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Марияна Николова, вицепремиер по икономическата 
и демографска политика и министър на туризма:

BG.121357Q/UСекторите „Туризъм“ 
и „Строителство“ са 
взаимно свързани 

Строителните предизвикателства 
при изграждането на станциите 
„Орлов мост“, „Театрална“ и „Хаджи 
Димитър“ от третия лъч на метрото

ИНТЕРВЮ СОФИЯ СТРОИ стр. 6-7  стр. 12-13

Депутатите ще работят под уникален стъклен купол на амфитеатрално разположени места 

Емил Христов

Десетата сесия на 44-

тото Народно събрание (НС) 

започна в новата пленарна 

зала „Света София“ в сгра-

дата на парламента на пл. 

„Александър Първи“. „От днес 

Народното събрание на Бъл-

гария се настани изцяло в 

новия си дом, това премест-

ване беше дълго обсъждано 

и трудно осъществено“, по-

сочи председателят на пар-

ламента Цвета Караянчева, 

която откри първото заседа-

ние, след като в залата проз-

вучаха химнът на Република 

България и химнът на Евро-

пейския съюз.

Ден преди официалното 

откриване на парламентар-

ната сесия новият дом на 

депутатите бе представен 

на организирана работна 

обиколка за журналисти.

„Света София“ разпола-

га с 270 депутатски мес-

та, като банките в залата 

са подредени в 12 амфите-

атрални реда. „Тя е много 

по-светла, защото е разпо-

ложена под стъклен купол. В 

него има вградено специално 

фолио, което пречи на рязка-

та смяна на светлината при 

различното разположение на 

Слънцето“, сподели Николай 

Бациев, държавен експерт в 

Дирекция „Управление на соб-

ствеността“ в НС. Изпълни-

тел на реконструкцията на 

„Света София“ е обединение 

„НС ГРУП“ ДЗЗД с участници 

„Електрон прогрес“ ЕАД и „АТ 

Инженеринг 2000“ ООД.

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

www.leo-bg.com
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

4 септември 
Доц. д-р инж. Чавдар Дончев, член на Комисията за воденето,

поддържането и ползването на ЦПРС

8 септември 
Христо Савев, член на УС на КСБ

Емил Христов
Ренета Николова

В сградата на Кама-

рата на строителите в 

България (КСБ) се прове-

де работна среща между 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на Управителния 

съвет на КСБ, Валентин 

Николов, изп. директор на 

КСБ и Андон Балтаков, ге-

нерален директор и пред-

седател на УС на Българ-

ското национално радио. 

На събитието присъства-

ха и Ренета Николова, про-

курист и главен редактор 

на в. „Строител“, и Анелия 

Торошанова, автор и во-

дещ по БНР.

Двете страни обсъди-

ха актуални теми и въз-

можни форми на сътруд-

ничество по отношение 

на представянето на ра-

ботата на българските 

строители, както и за 

поставяне на обществе-

ното внимание на пробле-

мите и предизвикател-

ствата пред бранша. През 

октомври 2019 г. в ефира 

на Радио София старти-

ра съвместната рубрика 

между КСБ, в. „Строител“ 

и Радио София на БНР – 

„Код Строител“.

Снимка Емил Христов

Десислава Бакърджиева

С Решение на правителството Ми-

нистерството на регионалното разви-

тие и благоустройството (МРРБ), и в 

частност Управляващия орган на ОПРР, 

поема изпълнението на териториалните 

планове за справедлив преход чрез Фонда 

за справедлив преход през периода 2021 

– 2027 г., или изпълнението на целите на 

т.нар. Зелена сделка.

С предоставената възможност МРРБ 

ще управлява определения за България ре-

сурс за изпълнение на политиката на пре-

ход към въглеродно неутрална икономика 

до 2050 г. Към настоящия момент очак-

ваните пари за реализация на политиката 

са в размер, индикативно, около 1,178 млрд. 

евро безвъзмездни средства от ЕС, с до-

пълнителна възможност за достъп до пре-

ференциален кредитен ресурс от Европей-

ската инвестиционна банка.
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Велико народно събра-

ние. Ръководството на 

парламента ще седи в 

президиум със 7 работни 

места, като има и 26 за 

правителството, те са 

разделени по 13 от двете 

страни на залата. Има и 

специално изградени ложи 

за президента, вицепре-

зидента и Патриарха на 

Българската православна 

църква. За медиите, кои-

то отразяват работата 

на парламента, е осигу-

рено отделно помещение. 

