и зам.-кметът на СО доц. 

д-р Тодор Чобанов посети-

ха храма.

Средствата са от-

пуснати от СО по специ-

алната програма за въз-

становяване и изграждане 

на църкви, създадена от 

кмета Йорданка Фандъко-

ва. По нея през последните 

години са осигурени пари 

както за храмове, така и за 

манастири. С подкрепата 

на общината са построе-

ни пет нови църкви – в жк 

„Младост“ молитвеният 

дом „Рождество Христо-

во“, в с. Владая – „Успение 

на Пресвета Богородица“, в 

Долни Богров – храмът „Св. 

св. Петър и Павел“, и др. Ре-

монтирани са църквите „Св. 

Николай Мирликийски Чудо-

творец“, „Св. Мина“ и др.

През 2020 г. в програма-

та са включени 4 обекта. 

Това са Курилският мана-

стир „Свети Иван Рилски“, 

храмът „Св. Пророк Илия“ в 

район „Витоша“, църквата 

„Свети Пимен Зографски“ 

в р-н „Изгрев“ и Арменска 

апостолическа православна 

църква „Света Богородица” 

в р-н „Красно село”. Финан-

сирането от бюджета на 

Столичната община за тях 

възлиза на 170 000 лв. 

Росица Георгиева

Кметът на Столична-

та община (СО) Йорданка 

Фандъкова провери стро-

ителните работи в 51 ДГ 

„Щурче” в р-н „Илинден”. Тя 

беше придружена от кме-

та на района Иван Божилов 

и директора на Дирекция 

„Образование” в СО Ма-

рия Минчева. Фандъкова 

обясни, че е извършено 

конструктивно укрепване 

на сградата на учебното 

заведение, ремонтиран е 

покривът, сменена е до-

грамата и др. Тя добави, 

че е обособена площадка 

за игра за всяка една от 

групите, които ще се обу-

чават в ДГ „Щурче”.

„На 15 септември де-

цата ще влязат в изцяло 

обновената сграда. Сред-

ствата за обезпечаване на 

всички дейности са осигу-

рени от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ и съфинансира-

не от Столичната община. 

Общата им стойност е над 

2,5 млн. лв., като от тях 2,2 

млн. лв. са от ЕС. Възложила 

съм на районните кметове 

да намерят допълнителни 

възможности за строител-

ство на нови забавачки, за 

разширения и отваряне на 

нови групи“, коментира още 

кметът на София. 

Тя обясни, че СО очаква 

да получи два нови терена 

в район „Студентски” за 

изграждане на училища. 

„Работим с Българската 

православна църква, за да 

получим терени в „Мана-

стирски ливади – изток” и 

„Витоша ВЕЦ – Симеоново” 

за учебни заведения. Ми-

налата година открихме 

новия корпус на Първа Ан-

глийска гимназия и 112-о 

основно училище, който уд-

вои капацитета им“, посочи 

Фандъкова.Росица Георгиева

Започнаха ремонтни-

те дейности на бул. „Бъл-

гария“ в участъка от ул. 

„Тодор Каблешков“ до Со-

фийския околовръстен път 

(СОП) в платното в посока 

центъра. Те стартираха 

веднага след като приклю-

чиха СМР в същия участък 

на пътната артерия в по-

сока кв. „Бояна”. Извърше-

ният ремонт е обхванал 

трасе с дължина 1350 м. 

Поставени са 17 000 кв. м 

метална мрежа, хидрои-

золация и асфалтова на-

стилка. Възстановено е 

и мостово съоръжение 

над ул. „Васил Стефанов“ 

преди СОП. Продължава 

работата по тротоарите 

и велоалеите. 

Преди това бяха ремон-

тирани и други участъци 

на бул. „България“ – от бул. 

„Гоце Делчев“ до ул. „Тодор 

Каблешков“ и от Софий-

ския околовръстен път до 

моста на р. Боянска.

В момента се обновя-

ва и южното платно на ул. 

„Тодор Каблешков“ в отсеч-

ката от „Ген. Кирил Ботев“ 

до ул. „Боянски водопад“. 

Участъкът ще бъде го-

тов до 5 септември. Това 

стана ясно след проверка 

на кмета на Столичната 

община Йорданка Фандъко-

ва. Тя беше придружена от 

зам.-кмета по направление 

„Обществено строител-

ство” инж. Цветан Божи-

нов, главния архитект на 

София Здравко Здравков, 

кмета на район „Триадица“ 

Димитър Божилов, ръково-

дителя на обекта и пред-

ставители на фирмата 

изпълнител, проектанта 

и надзора. Към момента 

са положени бордюри с ин-

тегрирано отводняване и 

первазите в разделител-

ната ивица. Профилира се 

и се уплътнява конструк-

цията на настилката, 

която е предназначена за 

тежко движение. В учас-

тъка остава да се монти-

рат стълбовете за освет-

ление, да се рекордират 

шахтите и да се положат 

асфалтовите пластове. 

Последният износващ слой 

ще се направи с приключ-

ването на втория етап 

на проекта, който е до ул. 

„Костенски водопад“.
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Столичната община 

обяви обществена поръч-

ка за поддръжка, основен 

ремонт и изграждане на 

улично осветление на тери-

торията на София за срок 

от 2 години с възможност 

за удължаване при добра 

работа с още 2 години. 

Прогнозната стойност на 

поръчката за 2 години е 

общо до 36,8 млн. лв. за 4-те 

обособени позиции. Това съ-

общиха от пресцентъра на 

общината.

Предвидените средства 

са разделени на две дейнос-

ти - първата за поддръжка 

на съществуващото улично 

осветление; и втората - ин-

вестиции за изграждане на 

ново улично осветление и 

основен ремонт. Средства-

та за поддръжка са до 3,2 

млн. лв. за 2 години за зона. 

Средствата за изграждане 

и ново улично осветление са 

лимитирани до 6 млн. лв. за 

2 години на зона. Изгражда-

нето на ново улично освет-

ление се възлага от Сто-

личната община само при 

наличие на финансов ресурс, 

уточняват от общината. 

„В сравнение с общест-

вената поръчка, проведена 

преди 7 години, средствата 

за поддръжка са увеличени 

със 700 хил. лв. за 2 години 

на зона, което отразява 

увеличения брой обекти за 

поддръжка и увеличените 

Срокът е 2 години, а прогнозната стойност 36,8 млн. лв. разходи. Възможностите 

за инвестиции в изграждане 

на ново улично осветление 

са увеличени двойно. Целта 

на Столичната община е да 

осигури повече средства за 

изграждане на ново улично 

осветление и основен ре-

монт, от което много ра-

йони на София имат нужда“, 

коментира пред медиите 

кметът по направление 

„Транспорт и градска мо-

билност” в СО Кристиан 

Кръстев. Той заяви също, че 

от представените данни 

по безспорен начин се виж-

да, че твърдението, което 

се разпространява от ор-

ганизацията „Спаси София“ 

за поръчка за 88 млн. лв. за 

2 години за улично осветле-

ние, е поредното невярно. 

„Търсим най-добрия вариант 

за улично осветление, тъй 

като сега то не е такова, 

каквото искаме да имаме в 

София”, каза още Кръстев.
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Близо 10 млн. лв. ще бъдат инвестирани в светата обител

Росица Георгиева

Близо 10 млн. лв. ще бъ-

дат инвестирани в Кре-

миковския манастир „Св. 

вмчк. Георги Победоносец“ 

за превръщането му в ду-

ховен център на Софийска 

област. Мащабният про-

ект, който включва строи-

телно-ремонтни и консер-

вационни дейности на един 

от най-старите храмове у 

нас, стартира на 12 август 

и е със срок на изпълнение 

от 24 месеца. Неговата цел 

е не само да се ремонтират 

част от сградите в обител-

та, но и да се създаде въз-

можност за допълнително 

развитие и привличане на 

посетители, т.е. цялостен 

туристически продукт. Фи-

нансирането на проекта 

включва 8 млн. лв. от упра-

вляваната от Министер-

ството на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“ и 2 млн. лв. 

нисколихвено кредитиране, 

което се отпуска от Фонда 

за устойчиво градско раз-

витие, опериращ в София. 

Изпълнител на предвиде-

ните дейности е ДЗД „Ма-

настирите” с участници 

„Калистратов Груп” ООД 

– изпълнител на строител-

ните дейности и на консер-

вационно-реставраторски-

те работи, и „Архика” ЕООД 

– изпълнител на проектните 

дейности и авторски надзор 

на проекта. 

Кремиковският мана-

стир е разположен на около 

3 км над софийския квартал 

„Кремиковци”.

Светата обител е  
построена през XIV век 

при управлението на цар 

Иван Александър. Заедно 

с още много църкви и ма-

настири в Стара планина 

и Витоша той е част от 

Софийската „Мала Света 

гора“. През 1382 г. при пада-

нето на София под османско 

владичество манастирът е 

разрушен. През 1493 г. е въз-

становена църквата му „Св. 

Георги”, която представля-

ва най-голяма историческа 

стойност. Стенописите 

в храма са добре запазени, 

правени са през XV, XVI и 

XVII век. В преддверието на 

северната стена са изпи-

сани образите на ктитори-

те на църквата – Радивой, 

неговата жена и двете му 

деца – Тодор и Драгана. Пак 

в преддверието на източ-

ната стена над входа е из-

писан св. Георги на трон и 

сцени от мъченичествата 

и чудесата на светеца. Съх-

ранени са и изображенията 

на Пророк Илия, св. Георги на 

кон, Йоан Предтеча и сцени 

от живота на Богородица. 

За съжаление тези по сво-

да в основното помещение 

са почти напълно унищоже-

ни, останали са само някои 

фрагменти. 

Силно впечатление пра-

вят фигурите на Архангел 

Михаил с меч в ръката и на 

Константин и Елена. На се-

верната стена са изписани 

в пълно бойно снаряжение 

светците войни Мерку-

рий, Теодор Тирон, Теодор 

Стратилат и св. Димитър. 

В нишата на южната стена 

до иконостасната преграда 

има великолепно изображе-

ние на патрона на църквата 

- св. Георги на бял кон в бор-

ба с дракона.

През 1901 г. в манасти-

ра започва изграждането на 

нова голяма църква „Покров 

на Пресвета Богородица”, 

която е завършена през 

1907 г. Другите жилищни 

сгради са строени през 

трийсетте години на XX в.