Изградена е и нова конфе-

рентна зала за форуми и 

пресконференции.

„Чисто емоционално за 

повечето от нас бе тъжна 

раздялата с историческа-

та сграда на парламента 

от 1884 г., но настояща-

та сграда има неоспоримо 

предимство, че предлага 

далеч повече работна 

площ“, посочи още Цвета 

Караянчева. По думите й 

мащабният ремонт, из-

вършен тук, е имал за цел 

да направи сградата по-

удобна, по-модерна и по-

функционална.

В първия парламента-

рен ден на новата сесия 

от трибуната на НС об-

ръщение направи прези-

дентът Румен Радев, а 

парламентарните групи 

направиха своите изявле-

ния във връзка с началото 

на новия политически се-

зон.

 стр. 1
Снимка Румен Добрев

Десислава Бакърджиева

Три от дружествата на групата ЧЕЗ в 

България – „ЧЕЗ Разпределение България“ 

АД, „ЧЕЗ България“ ЕАД и „ЧЕЗ Електро 

България“ АД – успешно са преминали 

през втори надзорен одит на системи-

те за управление на качеството за пот-

върждаване на стандарта ISO 9001:2015. 

Одиторски екип от сертифициращата 

компания „ТЮФ Рейнланд България” ЕООД 

е проверил документацията и практиче-

ското прилагане на системата за упра-

вление на качеството, като е проследил 

работните процеси в различните звена 

на компаниите. Външните одитори са из-

разили своето удовлетворение от уста-

новената ефективност на системите за 

управление на качеството, изпълняваните 

процеси, високата степен на ангажира-

ност и добра организация на служители-

те на ЧЕЗ.

По-рано тази година още две друже-

ства на ЧЕЗ в България успешно са защи-

тили интегрираните си системи за упра-

вление. „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД получи 

сертификати, че прилага стандартите: 

ISO 9001:2015 за управление на качест-

вото; ISO 14001:2015, който гарантира, 

че дружеството е внедрило най-високи 

стандарти за управление на околната 

среда; както и сертификат за новия меж-

дународен стандарт ISO 45001:2018 за 

управление на здравето и безопасност-

та при работа. През май 2020 г. друже-

ството се сертифицира и по стандарта 

за енергиен мениджмънт ISO 50001:2018.

„ЧЕЗ ИКТ България“ ЕАД също защити 

сертифицираните системи съгласно меж-

дународните стандарти ISO 9001:2015 

за управление на качеството и ISO 

27001:2013 за управление на си гур ност та 

на информацията.

„Резултатите от одитите доказ-

ват, че компаниите на ЧЕЗ в България 

безкомпромисно спазват утвърдените 

международни стандарти за управление 

на качеството, което ни позволява да по-

стигаме по-добро обслужване на клиенти-

те и ефективност на бизнес процесите“, 

е коментирал Душан Рибан, главен опера-

тивен директор на „ЧЕЗ България“ ЕАД.

Министерският съ-

вет одобри допълнител-

ни разходи/трансфери 

от резерва по чл. 1, ал. 2, 

раздел II, т. 5.1 от Зако-

на за държавния бюджет 

на Република България за 

2020 г. за непредвидени  

и/или неотложни разходи 

за предотвратяване, овла-

дяване и преодоляване на 

последиците от бедствия. 

С правителственото по-

становление се осигуря-

ват 34 112 289 лв. за из-

вършване на дейности за 

намаляване на риска от 

бедствия, възстановява-

не на разходи за проведени 

спасителни и неотложни 

работи при овладяване на 

бедствени положения и за 

възстановяване на инфра-

структурни обекти. 

Сумата се отпуска от 

резерва за непредвидени и 

неотложни разходи по За-

кона за държавния бюджет 

на Република България за 

2020 г.

В. „Строител“

Конфедерацията на 

работодателите и ин-

дустриалците в Бълга-

рия (КРИБ) предостави 

безвъзмездно на своите 

членове материали за 

превенция на разпростра-

нението на коронавируса 

в работна среда. Фонд 

„Условия на труд“ е финан-

сирал извършването на 

превода на материалите, 

приложени към Насоките 

на Европейския съюз за 

безопасно завръщане на 

работното място в ус-

ловия на COVID-19. Те са 

разработени от Европей-

ската агенция за безопас-

ност и здраве при работа 

и са подбрани съобразно 

секторната структура 

на икономиката и надежд-

ността на източника.

Сред документите са: 

„Общ регулаторен про-

токол за ограничаване на 

разпространението на 

COVID–19 на строител-

ните обекти“, изготвен 

от Министерството 

на инфраструктурата и 

транспорта (Италия); 

„Наръчник с препоръки за 

здравна безопасност за 

осъществяване на непре-

къснатост на строител-

ните дейности по време 

на епидемията от коро-

навирус COVID-19“, изра-

ботен от министерства-

та на труда, екологичния 

и солидарен преход, гра-

да и жилищното наста-

няване,  солидарност-

та и здравеопазването 

(Франция) ;  „Препоръки 

за строителни и мон-

тажни обекти“, издаден 

от Berufsgenossenschaft 

Holz und Metall и „Контро-

лен списък със защитни 

мерки срещу COVID-19 на 

строителни обекти“, раз-

работен с препоръки от 

експерти на AUVA (Гер-

мания).

Документите са пуб-
ликувани и могат да бъ-
дат изтеглени от сайта 
на вестник „Строител“ 
www.vestnikstroitel.bg.

Николай Бациев раз-

каза още, че работните 

пространства на депута-

тите са много по-широки 

и по-удобни, но в първите 

месеци те ще гласуват 

със системата, която 

използваха в старата 

пленарна зала. „Около 18 

млн. лв. струват строи-

телно-монтажните дей-

ности“, посочи още той 

и допълни, че вентила-

цията и акустиката са 

на много добро ниво. В 

новата „Света София“ е 

предвидена възможност 

депутатските места 

да се увеличат до 400, в 

случай че бъде свикано 
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Страницата 
подготви
Десислава 
Бакърджиева 

„Процесът по изграж-

дането на пътя Видин – 

Ботевград е необратим, 

работи се на огромен 

фронт.“ Това е заявил ми-

нистър-председателят 

Бойко Борисов по време 

на инспекция на трасето 

преди п.в. „Макреш“, на 

която е бил придружен от 

зам.-министъра на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството Николай 

Нанков.

„Както обещах на жи-

телите на Северозападна 

България – ще направим 

хубав път от Видин до 

Ботевград“, е добавил Бо-

рисов и е подчертал, че 

само преди две седмици 

правителството отпусна 

379 млн. лв. за модерниза-

цията на 69 км от направ-

лението Видин – Ботевг-

рад между п.в. „Макреш“ и 

обходния път на Монтана. 

Премиерът е припомнил, 

че това е приоритетен 

проект за кабинета, тъй 

като е от съществено 

значение за инвеститор-

ския интерес към региона. 

Освен това с изпълнение-

то му транзитният тра-

фик ще бъде изведен от 

населените места, с кое-

то ще се повиши безопас-

ността на движението и 

ще се ограничи вредното 

въздействие на шума и за-

мърсяването на околната 

среда. Цялостното модер-

низиране на направление-

то от „Дунав мост II“ ще 

осигури и бърза и удобна 

връзка между автомаги-

стралите „Хемус”, „Тракия” 

и „Струма”. 

По време на проверка-

та зам.-министър Николай 

Нанков е информирал Бори-

сов, че в момента се из-

граждат 62,3 км от пътя 

Видин – Ботевград. По 

думите му през миналата 

година работата е започ-

нала от едни от най-слож-

ните отсечки – от Мездра 

до Ботевград (33 км) и от 

Видин до п.в. „Макреш“ 

(29,6 км). За да вървят с 

по-бързи темпове СМР на 

участъка между Мездра и 

Ботевград, те са разделе-

ни в два лота.

„Много ни е хубава дър-

жавата, но е трудна за 

строителство. Навсякъде 

са тунели, мостове, дере-

та, затова за всяко насе-

лено място трябва да се 

направи съоръжение“, е ко-

ментирал Бойко Борисов. 

Той е допълнил, че въпреки 

трудния терен, на който 

се гради, българите вече 

се движат по автомаги-

стралите „Тракия“, „Лю-

лин“, „Марица“, работи се 

за завършването на „Хе-

мус“, „Европа“, „Струма“, 

както и на обходите на 

София.