Какво предстои

Църквата „Свети Георги 

Победоносец” е ситуирана в 

сърцето на манастирския 

комплекс. В рамките на про-

екта ще бъдат реставри-

рани и консервирани средно-

вековните стенописи в нея. 

Ще се обнови покривът на 

храма, както и дренажната 

система и вентилационни-

те отвори на сградата. В 

близост до „Свети Георги 

Победоносец” са разполо-

жени новият храм „Покров 

Богородичен” и съществува-

щите южно и източно крило 

на манастира. В първото 

има запазени архитектурни 

структури, датирани към 

XVII - XVIII в., а второто е 

реставрирано изцяло в по-

следните години. 

В северната част на 

имота също са разкрити 

археологически структури, 

които са знак, че още от ан-

тичността и през цялото 

съществуване на обителта 

на това място е имало раз-

лични постройки, датирани 

към 6 различни периода. При 

реализирането на проекта 

археологическите структу-

ри ще бъдат консервирани, 

експонирани и социализира-

ни. 

С част от парите ще 
се изгради ново северно 
крило на манастира. 

В партерния му етаж 

ще бъде обособен Инфор-

мационен център „Софийска 

Света гора”. В него исто-

рията на манастира ще се 

представя интерактивно и 

почти напълно дигитално, 

а археологическите откри-

тия ще се използват като 

Инж. Нина Стоянова, управител 
на „Калистратов Груп” ООД: 

В рамките на 70 дни ще се 

извърши еднофазово проекти-

ране, като след получаване на 

възлагателно писмо, ще бъде 

разработен технически проект. 

След това трябва да се прове-

дат съгласувателни процедури с 

всички отговорни институции, 

включително и с Националния ин-

ститут за недвижимо културно 

наследство. Този етап е частично изпълнен, тъй като 

за направените разкопки има становище от археолози-

те. След получаване на разрешение за строеж, нашият 

срок е 365 дни за реализиране на всички строителни 

дейности и консервационно-реставраторските рабо-

ти. След приключване на проектирането, предстои и 

обявяването на две допълнителни процедури – за обза-

веждане на изграденото северно манастирско крило и 

за интерактивно оборудване на музея.

естествен декор. Посети-

телите ще могат да се за-

познаят с различните етапи 

на изграждане на запазени-

те руини и последвалото им 

преустройство. Информа-

ционният център ще пред-

ставя и манастирите, кои-

то формират Софийската 

Света гора, като акцентът 

ще бъде върху тяхното ис-

торическо и културно зна-

чение, тъй като някои от 

тях са малко популярни. На 

желаещите ще се предос-

тавят и устройства, на 

които ще се появява инфор-

мация за съответния обект 

на няколко езика. Чрез 3D 

лазерно заснемане ще бъде 

показван и първоначалният 

вид на манастирите, вклю-

чени в експозицията, а VR 

технонологиите ще дават 

възможност на посетите-

лите да се разхождат сред 

различните духовни средища 

в дигитална среда. 

На същия етаж ще се 

обособи нова магерница за 

100 души, кухненски и помощ-

ни помещения. Ще се осигу-

ри достъпна среда за хора в 

неравностойно положение. 

Над информационния цен-

тър ще се изградят парак-

лис и жилищни помещения, 

които да се използват за 

нощуване при провеждане-

то на детски лагери в мана-

стира, както и за нуждите 

на духовните лица. С бесе-

ди по вероучение, музика и 

изкуство най-малките, а и 

младежите ще бъдат за-

познавани с християнската 

вяра. През миналата година 

на такива събития са били 

550 деца от различна въз-

раст. И тук е предвидено 

да се осигури достъпна сре-

да за хора с увреждания. На 

подпокривното ниво ще бъде 

разположена камбанарията 

на параклиса, както и стаи 

за нощуване. 

В противоположната 

южна страна на обителта 

според проекта ще бъдат 

изградени специални мана-

стирски работилници, които 

ще са ситуирани в близост 

до пътя, откъдето ще е и 

достъпът до тях. Предвиж-

да се те да бъдат с озеленен 

покрив и вкопани в ската. По 

този начин ще се виждат 

само откъм пътя и няма да 

се намесват в цялостния 

облик на комплекса. В тях 

посетителите ще могат да 

научат тънкостите в произ-

водството на сладка и сиро-

пи от набрани в района пло-

дове. Ще има организирани 

ателиета за популяризиране 

на традиционни за мястото 

занаяти.

Храмът „Покров Богородичен”

Стенописи от храм „Свети Георги”

Проектът бе представен на пресконференция, в която взеха 
участие зам.-министърът на регионалното развитие и 
благоустройството и ръководител на Управляващия орган на 
ОПРР Деница Николова, Свещеноиконом Серафим, игумен на 
Кремиковския манастир „Св. вмчк. Георги Победоносец“, Нина 
Стоянова, управител на „Калистратов Груп“ ООД, арх. Милена 
Каменова, управител на „Архика“ ЕООД, и др.

Църквата „Свети Георги Победоносец” в Кремиковския манастир
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Георги Сотиров

Г-н Шабан, в услови-
ята на епидемиологич-
ните проблеми на стра-
ната Вие  започвате 
обновяване на парк по 
ПРСР, което е радост-
но за нашите читатели 
от строителния бранш. 
Имате ли и други проек-
ти, финансирани с евро-
пейски пари?

Ръководството на об-

щина Ардино полага мно-

гопосочни усилия във всич-

ки сфери на икономиката. 

Търси максималното, за да 

постигне необходимото 

там, където има потреб-

ност. През последните го-

дини в общината са при-

влечени десетки милиони 

левове по европейските 

програми. Целта ни е да 

продължаваме ускорено-

то развитие. Кандидат-

стваме навсякъде, къде-

то сме допустими според 

европейските критерии. 

Проектът, който споме-

нахте, е поредният по-

дписан административен 

договор за предоставяне 

на безвъзмездна финансо-

ва помощ по ПРСР. Тя е в 

размер на 195 502 лв. и се 

отпуска по процедура на 

МИГ „Ардино – Джебел“. 

В процес на реализация е 

реконструкцията на въ-

трешната водопроводна 

мрежа на селата Бял из-

вор, Брезен и Ябълковец, 

финансирана по подмяр-

ка 7.2 на програмата на 

стойност 4,5 млн. лв. По 

същата се прави спорт-

на, улична и образова-

телна инфраструктура. 

Друг проект е за реха-

билитация на съществу-

ващи улици и тротоари 

в Ардино на стойност 

1 172 571 лв. Предмет на 

проекта са седем трасе-

та, като се предвижда из-

пълнението на дейности, 

насочени към подобряване 

на транспортно-експло-

атационните качества и 

носимоспособността на 

настилката с оглед осигу-

ряване на условия за без-

опасност на движението. 

Работим и по реконструк-

ция на СУ „Васил Левски” 

в нашия град на стойност 

935 000 лв. Това е учили-

щето с най-голям капаци-

тет.

Кандидатствахме за 

„Изграждане, оборудване 

и обзавеждане на Турис-

тически информационен 

център в Ардино“. Имаме 

внесен проект и силно 

се надяваме той да бъде 

одобрен от Финансовия 

механизъм на Европей-

ското икономическо прос-

транство 2014 - 2021 г. 

Той е за „Реконструкция и 

модернизация на системи-

те за външно изкуствено 

осветление на терито-

рията на общината” на 

стойност 482 747 лв. С 

него ще внедрим мерки за 

енергийна ефективност в 

уличното осветление на 

Ардино и в по-големите 

населени места. Така ис-

каме да намалим големите 

разходи за електрическа 

енергия. 

През предходните го-

дини, когато участвах в 

управлението на община-

та като зам.-кмет, от-

говарящ пряко за стро-

ителството, също бяха 

изпълнени много проекти 

от местно значение. Бих 

посочил инфраструктур-

ните, с реализацията на 

които се обнови и подобри 

не само обликът на общин-

ския център, но и на наши-

те села. Чувствително се 

промениха условията за 

живот на населението 

чрез модернизация на тех-

ническата инфраструк-

тура (общински пътища, 

водоснабдяване, благоус-

трояване), на социалната 

инфраструктура (ремонт 

на общинските училища, 

детски градини, сградата 

на МБАЛ „Ардино“ ЕООД), 

ч ре з  по добряване  на 

спортната и културната 

база, на туристическите 

обекти. И не на последно 

място - със санирането 

на многофамилни жилищни 

сгради и изпълнението на 

много други проекти. 

За нас от изключител-

на важност е и реализаци-

ята на проекта за изграж-

дане на хидроенергийната 

каскада по горното поре-

чие на р. Арда, който е от 

национално значение и чу-

десно се вписва в приори-

тетите на Зеления пакт 

на Европейския съюз. 

В заключение мога да 

кажа, че с всички извърше-

ни строителни дейности 

през годините, които не 

спират и към настоящия 

момент, общината все 

повече придобива европей-

ски вид и това се постига 

с много труд, постоян-

ство и екипна работа.

Кои са  основните 
цели в тазгодишния бю-
джет на общината? За 

какво ще Ви стигнат 
средствата?

Той е реалистичен и 

балансиран. Отговаря на 

изискванията, потребно-

стите на населените мес-

та и на хората, живеещи 

там. Съставен е след 45 

проведени срещи във всич-

ки селища. Има средства 

и за социална политика, 

и за насърчаване на мал-

кия и среден бизнес, и за 

здравеопазване, и за обра-

зование, благоустрояване, 

канализация, водоснабдя-

ване, спортна и културна 

инфраструктура.

Известно е, че конфи-
гурацията на транспорт-
ната инфраструктура 
при Вас в най-голяма 
степен е повлияна от 
планинския характер на 
общината. И независи-
мо дали във Вашите 52 
населени места живеят 
пет, 500 или 1500 души, 
пътищата трябва да са 
на ниво, как се справяте?

Община Ардино е раз-

положена на границата 

между Западните и Из-

точните Родопи. Както 

казахте и Вие, имаме 52 

селища с 32 386 души на-

селение. Благодарение на 

близостта ни с ГКПП „Ма-

каза - Нимфея“ районът 

има шанс да се превърне 

във важен транзитен ко-

ридор към съседна Гърция. 