Премиерът е изтъкнал, 

че наред с усилената рабо-

та по инфраструктурните 

обекти в условията на ко-

ронавируса правителство-

то активно подпомага и 

бизнеса у нас. „Светът е 

в най-тежката финансово-

икономическа криза, която 

може да си представим“, е 

заявил той и е подчертал 

значението на мерките за 

справяне с последиците 

от пандемията, причинена 

от COVID-19. „Продължава 

работата и по ключовите 

за страната и региона 

енергийни проекти“, е по-

сочил още Бойко Борисов.

Премиерът Бойко Борисов провери дейностите на отсечката преди п.в. „Макреш” 

Министър-председателят Бойко Борисов участва 

в 15-ото издание на Стратегическия форум, който се 

проведе в Блед, Словения. На него заедно с премиерите 

и президентите на държавите от Югоизточна Европа 

той е обсъдил начините за бързото справяне със соци-

алните и икономическите последици от пандемията. 

Във фокуса на дискусиите е поставена и необходимост-

та от солидарност и единство в действията им за ста-

билност и устойчивост на Европа.

Бойко Борисов е припомнил пред лидерите, че пан-

демията е поставила на изпитание здравните и иконо-

мическите системи и продължава да е фактор за нес-

табилност и несигурност. Той е подчертал, че въпреки 

безпрецедентното предизвикателство, пред което е 

изправена и България, в страната ни продължава из-

граждането на всички ключови за региона и Европа про-

екти. В изказването си премиерът Борисов е обърнал 

внимание и върху значимостта от бъдещото развитие 

на държавите от Западните Балкани. „Европа трябва 

да остане последователна в изпълнението на ангажи-

ментите си към приобщаването им“, е добавил той. В 

речта си Бойко Борисов е акцентирал и върху другото 

предизвикателство пред Европа – Брекзит.

В рамките на форума в Блед Борисов е провел и дву-

странни срещи със свои колеги от региона. С премиера 

на Словения Янез Янша е коментирал задълбочаването 

на регионалното и двустранното сътрудничество, как-

то и актуални общоевропейски теми. Двамата прави-

телствени ръководители са изразили общата позиция, 

че различните инициативи и формати на регионално 

партньорство допълват процеса за политическа, ико-

номическа и социална стабилност в държавите от За-

падните Балкани. Премиерът Бойко Борисов се срещнал 

и със заместник помощник държавния секретар на САЩ 

за Европа и Евразия Матю Бойс. Двамата са обсъдили 

инициативата „Три морета“, в която България участва 

заедно с още 11 европейски държави. 

Правителството прие 

Решение за одобряване 

участието и определяне на 

представители на „Българ-

ската банка за развитие“ 

АД в Инвестиционния фонд 

към Инициатива „Три море-

та“, съобщиха от прес-

центъра на Министерския 

съвет (МС). „Три морета“ 

е политически проект на 

равнище държавни глави 

на 12 страни членки на ЕС 

– Австрия, България, Есто-

ния, Латвия, Литва, Полша, 

Румъния, Словакия, Слове-

ния, Унгария, Хърватия и 

Чешката република. Той се 

развива като прагматична 

платформа за регионално 

сътрудничество с основен 

фокус засилване на тър-

говско-икономическите 

отношения, задълбочаване 

на интеграцията на стра-

ните от региона между 

Балтийско, Адриатическо 

и Черно море и създаване 

на по-голяма свързаност 

между тях по линията 

Север-Юг в областта на 

енергетиката, транспор-

та, комуникациите, инфор-

мационните технологии, 

бизнеса.

Дейността на Фонда е 

в допълнение към вече съ-

ществуващите фондове 

по линия на ЕС и е насочена 

към финансиране на проек-

ти, свързани с инфраструк-

турата на транспорта, 

енергетиката, цифровите 

технологии и пр., с оглед 

компенсиране на разликите 

в развитието на отделни-

те региони на Европейския 

съюз. Оценката за необхо-

димите за региона на Ини-

циативата „Три морета“ 

инвестиции в областта 

за транспортната инфра-

структура до 2030 г. е 290 

млрд. евро, за енергети-

ката - 87 млрд. евро, и за 

дигиталната инфраструк-

тура - 130 млрд. евро.

„Фондът на „Три море-

та“ ще бъде пазарно ори-

ентиран по отношение на 

финансираните проекти 

– такива, които имат въз-

връщаемост, и то съизме-

рима с възвръщаемост от 

интерес за частни инвес-

титори. Очаква се Фон-

дът да даде приоритет на 

проектите на основните 

спонсори. Грантове мо-

гат да бъдат включени в 

структурата на проекти-

те, където е необходимо, 

или в случай, че проектът 

не е изцяло банкируем“, по-

сочват от МС.