Общата дължина на 

мрежата е около 400 км, 

като в по-голямата си 

част (247,7 км) се състои 

от общински пътища, 

73,3 км са републикански-

те, и то единствено тре-

токласни. Транспортната 

инфраструктура основно 

се е развила по склоно-

вете с леки наклони, бил-

ните части и в по-малка 

степен по протежението 

на речните долини. Няма-

ме железопътна мрежа, 

нямаме и воден транс-

порт. Основна артерия, 

която осигурява връзките 

на Ардино с вътрешност-

та на страната и между-

народните транспортни 

коридори, е третокласни-

ят път III - 867 Кърджали 

- Ардино - Смолян. Това 

определя и неговата се-

риозна натовареност, от 

една страна, и необходи-

мостта от качествена 

целогодишна поддръжка, 

от друга. Останалите са 

междуселски, като един-

ствено пътищата Стоя-

нов мост - Баните и Бял 

извор - Неделино - Зла-

тоград имат значение за 

свързаността с област 

Смолян. Част от пътна-

та мрежа беше обновена 

Кметът инж. Изет Шабан: 
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благодарение на ПРСР, а 

останалата е в добро и 

задоволително състояние. 

Все още обаче съществу-

ват и пътища, които са 

на земна основа.

Винаги актуален е 
въпросът с питейната 
вода. Строителството 
на пречиствателни съ-
оръжения - също, как се 
справяте?

Приоритет в капита-

ловата програма на об-

щината са инвестициите 

във ВиК. За нас е особено 

важно доизграждането 

на системата. Преобла-

даващата част от во-

допроводната мрежа в 

общината е от етерни-

тови тръби, които са с 

изтекъл срок на годност. 

Освен че пораждат хиги-

енно-санитарни пробле-

ми, те са предпоставка 

за възникване на аварии и 

големи загуби. В процес на 

реализация е проект за из-

граждане, реконструкция 

и рехабилитация на водо-

снабдителните системи и 

съоръжения в селата Бял 

извор, Ябълковец и Бре-

зен, финансиран отново 

по ПРСР. 

А как развивате тран-
сграничното сътрудни-
чество? Наличието на 
ГКПП е добра предпос-
тавка. 

Трансграничното съ-

трудничество в района 

на Родопите открива 

нови възможности пред 

развитието на целия ре-

гион. Местоположението 

между два ГКПП налага 

сериозно преосмисляне на 

политиката за развитие и 

усъвършенстване на път-

ната инфраструктура, по 

която да се движат това-

рите към пристанището в 

гръцкия град Александру-

полис.

Важен е ремонтът на 

отсечка Ардино - Синчец 

- Църквица - Джебел, кой-

то ще позволи на общи-

ната да има пряк достъп 

до непосредствената 

контактна гранична зона 

и така ще въздейства по-

ложително върху нейната 

инвестиционна и рекре-

ационна атрактивност. 

Съвместно с гръцка-

та община Димотика, об-

ласт Александруполис, сме 

в процес на реализация на 

проекта „Ардино – Димо-

тика – в минало и бъдеще“ 

по Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG – „Гърция-

България”, като ние сме 

водеща организация. По 

него се предвиждат два 

фестивала. Ще бъде за-

вършена и реконструкци-

ята на пътя до Дяволския 

мост и ще се изградят 

три беседки с една чешма 

в общината. Партньорите 

са избрали да възстано-

вят древна крепост, коя-

то се намира в центъра 

на Димотика.

Една от най-важни-
те грижи на Вашата 
администрация е свър-
зана с образователната 
инфраструктура. Как 
изглеждат днес Вашите 
училища, детски градини 
и детски ясли? 

Имаме добре развита 

училищна мрежа, която 

включва СУ „Васил Левски” 

в Ардино и основни учили-

ща в селата Бял извор, Па-

дина, Жълтуша, Горно Пра-

хово и Боровица. Общият 

брой на учениците е 562. 

Със статут на „защите-

ни” са училищата в Горно 

Прахово и Боровица, които 

получават допълнителни 

средства от държавата. 

Имаме и три самостоя-

телни детски заведения 

- две в града и едно в с. 

Бял извор. Останалите в 

селата Падина, Жълтуша, 

Горно Прахово и Борови-

ца са изнесени филиални 

групи към ДГ „Мир“ в Бял 

извор. Общият брой на де-

цата, които се обучават в 

детските градини, е 202. 

Учебната база се поддър-

жа и непрекъснато се мо-

дернизира. 

Тенисът на маса е 
най-популярният спорт 
в Ардино и с много бо-
гата история. Какво се 
прави за развитието на 
здравословното спорту-
ване на младите хора?

Да, Ардино има дълго-

годишна традиция в те-

ниса на маса. Спортният 

клуб „Юнак“ е сформиран в 

далечната 1961 г. Мест-

ната школа е изградила 

редица известни състе-

затели. В спортния кален-

дар на общината особено 

място заема Международ-

ният турнир по тенис на 

маса в памет на Дургут 

Адемов – Джофи, който 

се организира вече за че-

тиринадесети път. Тази 

значима проява от само-

то й начало се провежда 

с безрезервната подкре-

па на Българската феде-

рация по тенис на маса 

(БФТМ). Всички успехи в 

близкото минало са по-

стигнати благодарение 

на първия треньор на клу-

ба Решат Айдън, който е 

и почетен гражданин на 

Ардино. 

В настоящия момент 

спортният клуб „Юнак“ се 

завърна към традиционни-

те си успехи от близкото 

минало - има 15 карто-

текирани състезатели. 

Също така и нова под-

готвителна група с бли-

зо 20 деца. Младите ни 

тенисистки Цветелина 

Георгиева и Сиделя Мутлу 

станаха част от нацио-

налния отбор на кадетки-

те по тенис на маса.

Извън тениса ни пред-

стои одобрението на 

предложение за рекон-

струкция, оборудване и 

обзавеждане на градския 

стадион на стойност 

281 121 лв. По друг проект 

за спортна инфраструк-

тура имаме одобрени 

96 308 лв. В много насе-

лени места са монтирани 

модерни фитнес уреди. 

Географското разпо-
ложение на общината, а 
и не само то, предполага 
развитие на туристиче-
ската инфраструктура 
- строителство на къщи 
за гости, на заведения за 
хранене и т.н. 

Туристическият ком-

плекс „Белите брези“ с 

обща площ 3680 дка е 

естествен резерват на 

белокора бреза. Въздухът 

там е изключително чист 

и подходящ за лечение на 

белодробни и алергични 

заболявания. Уникалният 

лесопарк разполага с от-

лична база за почивка. Тук 

се намират 14 почивни 

станции и хижи. Общин-

ското ръководство про-

дължава изграждането 

на еко- и велопътеки до 

атрактивните обекти в 

района. 

Предвижда се инвес-

тиционна дейност по 

развитие на интегриран 

туристически продукт, 

обхващащ различни не-

движими културни цен-

ности, подобряване на 

конкурентоспособността 

на туризма и атракции-

те, добро експлоатира-

не на приход генериращи 

дейности и т.н. Всичко 

това е част от последо-

вателната политика на 

общинското ръководство 

за развитие на Ардино 

като туристическата 

дестинация. Включени са 

изграждане на калдъръмен 

път към Дяволския мост, 

кът за отдих и площадка 

за наблюдение към моста. 

Почти всичко, което 

правим в това направле-

ние, са дейности, свърза-

ни със строителството. 

Достъпът до тракийско-

то светилище Орлови 

скали ще се улесни също 

с направа на нова калдъ-

ръмена пътека, обезопа-

сена с перила. Ще се оси-

гури достъп през р. Арда 

до „Късноантична и сред-

новековна крепост” при 

устието на р. Боровица в 

землището на с. Дойран-

ци. Ще се строи и екопъ-

тека с кътове за отдих и 

реставрация на обекти 

от късносредновековно 

селище, намиращо се по 

трасето към крепостта. 

В дейностите по про-

екта е модернизация на 

общежитието към би-

вшата професионална 

гимназия в център за ту-

ристическо настаняване, 

адаптиране на старата 

барутчийница, която се 

намира в непосредстве-

на близост до градския 

музей, в информационен 

център с 3D кино и др.

Ще изградим и пави-

лион за виртуална реал-

ност. Имаме и проект за 

Туристически информа-

ционен център. Инвести-

тори влагат средства и 

в изграждането на къща 

за гости.

Безспорният първе-
нец сред Вашите стро-
ително-архитектурни 
забележителности е 
Дяволският мост. Къде 
другаде насочвате гос-
тите си?

Община Ардино прите-

жава природен потенциал 

и богата културна исто-

рия, наличие на природни 

феномени, забележител-

ности и благоприятни 

климатични условия за 

отдих, които са пред-

поставки за развитието 

на туризма. Разполага-

ме с разнообразие от 

екопътеки до природни, 

исторически и архите-

ктурни обекти. В близ-

ката околност могат да 

бъдат разгледани не само 

споменатите дотук, но и 

Историческият музей, 

крепостта „Калето ” , 

крепостта „Асара” край 

с. Башево, късноантич-

ната и средновековна 

крепост при устието на 

р. Боровица, връх Алада, 

язовирите „Кърджали” и 

„Боровица”, природният 

феномен Хладилника и 

др. Но наистина основ-

на атракция с най-голям 

туристопоток се явява 

Дяволският мост, който 

е най-големият и най-ве-

личествен мост в Родо-

пите и емблема на райо-

на. Обектът е общинска 

собственост и за него 

е декларирана категория 

от национално значение.Дяволският мост – най-големият и най-величествен мост в Родопите и емблема на района

Орловите скали са древно тракийско светилище

Меандрите на р. Арда предлагат спиращи дъха гледки
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Нови 8 жилищни блока 

в Свиленград ще бъдат 

санирани по проекти на 

местната власт. Общи-

ната е сред 11-те в Бъл-

гария, които са получили 

одобрение за финансиране 

от Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ („ОПРР 2014 - 2020“).

„Безвъзмездната фи-

нансова помощ се отпуска 

по процедура „Енергийна 

ефективност в перифер-

ните райони-3“, в рамките 

на която са били подаде-

ни 71 предложения. Тези в 

Свиленград са за жилищ-

ни сгради в най-големи-

те квартали „Простор“ 

и „Изгрев“, поясниха от 

местната администра-

ция. Предстои сключване 

на договорите с Управля-

ващия орган на „ОПРР 2014 

- 2020“. 

От пресцентъра при-

помниха, че през послед-

ните няколко години в 

Свиленград са реализирани 

проекти и по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС), по които са 

санирани общо 23 блока, а 

готовност с подадени за-

явления за интерес имат 

още 20. От местната 

администрация се надя-

ват да се отворят и въз-

можности с нов етап на  

НПЕЕМЖС, с които стари-

те блокове да се обновят 

и да се подобри визията на 

града.

В момента се санират 

и 3 обществени сгради – 

Социален център, Основно 

училище „Л. Каравелов“ и 

читалище „В. Левски-1933“ 

в кв. „Кап. Петко войвода“.

Започва подготовката за реконструкцията на 

400-метров участък на силно натоварения булевард 

„Трайко Китанчев“ в Търговище. Обновяването ще се 

реализира по Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Проектът предвижда изграждането на че-

тирилентов път в посочения участък, нови тротоари, 

озеленяване и осветление. Ще бъде обособена и вело-

алея.

Строителните дейности трябва да започнат през 

септември. Подписан е и договорът за предоставяне на 

безвъзмездната помощ. Тя е в размер на 1,38 млн. лв., а 

собственият принос на общината е 218 000 лв. Сред-

ствата за реализацията са от неусвоен ресурс от про-

ектите за обновяване на градската среда и образова-

телната инфраструктура в града.

В община Кубрат про-

дължават ремонтите по 

уличната мрежа, съоб-

щиха от местната ад-

министрация. Кметът на 

града Алкин Неби и него-

вият заместник Мирослав 

Йорданов са проверили 

строително-монтажните 

работи в квартал „Дря-

ново“. Първата копка за 

цялостното асфалтира-

не на най-голямата улица 

там – „Назъм Хикмет“, бе 

направена в началото на 

юни. Към момента е поло-

жен основен пласт на над 

800 м, като общата дъл-

жина е малко над 1,2 км. 

Слоевете асфалт, битум 

и емулсия се уплътняват, 

замерват и валират. От-

страняват се и компро-

метирани участъци по 

тръби на канализацията, 

попадаща в ремонтния 

участък.

Кметът Неби е изка-

зал задоволството си от 

свършеното на терен и е 

пожелал успешна и ползот-

ворна работа на изпълни-

телите, като ги е уверил, 

че проверките от страна 

на община Кубрат ще про-

дължават. 

Проектът е финан-

сиран от Програмата за 

развитие на селските ра-

йони. С осигурения ресурс 

от над 1 120 000 лв. освен 

цялостна реконструкция 

на ул. „Назъм Хикмет“ ще 

се направи ремонт и на 

„Цар Симеон“ в село Савин.

Основната улица в 

Източната индустриал-

на зона на Ловеч е изцяло 

ремонтирана. По думите 

на кмета на общината 

Корнелия Маринова, която 

преряза лентата, с от-

криването й се реализира 

мечтата на повече от 20 

местни фирми, до чиито 

производствени бази води 

ул. „Крайречна“. 

Кметът благодари на 

строителите, на компа-

ниите от Групата ЧЕЗ 

и специално на ВиК дру-

жеството, защото се е 

наложило частично да бъ-

дат положени водопровод 

и канализация, на всички, 

които са допринесли за 

реализацията на дей-

ностите. Корнелия Мари-

нова подчерта, че тази 

улица е ключова за Ловеч. 

„Тя води към успешното 

развитие на града, към 

по-добри условия за труд“, 

добави градоначалникът.

По проекта „Подобря-

ване инфраструктура-

та на градската среда 

в икономическата зона“ 

са изградени 6740 кв. м 

пътна настилка от ас-

фалтобетон, две улични 

ленти, всяка с ширина по 

4 м, 4425 кв. м нови тро-

тоари с асфалтово покри-

тие, както и отводняване 

на уличното платно. Има 

енергоспестяващо ос-

ветление. Към прилежа-

щите тротоари са напра-

вени подходи с понижен 

бордюр, както и водопро-

водни и канализационни 

отклонения. Монтирана е 

вертикална сигнализация 

и положена хоризонтална 

маркировка.

Правителството одобри допълнителни трансфери 

по бюджета на община Кюстендил за 2020 г. в размер 

на 6 млн. лв. От тях 3 млн. лв. са предназначени за об-

новяване на уличната мрежа, а останалите - за основен 

ремонт на сгради и съоръжения на спортен комплекс 

„Осогово“, Кюстендил.

Със свое решение Министерският съвет предос-

тави и 1,1 млн. лв. по бюджета на община Етрополе, от 

тях 500 хил. лв. за СМР на уличната мрежа и 600 хил. лв. 

за възстановяване на търговска чаршия „Малки пазар“ - 

част от Архитектурен ансамбъл „Площад малък пазар“.

Три от училищата в Ха-

сково - Езикова гимназия 

„Проф. д-р Асен Златаров“, 

ОУ „Христо Смирненски“ и 

СУ „Васил Левски“, са с об-

новени спортни площадки 

и дворове преди старта 

на новата учебна година. В 

„Проф. д-р Асен Златаров“ 

стойността на строи-

телните работи е над 

160 000 лв. Там е изградена 

нова спортна площадка на 

мястото на съществува-

щата. 

За същата сума са 

били извършени ремонт и 

реконструкция на игрище 

за баскетбол и волейбол в 

ОУ „Христо Смирненски“. 

В СУ „Васил Левски“ 

е обновено дворно прос-

транство за 115 900 лв., 

уточняват от общината. 

Финансирането е целево 

от Министерството на 

младежта и спорта.
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Министърът на младежта 

и спорта Красен Кралев обяви 

първите 15 училища, в които ще 

се изграждат физкултурни са-

лони в рамките на програмата 

на правителството, както и че 

до дни трябва да бъдат обявени 

обществени поръчки за още 10. 

За първия етап от програмата 

Министерският съвет отпусна 

сумата от 25 млн. лв. Пет от 

съоръженията са с прогнозна 

цена от по 1,2 млн. лв. и площ 

от 708 кв. м. Десет са по-малки 

– 547 кв. м, а стойността им ще 

е по около 860 000 лв.

Големи салони ще има в учи-

лища с над 900 ученици – 7-о СУ 

„Найден Геров“ във Варна, СУ 

„Найден Геров“ в Пловдив, 134-то 

СУ „Димчо Дебелянов“ и Нацио-

налната финансово-стопанска 

гимназия в София, 2-ро Основно 

училище „П. Р. Славейков“ в Ста-

ра Загора.

Останалите обекти са ОУ 

„Д. Хаджидеков“ и СУ „Св. Соф-

роний Врачански“ в Пловдив, Про-

фесионална-

та гимназия 

по телеко-

муникации в 

София, СУ с 

ра зширено 

изучаване на 

чужди езици 

„Д-р Петър 

Берон“ в Перник, СУ „Св. св. Кирил 

и Методий“ в Карнобат, Профе-

сионалната гимназия по механо-

електротехника и електроника 

в Бургас, СУ „Нешо Бончев“ в 

Панагюрище, 3-то Основно учи-

лище „Д. Благоев“ в Шумен, ОУ 

„Петко Каравелов“ в Асеновград 

и 8-0 СУ в Благоевград.

В по-малките салони е пред-

видено да има по една съблекал-

ня за мъже и жени с по 14 шкаф-

чета и 3 душа за всяка една от 

тях, стая за треньори и учите-

ли, склад и др. В големите - съ-

ответно по още една съблекал-

ня с по 20 шкафчета и 4 душа, 

стая за треньори и учители, 

склад.

Министър Красен Кралев 

съобщи информацията за стар-

тиралата обществена поръчка 

по време на посещението си в 

ОУ „Отец Паисий“ в с. Тополово, 

община Асеновград. Това ста-

на само няколко дни след като 

на заседание на Министерския 

съвет бяха одобрени допъл-

нителни разходи по бюджета 

на Министерството на мла-

дежта и спорта на стойност 

840 000 лв. за строежа на спор-

тен обект в училището. Той 

ще бъде използван както за 

физкултурен салон, така и за 

тренировки на шестте отбора 

по волейбол.

31 км от пътя Югово – Лъки, по който се стига до Кръстова гора 

в Родопите, ще бъдат обновени. Инвестицията е за около 58 млн. лв. 

и е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), съобщи 

на Голяма Богородица в Пловдив зам.-министърът на регионалното 

развитие и благоустройството Николай Нанков. Третокласното шосе 

е единствената връзка на община Лъки с Пловдив и най-пряка с об-

щина Баните в Смолянска област. По трасето ежедневно преминава 

тежкотоварен трафик от предприятията за добив и преработка на 

оловно-цинкова руда в района.

Проектът е разделен на два етапа. В първия е около 14-километ-

ровата отсечката до местността Кръстова гора. На обекта ще се 

работи с пълна мобилизация, като целта е предвидените дейности да 

завършат до 14 септември – Кръстовден, когато хиляди поклонници 

от цялата страна и туристи посещават манастирския комплекс „По-

кров на Пресвета Богородица“ и „Св. Троица“. Вторият етап от СМР е 

предвиден да завърши до края на годината.

В рамките на проекта е включено усилване на съществуващата 

асфалтобетонова настилка, както и ремонт на съоръженията, ук-

репване и обезопасяване на скатовете, осигуряване на отводняване, 

обновяване на всички принадлежности - ограничителни системи, знаци 

и хоризонтална маркировка.

Пътят е построен през 50-те години на миналия век. Преминава 

през тежък планински терен със стръмен надлъжен наклон и в по-голя-

мата си част е без необходимия габарит. Строителните работи ще 

се извършват от дружеството, с което АПИ има договор по ЗОП за 

поддържане на републиканските пътища в област Пловдив – местната 

„Европейски пътища“ АД.

Община Бургас започна скоростни ремонти на спортните пло-

щадки в училищните дворове на ОУ „Любен Каравелов“ и на ОУ „Пейо 

К. Яворов“. Целта е те да са напълно готови до началото на новата 

учебна година. Двете здания разполагат с хубави и просторни дво-

рове, които от години не са ремонтирани и на този етап не предос-

тавят необходимите съвременни условия за физическа активност 

на своите възпитаници, съобщи общинският пресцентър.

ОУ „Любен Каравелов“ в жк „Възраждане“ е сред най-старите 

бургаски училища и на обширния терен отстрани на сградата ще 

бъдат изградени едно футболно и две баскетболни игрища с леко-

атлетическа писта около тях, а също и писта с пясъчник за дълъг 

скок. Ще се обособи трибуна със седящи места за зрители на със-

тезанията. Оградата също ще се подмени.