Участието на „Българ-

ската банка за развитие“ 

АД в Инвестиционния 

фонд е свързано с деклара-

ция за задължение за мини-

мална вноска на стойност 

от 20 000 000 евро, която 

сума да бъде осигурена от 

собствени средства на 

„Българска банка за раз-

витие“ АД, поясняват от 

ведомството.

С друго правителстве-

но решение вицепремие рът 

Екатерина Захариева е 

определена за Национален 

координатор от българска 

страна на Инициативата 

„Три морета“. Правата и за-

дълженията на Национал-

ния координатор включват 

да ръководи и координира 

работата на Междуведом-

ствената работна група; 

да осъществява връзки и 

взаимодействие с Нацио-

налните координатори на 

държавите членки на Ини-

циативата, както и с дру-

ги държави и международни 

организации; да определи 

посланик със специални 

поръчения в МВнР по Ини-

циативата, който да под-

помага работата на На-

ционалния координатор; да 

осигурява взаимодействие 

с компетентни министер-

ства и други институции, 

както и с неправителстве-

ни организации с цел фор-

миране на политиките и 

участието на България в 

различни формати на Ини-

циативата.
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Министър Петя Аврамова:

В Мизия вече са възстановени улици след силните дъждове през 2018 г.
Страницата подготви
Емил Христов

„Северозападна България е 

приоритет на министър-пред-

седателя Бойко Борисов и на 

правителството. Като минис-

тър на регионалното развитие 

и благоустройството смятам, 

че добрата инфраструктура е 

пътят, по който идват инвес-

тициите. Това е първото, което 

трябва да направим“, заяви ми-

нистър Петя Аврамова в Мизия. 

Там тя провери как са изразход-

вани отпуснатите средства 

за рехабилитация на уличната 

мрежа, която беше нарушена от 

поройните дъждове през 2018 г. 

Вече са подменени 10 хил. 

кв. м асфалтова и тротоарна 

настилка по „Петко Банков“. 

Пред намиращата се на улицата 

детска градина са монтирани 

обезопасителни парапети. Нови 

са пътните знаци. Положена е 

пътна маркировка.

Припомняме, че дъждовете 

на 9 - 10 юли 2018 г. отнесоха 

голяма част от асфалта по ули-

ците в града. Бяха унищожени 

бордюри и тротоари, получиха 

се пропадания. През октомври 

същата година правителство-

то отпусна 2 млн. лв. за ремонт 

на трите най-засегнати улици 

- „Петко Банков“, „Георги Дими-

тров“ и „Лазар Драйчев“, и на ка-

нала, поемащ повърхностните 

води от „Селановско дере“.

При изграждането на нов 

участък на открития канал са 

излети 450 куб. м бетон и са 

положени 300 линейни метра 

тръби. Изградени са 9 ревизион-

ни шахти. Изцяло е ремонтиран 

паркингът на ул. „Георги Дими-

тров“ с площ 980 кв. м. Поста-

вени са стълбове за осветление, 

възстановена е пътната марки-

ровка и са изградени 2 нови ин-

валидни места за хора в нерав-

ностойно положение.

През тази година е изпъл-

нен и проект за подмяна на 

вертикалната планировка пред 

Народно читалище „Просвета 

1927“. Продължава ремонтът на 

улиците „Перущица“ и „Цветко 

Палибачийски“, за които в края 

на миналата година правител-

ството отпусна още 1,2 млн. лв. 

Започнати са дейностите по 

други четири улици – „Сливница“, 

„Косанска“, „9-ти септември“ и 

„Обслужваща“.

Държавата предостави 

средства и за решаване на про-

блема с язовирите по поречието 

на р. Скът в общините Борован, 

Хайредин, Мизия и Оряхово.

Работи се и по други отсеч-

ки от републиканската пътна 

мрежа в област Враца - Алти-

мир - Търнава - Бяла Слатина, 

Търнак - граница Плевен, Села-

новци - граница Плевен, Мездра 

- Роман. 