В ОУ „Пейо К. Яворов“ тече втори етап от обновлението на 

двора, като се изгражда допълнително игрище. То е разчертано да 

може да изпълнява комбинирано функцията на футболен терен и на 

две баскетболни площадки.

Ремонт предстои и на двор на Професионалната гимназия по 

сградостроителство и инсталации „Пеньо Пенев“, която се намира 

в жк „Зорница“.

Дейностите са част от програмата на община Бургас за пое-

тапно обновяване и модернизиране на образователната и спортна 

инфраструктура в града и предоставяне на съвременни стандарти 

за обучение на децата.

Инвестицията е 58 млн. лв. от 
бюджета на АПИ

Обществените поръчки за 15 обекта вече са обявени

Започна реконструкция на водопровод за питейна вода с дължина 

1200 м, намиращ се в местността Паниците край Калофер. Кметът 

на община Карлово Емил Кабаиванов направи символичната първа 

копка и обясни, че старите тръби ще бъдат подменени с полиети-

ленови, които ще захранват над 30 абоната в района - хотелски бази 

и къщи за гости. Местността Паниците е включена в новия Общ 

устройствен план на община Карлово като курортна зона.

Кметът се похвали още, че е извършена хидроизолация на два 

основни водоема в Карлово – с обеми 6500 куб. м и 5000 куб. м. 

Вече има ново подаване и в с. Васил Левски, а до края на 2020 г. 

ще бъдат подменени водопроводите на две улици в общинския 

център и на няколко в селата Розино и Баня.

Министър Кралев представи амбициозната 
строителна програма пред журналисти в Асеновград

Така ще изглежда спортният салон в с. Тополово
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Мариана Спасова, директор на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ - Пловдив: 

Интересът към „Архитектурна реставрация“ е напълно обоснован в Града под тепетата

Георги Сотиров

Г-жо Спасова, вече 58 
години ПГАСГ „Арх. Камен 
Петков“ подготвя висо-
коквалифицирани стро-
ителни специалисти. 
Над 980 ученици в 7 спе-
циалности с разширено 
изучаване на английски 
и немски език усвояват 
тънкостите на строи-
телната професия. Как 
тази година в условията 
на криза преминаха при-
емните изпити?

ПГАСГ „Арх. Камен Пе-

тков“ е училище с дългого-

дишни традиции в профе-

сионалното образование 

в Пловдив и областта. 

За учебната 2020/2021 г. 

имаме 100% прием. Епи-

демиологичната обста-

новка не попречи да го 

осъществим и да запишем 

208 осмокласници. Най-

голям интерес има към 

традиционните специал-

ности – „Строителство и 

архитектура с английски и 

немски език“. Не отстъп-

ват „Геодезия“ и „Архите-

ктурна реставрация“. Още 

на първо и второ класира-

не се записаха ученици във 

„Водно строителство“ и 

„Транспортно строител-

ство“. Интересни за осмо-

класниците са „Недвижими 

имоти“ и „Парково строи-

телство и озеленяване“. 

Имахме известни опасе-

ния как ще се организира 

приемът, но ето, че пара-

лелките ни са пълни. 

И пак в тази връзка 
ще промени ли настояща-
та ситуация работата 
Ви през новата учебна 
година?

М н о го  труд н о с т и 

срещнахме миналата го-

дина. Дистанционното 

обучение по професионал-

на подготовка започна 

с теми за упражнение и 

затвърждаване на учебно-

то съдържание чрез възла-

гане на проекти, презен-

тации, задачи, решаване 

на казуси за осъществя-

ване на междупредметни 

връзки.

Впоследствие се пре-

подаваха и нови уроци, 

като се създадоха вирту-

ални класни стаи.

Сложно беше за учи-

телите по компютърно 

чертане и всички пред-

мети, по които изискваха 

проектиране. Връзките 

се осъществяваха чрез 

Skype, Classroom и др. 

платформи. Преподавате-

лите правиха видео уроци 

чрез клипчета с екрана на 

компютъра, за да могат 

да улеснят работата на 

възпитаниците си.

По време на дистан-

ционното обучение бе 

подписан и договор за 

сътрудничество по про-

ект A-ZEB, финансиран 

от програма „Хоризонт 

2020“ на ЕС с фирма „Обе-

рон Концептбау“ ЕООД. 

Страните по настоящото 

споразумение обединяват 

усилията си за създаване 

на устойчиви условия за 

формиране на специфични 

знания и умения в профе-

сионалната гимназия за 

планиране, проектиране, 

изграждане и стопанис-

ване на новопроектирани 

„пасивни” и „почти нулево-

енергийни” сгради, както и 

при подобряване на харак-

теристиките на същест-

вуващи сгради.

Искрено се надявам 

да ни предстои една по-

нормална година, но от 

казаното горе вероятно 

разбирате, че има капа-

цитет да се справим във 

всякакви условия. 

Впечатли ме специал-
ността „Архитектурна 

реставрация“, която е 
нова, малко повече да ни 
разкажете за нея?

Пловдив е град с мно-

говековни архитектурни 

исторически пластове. 

Преди години в техни-

кума е имало паралелка 

със специалност „Техник 

- Реставратор“. Завърш-

ващите са работили към 

филиала на Националния 

институт за паметници 

на културата в Пловдив и 

са участвали в съхране-

нието, реставрацията и 

опазването на сградния 

фонд на Старинен Плов-

див, консервацията на 

Античния театър и др. За 

съжаление тя бе закрита 

и подготвените кадри в 

тази сфера постепен-

но намаляха. А градът 

ни има остра нужда от 

тези специалисти. Това 

ни мотивира да открием 

отново паралелка със спе-

циалност „Архитектурна 

реставрация“. Друг аргу-

мент бе отлично подгот-

веният преподавателски 

състав, който се ползва 

с авторитет в профе-

сионалната общност. Го-

товност за практическа 

помощ и подкрепа изрази-

ха и от браншовите орга-

низации на Камарата на 

архитектите в България 

и Камарата на строите-

лите в България. Сега, ко-

гато вече е факт, знаем, 

че сме били прави, защото 

има подчертан интерес и 

от страна на завършва-

щите седми клас.

В процеса на обучение 

осъществяваме срещи на 

нашите ученици с водещи 

архитекти, археолози, кул-

туролози и други специа-

листи в сферата на опаз-

ването на недвижимото 

културно наследство. 

Разказът с презента-

ции за Античния Пловдив 

на археолога Мая Марти-

нова под надслов „Първи 

стъпки в реставрацията“ 

бе увлекателен и полезен 

за младежите от специ-

алността. С историите 

от „Тютюневия град“ и 

архитектурата му ги за-

познаха журналистът, те-

атровед и общественик 

Пенка Калинкова, арх. Рад-

ка Стефанова и арх. Мария 

Стоянова. Наши ученици 

присъстваха на лекцията 

на доц. арх. Димитър Ан-

дрейчин на тема: „Баухаус 

- различната школа”. Бе 

проведена среща-лекто-

рия с Теодор Караколев на 

тема: „Културни влияния 

на Баухаус върху българ-

ската архитектура и из-

куство между двете све-

товни войни”.

Завършилите специ-
алността „Строител-
ство и архитектура“ 
могат веднага да се ре-
ализират като техниче-
ски ръководители, които 
знаем, че са кът. Но го-
ляма част от тях про-
дължават да учат. Има 
ли статистика в това 
отношение? 

70% от завършилите 

гимназията ученици про-

дължават образованието 

си във висши учебни за-

ведения от отрасъла на 

строителството у нас, 

като УАСГ, ВСУ „Любен Ка-

равелов“, ВСУ „Черноризец 

Храбър“, Лесотехническия 

университет, или извън 

страната. Други успешно 

се реализират като тех-

нически ръководители на 

обектите, сътрудници в 

проектантски бюра или 

във фирми за надзор. А 

също и като технически 

специалисти в админи-

стративни служби по 

устройство на терито-

рията.

И накрая бихте ли 
разказали за участието 
на гимназията с проек-
ти в различни национал-
ни програми.

Нашата институция 

има опит. През годините 

сме реализирали проекти 

по програмите „Комен-

ски”, „Леонардо да Винчи” 

и „Еразъм +”. Участва-

хме с успех в „Аз мога да 

строя“ на КСБ, в Техно-

логично-пристрастяващ 

квалификационен курс за 

учители по английски език 

в Испания и друг в Герма-

ния.

Работили сме и по 

националните програми 

на МОН „Модернизация 

на професионалното об-

разование“, „Достъпно и 

сигурно училище“ модул 2: 

„Сигурност“ и ИКТ в обра-

зованието и др.

Мариана Спасова е директор на ПГАСГ „Арх. Камен Петков“ от 
2008 г. В училището работи от 1989 г. като преподавател по 
история. В продължение на 15 години е била зам.-директор по 
учебната част.
През 2002 г. завършва „Психология” във ВТУ „Кирил и Методий“. 
Има Първа професионално-квалификационна степен по организация 
и управление на образованието. Удостоена е с грамота „Неофит 
Рилски“ от МОН и е носител на почетна значка на община Пловдив.
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И какво трябва да се знае за възстановяване на обезщетение към застрахователя?

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.

Тихомир Станев

Всичко започва от въз-

ложителя!

Без договор за възла-

гане от страна на възло-

жителя няма да има и кан-

дидати за изпълнение на 

поръчката, респективно и 

гарант по сделката, т.е. 

застраховател.

1. Какви са задълженията 
на възложителя в този 
тристранен договор?

В редките случаи, ако 

настъпи застраховател-

но събитие и се налага да 

претендира към застра-

хователя за обезщетение, 

възложителят трябва да 

осигури достъп на застра-

хователя или упълномощен 

от него представител до 

всички архиви, счетоводни 

документи, доказателства 

и друга информация относ-

но предявената претенция 

за щетата. Също така 

добре е да сътрудничи на 

застрахователя за изясня-

ване на причините, довели 

до тази щета. 

Важно! Възложителят 

трябва да докаже по без-

спорен начин застрахо-

вателното събитие. Той 

трябва да съдейства на 

застрахователя, като му 

предостави всички права, 

необходими за предпри-

емане на съответните 

действия по уреждането 

на плащания, включително 

и пълномощно, ако е необ-

ходимо, за да действа от 

името на възложителя.

2. Какви са задълженията 
на изпълнителя?

При сключване на за-
страховката изпълнителят 
е длъжен:

• Да предостави не-

обходимите финансово-

счетоводни документи за 

оценка на платежоспособ-

ността на дружеството 

му. На този етап трябва да 

обяви писмено и всички об-

стоятелства, които са му 

известни и са от значение 

за бъдещия риск по време 

на договора.

• Да попълни коректно и 

изчерпателно всички данни 

в предложението – въпрос-

ник, като отговаря за вер-

ността на посочената ин-

формация, и да предостави 

поисканите от застрахо-

вателя документи, имащи 

отношение към оценката 

на риска.

• Да заплати в срок и 

в пълен размер договоре-

ната застрахователна 

премия при издаване на за-

страхователната полица. 

Без платена премия няма 

покритие.

• Да съхранява цялата 

документация, свързана 

с гаранционната сделка, 

както и да осигури при по-

искване достъп на застра-

хователя до нея.

• Да гарантира изпъл-

нението на проекта по ус-

ловията на предварителния 

договор, предоставен при 

издаването на полицата с 

договора. 

По време на действие на 
застрахователния договор 
изпълнителят е длъжен: 

• Да уведоми застрахо-

вателя при настъпването 

на промяна по отношение 

на всички обстоятелства, 

които са от значение за 

риска. 

• Да не изменя договора 

без изричното писмено съ-

гласие на застрахователя. 

Тези промени могат да про-

менят поетия риск от за-

страхователя, вследствие 

на което той да откаже 

промяната или да се съ-

гласи, като начисли допъл-

нителна премия в отделен 

анекс за това.

• Да даде пълна инфор-

мация при възникване на 

правен спор между него и 

възложителя. Същото се 

отнася и при образуване на 

съдебно дело между възло-

жителя и изпълнителя. 

• Да уведомява застра-

хователя за всяко обстоя-

телство и всеки проблем, 

възникнал в отношенията с 

възложителя, които могат 

да доведат до претенция.

• Да допуска предста-

вител на застрахователя 

до обекта и документаци-

ята по договора. При за-

белязани несъответствия 

с условията на издадения 

бонд застрахователят 

може да даде предписания 

за тяхното отстраняване. 

Предписанията трябва да 

се изпълнят добросъвест-

но и в срок. 

При настъпване на за-
страхователно събитие 
изпълнителят е длъжен:

• Да представи на за-

страхователя при поиск-

ване от негова страна 

всички счетоводни и други 

документи, както и цялата 

налична информация, имаща 

отношение към причините 

и последиците от застра-

хователното събитие.

• Да окаже пълно съ-

действие за определяне на 

основанието и размера на 

загубата.

• Да уведоми писмено 

застрахователя в съот-

ветно определения срок 

по полицата, след като 

събитието му е станало 

известно. 

• Да изпълнява всички 

указания по повод щетата, 

защото всяка една такава 

поражда определени стъп-

ки, които трябва да се 

следват.

• Да допуска упълно-

мощен представител на 

застрахователя до цяла-

та документация и самия 

обект във връзка с из-

вършване на проверка от 

страна на застрахователя 

на обстоятелствата по 

настъпилото застрахова-

телно събитие.

• Да представи на за-

страхователя писмено 

уведомление и копие от 

искането на възложителя 

и придружаващите го до-

кументи в заложения срок 

от датата на получаване 

на писменото искане за 

плащане от страна на бе-

нефициента по гаранция-

та. 

• Да уведомява застра-

хователя за всички текущи 

проблеми с възложителя 

след заведената претен-

ция.

3. Какви са задълженията 
на застрахователя?

По време на сключва-

нето застрахователят 

трябва да обезпечи спаз-

ването на фирмената тай-

на по отношение на всяка 

станала му известна във 

връзка със застраховката 

информация за дейността 

на изпълнителя или отго-

ворните лица, свързани с 

гаранцията. 

Важно! При неизпъл-

нение на задълженията на 

възложителя застрахова-

телят има право да откаже 

частично или изцяло изпла-

щането на обезщетение. 

При настъпване на за-

страхователно събитие и 

доказване на претенцията 

от възложителя по основа-

ние и размер застрахова-

телят трябва да изплати 

обезщетение в срок от 15 

работни дни след предста-

вяне на всички документи.

4. Какво трябва да се знае 
за възстановяване на пла-
теното обезщетение към 
застраховател?

Такова възстановява-

не най-често се прави от 

страна на изпълнителя към 

застрахователя, но може 

да се наложи и възложител 

да връща получено обезще-

тение.

Бондът е тристранен 

договор, в който участват 

възложител, изпълнител и 

гарант по сделката в ли-

цето на застрахователя. 

Всяка една от страните 

има своите права и задъл-

жения, „вплетени“ в бонда. 

От време на време има 

случаи и интересни казуси, 

при които се оказва, че въз-

ложителят е претендирал 

неправомерно и в резултат 

на което е обезщетен не-

основателно от застрахо-

вателя.

✓Какво трябва да се 
знае за възстановяване 
на застрахователно обез-
щетение от страна на 
възложителя към застра-
хователя?

При безусловния бонд 

възложителят претендира 

и застрахователят плаща 

безусловно. След това се 

суброгира и претендира 

към изпълнителя за въз-

становяване на платеното 

обезщетение. В процеса на 

претенция към изпълнителя 

може да се окаже, че възло-

жителят не е имал правно 

основание да иска застра-

хователят да прави плаща-

не към него.

Има и казуси, при които 

претенцията от страна 

на възложител към застра-

ховател е спорна и е без 

необходимите правни осно-

вания. Често такива пре-

тенции са мотивирани от 

желанието на възложителя 

да отстрани съответен 

изпълнител от даден про-

ект и да повтори процеду-

рата по възлагане с оглед 

да бъде довършен от друг 

изпълнител. 

✓Какви са задължени-
ята на възложителя при 
такава ситуация?

Възложителят е длъ-

жен да уведоми застрахо-

вателя за всички суми, по-

лучени от застрахования 

или от трето лице, или от 

реализацията на обезпе-

чения. Уведомяването се 

извършва в определени от 

застрахователя срокове, 

като най-чести такива са 

7-дневният срок от получа-

ването на тези суми. 

Възложителят е длъ-

жен да върне изплатеното 

от застрахователя обез-

щетение, в случай че се ус-

танови, че то е изплатено 

без основание или с оглед 

на неосъществено или от-

паднало основание.

✓Какво трябва да се 
знае за възстановява-
не на застрахователно 
обезщетение от страна 
на изпълнителя към за-
страхователя?

С частичното или пъл-

но плащане на гаранцията 

вместо изпълнителя за-

страхователят встъпва 

в правата на възложителя 

като кредитор срещу из-

пълнителя и се суброгира 

срещу изпълнителя като 

причинител на вредата. 

При ангажиране отго-

ворността на застрахо-

вателя изпълнителят е 

длъжен да възстанови на 

застрахователя плате-

ната сума на гаранцията 

най-често в срок до 15 

работни дни, считано от 

датата на получаване на 

писмена покана от страна 

на застрахователя. 

Различните застра-

хователи имат и свои ус-

ловия на гарантиране на 

сумите по договора, някои 

изискват Запис на заповед, 

а други не изискват таки-

ва документи. Това е въ-

прос на политика на всеки 

отделен застраховател. 

✓Срокът за изплащане 

на обезщетението е до 15 

(петнадесет) работни дни 

от получаване на докумен-

тите, удостоверяващи за-

страхователната претен-

ция по основание и размер. 

След този срок трябва да 

се изплати размерът на 

обезщетението или за-

страхователната сума.

✓Каква е ролята на 
подсъдността и правото 
на регрес?

За всички застрахова-

тели, издатели на бонд га-

ранции, приложимо право е 

българското право. 

Всички спорове между 

изпълнител, възложител 

и застраховател се уреж-

дат извънсъдебно по пътя 

на преговори. В случай на 

непостигане на съгласие 

между страните споро-

вете се разрешават по 

съдебен ред пред компе-

тентния съд по седалище 

на застрахователя. 

Възложителят е длъ-

жен да осигури реализи-

рането на регресните 

права на застрахователя, 

като му предостави суб-

рогационно писмо, Запис 

на заповед и/или други 

договорени обезпечения, 

когато е имало виновно 

неизпълнение по договора 

от страна на изпълнителя.

5. Заключение

Спазването на задъл-

женията по този тристра-

нен договор от страна на 

възложител, изпълнител и 

застраховател пораждат 

взаимоотношения, с които 

се гарантират дадените 

покрития от страна на 

изпълнителя към възложи-

теля. 

В хода на доказване на 

вината и кой е прав и кой 

е крив става ясно и кой ще 

връща платеното обезще-

тение към застраховате-

ля. Макар че по презумпция 

най-често това е изпълни-

телят за виновното му 

неизпълнение на договора. 

Но също така може да се 

окаже, че и възложителят 

е претендирал неправо-

мерно и се е обогатил не-

основателно. 

П.П. Ако имате нужда 
от оферта, казус или про-
блем с гаранциите, пише-
те ни на stroitel.bonds@
ttins.eu или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище.
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ СЕДМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2020

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2020 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 19 до 31 октомври 2020 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg

®
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Летните игри през 2024-та ще разчитат основно на временна инфраструктура 
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

MAD Architects пред-

стави дизайна на олим-

пийския център за водни 

спортове за Летните 

игри в Париж през 2024 г. 

Той ще се намира в квар-

тал Сен Дени в близост 

до „Стад дьо Франс“, кой-

то ще бъде домакин на це-

ремониите по откриване и 

закриване на игрите, как-

то и на състезанието по 

лека атлетика. Разделени 

от скоростен път, двете 

ключови спортни съоръ-

жения ще бъдат свързани 

с динамичен пешеходен 

мост.

Предложението  на 

дизайнерския екип пред-

вижда спортното съо-

ръжение за 5000 души да 

функционира като градска 

обществена арт инста-

лация, която да акценти-

ра на красотата и жиз-

нерадостта на Париж. На 

кръстовището на магис-

тралите А1 и А86 полуп-

розрачната извита сгра-

да ще плава с невероятна 

лекота на фона на града в 

далечината. Енергичните 

й извивки ще се променят 

заедно със слънчевата 

светлина и небето като 

пулсации през прозрачен 

воал. През бялата полуп-

розрачна завеса естест-

вената  светлина  ще 

прониква навътре, създа-

вайки непрекъсната игра 

на светлина и сянка. От 

външната страна тя ще 

представлява 360-граду-

сов проекционен екран, на 

който пряко ще се излъч-

ват събитията, които се 

случват вътре. 