„Беше ремонтиран участъ-

кът от Ребърково - Лютидол с 

цел преминаване на пътникопо-

тока във връзка с изграждането 

на така чакания от всички в Се-

верозападна България скоростен 

път Мездра - Ботевград. Стар-

тира рехабилитацията на 3-ки-

лометрова пътна отсечка преди 

Враца по пътя Монтана - Враца, 

която е в тежко състояние“, 

подчерта министър Аврамова.

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ кандидатства за финан-

сиране на рехабилитацията 

на близо 9 км от пътя Мизия 

- Оряхово - Крушовене. Индика-

тивната стойност на проекта 

е почти 15,2 млн. лв. Предстои 

сключване на договор за без-

възмездна финансова помощ от 

Оперативна програма „Региони в 

растеж“ при одобряване на про-

ектното предложение.

Мирослав Еленков

Ремонтите на дома да нама-

ляват данъка върху доходите на 

собственика на жилището. Това 

предлагат промени в Данъчно-

осигурителния и процесуален 

кодекс (ДОПК), предложени за 

обществено обсъждане от фи-

нансовото министерство.

Според проекта данъчните 

ще признават като разход суми 

до 2000 лв. на година, вложени 

в подобрения на един недвижим 

жилищен имот. Условията, на 

които трябва да отговарят соб-

ствениците, са: имотът да е в 

България, този, който е платил 

ремонта, да е негов собственик, 

подобренията да са извършени 

от местни лица - еднолични 

търговци или фирми. Преди да 

приспаднат сумата на облага-

емия доход, данъчните ще про-

веряват дали обновеният имот 

не е част от активи на фирма, 

както и дали ремонтът е извър-

шен срещу документи - фискален 

бон, разписка, банков или друг 

документ.

Ако собственикът е възложил 

работата на роднина или друго 

свързано лице, инспекторите ще 

отказват да признаят разход. 

Ако имотът е съсобственост 

на повече от един човек, всеки 

съсобственик може да ползва 

бонуса, но само ако сумата на 

ремонтите на всички не е по-

вече от 2000 лв. за съответна-

та година. Около 10 - 12 млн. лв. 

допълнително може да влязат 

в хазната, ако предложението 

бъде прието. Очак ва се поправ-

ката да стимулира хората да 

ползват услугите на регистри-

рани фирми, така ще се извадят 

на светло битовите ремонти, 

където масовата практика сега 

е да се плаща на ръка. 

Десислава Бакърджиева

Министерството на право-

съдието и Министерството на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството предлагат да 

бъде приета наредба, която да 

регламентира достъпа до дан-

ните в имотния регистър, ка-

дастъра и редица други инфор-

мационни системи.

Сред основните нововъведе-

ния в правния режим, които се 

предлагат, е подробното уреж-

дане на изискванията и взаимо-

отношенията при поддържане 

на вече създадените информа-

ционни системи на кадастъра и 

на имотния регистър в трите 

им основни компонента: админи-

стриране на процесите на екс-

плоатацията и поддържането на 

самите системи; поддържане на 

данните в актуален и достове-

рен вид; и техническо поддържа-

не на системите и на включени-

те в тях компоненти.

Предвижда се подробна прав-

на уредба за използването на ин-

формационните системи, както 

и правила за въвеждане и акту-

ализиране на данните и за пре-

доставяне на справки и на услуги 

от информационните системи. 

Уреден е прекият, включи-

телно отдалечен достъп до дан-

ните в информационните систе-

ми.

Международната рейтин-

гова агенция Стандард енд 

Пуърс (S&P Global Ratings) по-

твърди дългосрочния кредитен 

рейтинг на София – „BBB- със 

стабилна прогноза“. Според 

S&P българската столица ще 

продължи да показва стабилни 

финансови резултати и добра 

ликвидност въпреки намале-

нието на бюджетните приходи 

заради кризата с пандемията 

от COVID-19.

Оценката на столицата е 

равна с тази на България, тъй 

като по правилата на S&P ни-

коя община не може да има по-

висока оценка от държавата 

си. София се присъедини към 

градовете с инвестицион-

ни рейтинги през декември 

2017 г., след като България се 

изкачи в класацията от ВВ+ на 

ВВВ-.
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Съветът за Тристранно сътрудничество одобри 54 мерки в подкрепа на бизнеса

Марияна Николова, вицепремиер по икономическата и демографска          

Елица Илчева
Ренета Николова

Г-жо вицепремиер, поехте 
Министерството на туризма, 
което отговаря за най-постра-
далия от коронакризата сектор. 
Какви са първите стъпки, които 
предприемате, за да успеете да 
решите проблемите?