„Амбицията ни е Олим-

пийските летни игри в 

Париж през 2024 г. да ока-

жат минимални негатив-

ни последствия за окол-

ната среда и да бъдат 

въглеродно неутрални. 

36-те спортни комплекса, 

планирани за 2024 г., ще 

бъдат разположени в съ-

ществуваща или времен-

на инфраструктура. Ще 

бъдат изградени само две 

нови големи спортни съо-

ръжения. Едното от тях 

е водният център. Около 

70% от структурата му 

ще бъдат от дърво, ще 

се използват собствени 

възобновяеми енергийни 

източници и системи за 

събиране на дъждовна и 

рециклиране на отпадна 

вода”, споделят от MAD 

Architects.

Катар, страната, коя-

то ще бъде домакин на 

Световното първенство 

по футбол през 2022 г., 

усилено се готви и за нас-

таняването на тълпите 

хора, които се очаква да 

посетят спортното съ-

битие. Големият брой фе-

нове, пътуващи до Близкия 

изток, за да се насладят 

на футболното състе-

зание, ще се нуждаят от 

места за нощуване. Като 

се има предвид нараства-

щото безпокойство от-

носно изменението на 

климата и екологичната 

цена на туризма, устой-

чивостта е от първосте-

пенно значение. 

Докато продължава 

изграждането на междуна-

родния стадион в Лусаил, 

финландската компания 

Admares е готова и с про-

ектите на серия от „пла-

ващи“ хотели, които ще 

„седят” върху повърхност-

та на водата само на 15 

минути път от него. 16-

те структури ще бъдат 

проектирани да плават 

край бреговете на остров 

Кетайфан на север в Пер-

сийския залив и ще могат 

да бъдат използвани отно-

во, а също и премествани 

на различни крайбрежни 

места за други цели и съ-

бития.

Всяка сграда ще бъде 

висока четири етажа и ще 

е с размер приблизително 

72 метра на 16 метра. Ще 

съдържа 101 стаи за гос-

ти, ресторант и лаундж 

бар. За разлика от други-

те плаващи съдове тези 

ще изискват значително 

по-малка водна дълбочи-

на и няма да се нуждаят 

от голяма пристанищна 

инфраструктура – ще са 

много по-малки от круизен 

Проект под името „Ноу 

Парк“, разработен от ар-

хитектурното студио 

ON-A Architecture, има за 

цел да превърне стадион 

„Камп Ноу“ в Барселона в 

парк от 260 декара. Съо-

ръжението и помощните 

помещения към него ще 

бъдат покрити с нова то-

пография, която ще създа-

де голяма гора за града. 

Идеята открива дискусия 

за възможното връщане 

на природата в градски-

те зони с цел адаптиране 

към нуждите на бъдещето 

след COVID-19.

„Преустройството на 

градовете и създаването 

на качествено простран-

ство за гражданите вече 

не е само интересна идея. 

То е необходимост. Според 

СЗО градовете трябва да 

предоставят поне 9 кв. м 

зелена площ на всеки жи-

тел, а в момента в Бар-

селона всеки от нас раз-

полага с малко повече от 

6 кв. м“, споделя Джорди 

Фернандес, един от два-

мата основатели на ON-A 

Architecture. Студиото 

специализира в био стро-

ителството и възстано-

вяването на природата в 

градските зони. 

Според проекта дос-

тъпът и поддръжката на 

стадиона и прилежащите 

помощни постройки и съ-

оръжения ще се осъщест-

вява под повърхността на 

новия парк. В резултат на 

това природата ще скрие 

свързаните със спортни-

те дейности структури, 

като паркинг, офис поме-

щения, кът за почивка, му-

зей, многоцелеви павилион 

и входове. 

Рехабилитаци я  от 

този мащаб ще бъде от-

лична възможност за Бар-

селона да се възползва от 

ново зелено и развлекател-

но пространство, което 

ще свързва квартали, ще 

премахва бариери и еже-

дневно ще произвежда кис-

лород и ще абсорбира CO
2
. 

ON-A си сътрудни-

чи с Verdtical – компания, 

специализирана в разра-

ботването на системи и 

технологии за създаване 

на градски екосистеми – 

инсталиране на зелени по-

криви, вертикални градини 

и горски градове, контро-

лирани от смарт системи. 

А в с т р а ли й с к а т а 

софтуерна компания 

Atlassian скоро ще се 

премести в нов офис и 

това ще е най-високата 

в света хибридна сгра-

да от дървен материал. 

Висока приблизително 

40-етажа, тя се намира 

в Сидни близо до Цен-

трална гара. Кулата ще 

служи не само като офис, 

но и като бляскава забе-

лежителност в района, 

който местната власт 

се надява да регенерира 

във вид на нов техноло-

гичен бизнес център. 

Небостъргачът ще 

се захранва изцяло с 

възобновяема енергия, 

но ще се отличава с 50% 

по-малко въплътен въгле-

род в строителството и 

50% по-малко потребле-

ние на енергия в сравне-

ние с конвенционалните 

сгради. Тези впечатля-

ващи цели ще станат 

възможни чрез използва-

нето на дървесина в гра-

дежа, което спомага за 

значително намаляване 

на въглеродния отпеча-

тък на небостъргача.

Хибридната сграда 

всъщност ще съчетава 

масивната конструкция 

от дървен материал 

със стоманен екзоске-

лет, както и соларни 

панели, вградени в про-

зрачната фасада. Гене-

рираща електричество, 

последната ще включва 

възможности за самоза-

сенчване, за да намали 

нежеланото нагряване 

от слънчевата топлина. 

Изобилието от естест-

вена светлина и кръс-

тосаната вентилация 

допълнително ще помог-

нат за харченето на по-

малко енергия.

Комфортът на по-

требителите ще бъде 

гарантиран и чрез ин-

тегриране на паркови 

пространства. 

кораб. След като Светов-

ното първенство приклю-

чи и феновете се разоти-

дат, те могат да бъдат 

разглобени за друго край-

брежно място с дълбочина 

на водата 4 метра.

Модулните хотели със 

сигурност са в крак с ця-

лостната архитектурна 

тема на Световната купа 

през 2022 година. Стади-

онът в Катар ще разпо-

лага с ефективна енер-

госпестяваща система 

със соларни „балдахини”, 

изградени за контрол на 

температурата и про-

изводство на енергия за 

стадиона и околните сгра-

ди. Той също ще може да 

бъде повторно използван: 

седалките ще бъдат пре-

махнати, а пространство-

то ще стане читалище и 

общностен център, ще 

има и магазини за пазару-

ване, заведения за хранене, 

спортни, образователни и 

здравни заведения.
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Превод Радостина Иванова

BGN 379 Million are going to be invested for 
modernization of the Vidin – Botevgrad Road
CM allocated additional funds for implementation of key projects in the Sandanski and Byala municipalities

Up to BGN  379 000 000 

are additionally  provided un-

der the budget per 2020 of 

the Ministry of Regional De-

velopment and Public Works 

(MRDPW), respectively – 

of the Road Infrastructure 

Agency (RIA). They will be 

invested in the moderniza-

tion of nearly 69 km of the 

Vidin - Botevgrad road be-

tween the Makresh road 

junction and the Montana by-

pass road. This decision had 

been adopted by the Council 

of Ministers (CM) during its 

regular sitting and thus was 

provided the required finan-

cial resource for the project’s 

implementation, divided into 

five sections.

„Infrastructure projects 

have always been the focus 

of government work. They 

are an irrevocable priority, 

despite the difficulties we 

face, caused by the corona-

virus pandemic. Because our 

goal is the travelling of each 

Bulgarian to be better, faster 

and with improved safety“, 

stated the Prime Minister 

Boyko Borissov.

The CM recalled that the 

167 km long Vidin - Botevgrad 

road, is a leading project in 

the investment program of 

RIA and the MRDPW, as the 

overall homogenisation and 

modernisation of the route 

from Danube Bridge II will 

provide a fast and convenient 

connection between the Mo-

torways Hemus, Trakia and 

Struma. It is expected that 

the realisation of this project 

will take out the transit traffic 

from several towns, which will 

improve road safety and will 

reduce the harmful impact 

of the noise and the environ-

mental pollution.

According to another de-

cision adopted by the Council 

of Ministers , BGN 4 045 000 

are additionally allocated to 

the budget of Sandanski mu-

nicipality.  These funds are 

intended for the reconstruc-

tion of a municipality road 

III-198 Katuntsi – Vranya/

Katuntsi  – Zlatolist from km 

0+000 to km 6+860.6-km. 

„This is a key destination with 

a huge potential for tourism 

development in this region”, 

made clear the Minister of 

Finance Kiril Ananiev. He 

added that the road leads 

to major tourists’ sites at the 

territory of Sandanski munici-

pality, such as the village of 

Zlatolist, near the protected 

area Melnishki skalni piramidi 

(Melnik Earth Pyramids) and 

the Pirin Mountain. 

With a Decree of the 

government, additional funds 

are allocated to the budget 

of the CM per 2020, amount-

ing to BGN 400 000 for the 

completion of the repair and 

reconstruction of the Sveta 

Petka girls’ monastery, situ-

ated in the village of Kopriv-

ets, Municipality of Byala, 

Ruse region. The cloister is 

among the notable monu-

ments of the orthodox archi-

tecture in the Ruse diocese. 

The allocated funding will be 

used for preservation of the 

South wing as an insepara-

ble part of a collective cul-

tural monument of national 

importance.

Lilyana Pavlova, Vice-President 
of the European Investment Bank:

Reliable and intelligent infrastructure 
is a major factor for economic growth

Ms. Pavlova, the pandemic 
continues to impact the econo-
mies of EU countries. How does 
the European Investment Bank 
(EIB) support them, in order to 
cope with the crisis?

The impact of the pandemic is 

tragic, both with regards to lives lost, 

but also in respect to the European 

economy. The crisis requires a de-

cisive, rapid and common European 

response, such as the 540 billion 

euro measures package, endorsed 

by the EU. I will remind you that it 

consists of three pillars – in support 

of the labour market; of the govern-

ments, and of the unions and the 

real economy. 

The EIB group is in the best po-

sition to secure what Europe and 

its citizens need, by supporting the  

enterprises and the real economy. 

This is why we proposed to create 

the Pan-European guarantee fund 

in response to COVID-19, which was 

approved by the Eurogroup and the 

European Council. This allowed us 

to increase our support mainly for 

small and medium European com-

panies, by providing additional fund-

ing amounting to EURO 200 Billion.

What are EIB’s priorities in re-
spect to financing and developing 
infrastructure projects?

We know that reliable and intel-

ligent infrastructure is a major factor 

for economic growth, sustainability 

and creating jobs. Besides, it plays 

a decisive role in Europe’s competi-

tiveness. 

The EIB has a key matter in 

achieving a low-carbon future in Eu-

rope and beyond its borders. As the 

EU’s bank we made our main prior-

ity the investment in an intelligent, 

accessible and sustainable mobility, 

digital networks, EE and sustainable 

urban development and manage-

ment of water resources and waste 

water. In the urban areas we also 

provide credits for the development 

of a social infrastructure, affordable 

housing and key public buildings. 

By financing projects for the overall 

renewal of areas we aim to make 

neighbourhoods and cities more 

attractive with provided services to 

citizens, while at the same time we 

also invest in cultural heritage.

How would you evaluate the 
potential of the strategic infra-
structure projects through public-
private partnership (PPP)? What 
are the roles of the public sector, 
the private partners and the finan-
cial institutions in this process?

Firstly, it is important to note 

that the decision whether or not to 

use PPP belongs to the respective 

member state, and is not taken by 

the European Investment Bank. This 

is in accordance with the EIB’s neu-

tral position with regards to PPP and 

the principle of subsidiarity. How-

ever, the EIB can help public au-

thorities of member states in taking 

this decision, including by providing 

expertise assistance by the Europe-

an PPP Expertise Center (EPEC), 

which is part of the consultancy 

services department of the EIB. 

Not long time ago, EPEC signed 

a contract for provision of strategic 

advice to the Bulgarian government, 

including development of methodol-

ogies for evaluation and preparation 

of PPP projects together with the 

World Bank and the DG Structural 

Reform Support Service. Among the 

factors for evaluating the potential 

of developing PPP projects are 

the proven economic justification 

of the respective project, clearly 

stated and implemented commit-

ments towards public services in a 

long-term contract, a correct and 

economically efficient allocation 

of risks among the public and the 

private sectors, and an increased 

interest demonstrated by potential 

private partners and creditors, who 

to compete for well prepared and 

creditworthy projects. 

„Borovets Gardens” - a jewel  in 
the crown of the Rila mountain

The second phase of the con-

struction of the famous complex 

Borovets Gardens is progressing. 

The complex is  situated only 650 m 

from the centre of the mountain re-

sort of the same name and from the 

cabin lift. The start of the extension 

works on the jewel in the crown of 

Rila mountain started in the spring 

of 2019. The second stage includes 

the construction of three sections 

of the holiday complex – blocks A, 

B and E. The total built up area of 

the new sections is  9 510,71 sq.m 

and will ensure over 180 additional 

apartments in the complex. At pre-

sent „Borovets Gardens“ has 231 

residential units, which were com-

pleted within the first stage in the 

period between May 2008 - De-

cember 2009. They are located in a 

hotel-type building with a total built 

up area of 24 000 sq.m. compris-

ing five functionally interconnected 

sections. The complex has a work-

ing pool, spa, children’s zone, res-

taurant and a lobby bar.

The employer for the both 

stages is „GBS-Invest“ EAD, and 

the main contractor is „Glavbolgar-

stroy“ AD. The builders told „Stroitel“ 

Newspaper that the sections A and 

E, which are under construction, 

each has 6 floors, 5 above ground 

floor, and block B – 6 floors above 

the ground floor. 

„During the construction of the 

new sections of „Borovets Gardens”  

the existing tall woody vegetation 

were preserved to a maximum ex-

tent, as well as the sports zone with 

tennis courts. The buildings have 

slope roofs, meeting the region’s 

requirements. The connection be-

tween the different levels is facilitat-

ed by five service elevators, double 

staircases and three-quarter turn 

staircases“, the company pointed 

out.

The rough construction works 

finished by December last year, 

followed by finishing works which 

started in the winter season - brick 

masonry, plaster board room parti-

tion walls, all network  systems – 

water supply and sewerage, HVAC, 

electrical, weak current installation.

As per now, block A has been 

completed with a gypsum ground 

coating and a top coat. Remaining 

works are laying laminate floors in 

the rooms, tiles in the sanitary ar-

eas and painting the walls. In block 

B all the installations are built, and 

the finishing works are 50% com-

pleted. They are expected to finish 

by mid-September 2020.  In block 

E the  network systems installation 

has begun, and finishing works are 

to follow.
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В следващия брой очаквайте

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Андрей Новаков, 
евродепутат от групата 

на ЕНП/ГЕРБ 

Проф. д.т.н. инж. 
Константин Казаков, 
председател на Контролния съвет 

на ВСУ „Любен Каравелов“

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 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57 

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com

Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4 

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

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

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

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

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

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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Националния 

клуб на строителите ветерани и лично от мое име 

най-сърдечно Ви поздравявам с Вашия юбилей!

Вие отдадохте своя труд и професионален опит 

за просперитета на Родината ни България.

Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години да 

се радвате на уважението на Вашите близки, колеги 

и съграждани!

                    

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                  

Август 2020 г.            Инж. Тодор Топалски 

                                        Председател на УС на НКСВ                  

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

ДО         

                                                   

Румен Иванов – 70 г., РКСВ Варна 

Симеон Владимиров – 75г.,  РКСВ Варна 

Пенчо Николов – 75 г., РКСВ Разград 

Иван Попов – 75 г., РКСВ Разград 

Костадин Костадинов 75 г., РКСВ Разград 

Пенка Робова – 75 г.,2 РКСВ Пловдив 

Илия Николов – 70 г., РКСВ Ловеч 

Ангел Трендафилов – 70 г., РКСВ Силистра 

Симеон Маргаров – 80 г., РКСВ Варна 

Васил Костов – 75 г., РКСВ Варна 

Полк. Илия Велчев – 75 г., секция „Строители воини“ 

Рашо Даскалов – 75 г., секция „Инженерно строителство“  

Цветан Георгиев – 70 г., РКСВ Враца 

Полк. Богомил Петков – 80 г., секция „Строители воини“ 

Богомил Николов – 85 г., секция „Гражданско строителство“ 

Митьо Димитров – 80 г., РКСВ Бургас

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

НКСВ

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Мащабната продукция Lord of The 

Rings In Concert отново ще завземе 

„Арена Армеец“ в София. Последна-

та и най-зрелищна част от сагата 

„Властелинът на пръстените“ - „За-

връщането на краля“, идва у нас на 14 

ноември. Само в една вечер всички 

почитатели на фантастичния Дж. 

Р. Р. Толкин ще могат да се насладят 

на най-епичните битки за последен 

път на огромен HD екран в популяр-

ния световен формат IN CONCERT, 

при това представени в перфектна 

симбиоза с оригиналния внушителен 

саундтрак, изпълнен на живо от над 

250 души хор и оркестър. 

„Властелинът на пръстените: 

Завръщането на краля“ е сред някол-

кото абсолютни шампиони в цялата 

история на киното. Филмът печели 

11 награди „Оскар“, включително за 

„Най-добър филм“, „Най-добър режи-

сьор“ и „Най-добри визуални ефек-

ти“. Третата и последната част 

от сагата неслучайно си завоюва 

определението „един от най-велики-

те филми на нашата ера“, след като 

слага запомнящ се грандиозен финал 

на история, ненадмината досега. За 

успеха и силното въздействие на 

продукцията несъмнено допринася 

и саундтракът, дело на знаменития 

филмов композитор Хауърд Шор. Не-

говата музикална интерпретация 

върху света на Толкин продължава 

да очарова поколения фенове, като 

същевременно е награждавана три 

пъти от Филмовата академия на 

САЩ, получава четири награди „Гра-

ми”, два „Златни глобуса”, както и 

множество отличия от фестивали 

и критици.

Едни от най-добрите екстремни 

банди на дет метъла се обединиха 

за страховито европейско турне, 

преминаващо на 8 септември през 

София. Atheist, Cadaver, Svart Crown и 

From Hell ще изнесат общ концерт в 

клуб Mixtape 5.

Американците Atheist са пионери-

те на техничния дет метъл. Група-

та е основана през 1988 г. от Стив 

Флин и Кели Шайфър. Този септем-

ври Atheist се завръщат в Европа за 

първи път от 2011 г., носейки със 

себе си не само мощен набор от лю-

В края на август ще се проведе 

първото издание на фестивала на 

открито Burgas Rock & More. Той ще 

се състои на 28, 29 и 30 август на 

северния плаж на Бургас. Събитие-

то се организира от Rock & Events с 

партньорството на община Бургас. 

Всеки от дните на феста ще представи разли-

чен жанр музика и най-доброто от българската сце-

на – поп, джаз/фънк и рок. На 28-и ще участват Гра-

фа, Миро, Белослава, „Конкурент“, Жана Бергендорф, 

Кристина Дончева от „Гласът на България”. 29-и ав-

густ ще продължи със Стефан Вълдобрев и „Обичай-

ните заподозрени“, „Керана и Космонавтите“, Funky 

Miracle, G.R.A.S., Yavi, Dirty Purchase, Red Light District 

Project. Последният ден ще е посветен на рок – Б.Т.Р., 

„Контрол“, „Обратен ефект“, Catorga, Siluet, Roadwire 

и Saltfield.

бими на феновете песни, но и таки-

ва, които никога досега не са били 

изпълнявани на живо. 

Норвежката Cadaver, създадена 

от Андерс Оддън, е отличен при-

мер за начин на мислене от Севера, 

що се отнася до дет метъл. Важен 

член от Cadaver е барабанистът на 

Megadeth Дирк Вербюрен. В София 

бандата ще представи новото си 

EP, озаглавено „D.G.A.F.“.

Френските блек дет метъл чудо-

вища Svart Crown ще се присъединят 

към тази мощна компания с чисто 

новия си 5-и студиен албум Wolves 

Between the Ashes, издаден по-рано 

тази година. Svart Crown са сред за-

дължителните френски групи, които 

истинските любители на екстрем-

ната музика трябва да видят.

Това турне се допълва от хорър 

хеви метъл машината From Hell, все-

ки запис на които е тяхна собствена 

история на ужасите. На това турне 

американската банда ще изпълни своя 

нов концептуален албум Rats & Ravens.

По технология, използвана за 
първи път в България, се строи 
подучастъкът преди тунел 
„Железница“ на АМ „Струма“
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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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