Преди пандемията България 

бе с едни от най-добрите мак-

роикономически показатели в ЕС 

– рекордно нисък външен дълг и 

беше давана за пример като ико-

номически растеж и финансова 

стабилност. В малка и отворена 

икономика като нашата бурята 

COVID-19 причини огромни пора-

жения и нанесе трудно поправими 

щети върху цели сектори. През 

второто тримесечие на 2020 г. 

брутният вътрешен продукт на 

страната намалява с 8,2% спрямо 

същия период на миналата година. 

Но дори и при този спад икономика-

та ни продължава да работи. Ще-

тите в туризма не само у нас на 

практика са непоправими. Според 

данни на Световната организация 

по туризъм към ООН само за пър-

вите 6 месеца на т.г. загубите са 

за 320 млрд. евро, броят на път-

ниците е намалял с 300 млн. души. 

Щетите са три пъти по-големи 

от световния стопански колапс 

през 2008 - 2009 г.

България не е изолирана ико-

номика и усилията на моя екип в 

Министерството на туризма са 

насочени към намаляване на ще-

тите. 

Първите действия, които 

предприех, бяха поредица от сре-

щи с туристическия бранш с ак-

цент върху проблемните области 

и набелязване на конкретни иници-

ативи, с които да се подпомогне 

най-засегнатият отрасъл. Също 

така проведох серия от разговори 

с посланици, министри хомолози 

в държавите с най-голям пазарен 

дял в нашия сектор – Германия, 

Израел, Великобритания, Украйна, 

Молдова, Турция, за стартиране 

на спешни действия на най-високо 

дипломатическо ниво, за да може 

до съответните пазари да дос-

тигне информацията, че в Бълга-

рия строго се спазват санитар-

но-хигиенните мерки и е сигурно 

място за пътувания и почивка. 

Резултатът не закъсня и първите 

полети от Израел до летищата 

във Варна и Бургас са факт, Гер-

мания извади област Варна от 

списъка с регионите, в които не 

препоръчва на сънародниците си 

да пътуват. Улесни се влизането 

на украинските туристи у нас. 

Очак вам в близките дни положи-

телно развитие и за други пазари.

Предприехме конкретни дейст-

вия за промяна в маркетинга и ре-

кламата според новата ситуация, 

засилваме дигитализацията и ак-

тивното присъствие в социални-

те мрежи. Стартирахме и нова-

та ни рекламна кампания, която 

обещах и реализираме съвместно 

с Асоциацията на екскурзоводите 

в България. Целта е да покажем и 

разкажем за невероятно красиви и 

интересни места у нас, които са 

слабо познати на широката ауди-

тория, и че любопитната инфор-

мация за тях може да бъде научена 

от екскурзоводите на място.

Още първите дни като вице-

премиер и министър на туризма 

предложих и бе прието мярка 60/40 

за сектор „Туризъм” да бъде 80/20. 

В момента работим тя да бъде 

удължена до 1 май 2021 г.

Осигурихме субсидия от 35 

евро за седалка за чартърни поле-

ти, от която могат да се възполз-

ват туроператори и турагенти. 

От две седмици документите за 

кандидатстване са готови и са 

качени на интернет страницата 

на Министерството на туризма. 

ДДС беше намален на 9% за сек-

тора. 

С цел да бъде намерено рабо-

тещо решение за преодоляване на 

кризата в отрасъла през есента 

и зимата, както и да се планира 

лято 2021 ще бъде създаден Кон-

султативен съвет, който ще се 

събере на първо заседание в нача-

лото на септември. 

Но всичко това е възможно 

единствено и само чрез диалога с 

бизнеса и аз залагам изключител-

но много на него.

В първото си изявление като 
ресорен министър Вие обявихте 
намерения да актуализирате На-
ционалната стратегия за устой-
чиво развитие на туризма и да 
я адаптирате към новите усло-
вия. Какви промени да очакваме?

След COVID-19 понятията ту-

ризъм, турист, пътуване вече не 

са същите, каквито бяха преди. 

Нито резултатите през т.нар. 

активни сезони могат да се срав-

няват с минали години, когато 

отрасълът бележеше рекордни 

постижения за цялата история 

на статистиката у нас. Особено 

сега почувствахме наистина, че 

най-важни са животът и здраве-

то на хората и за да бъдат те 

защитени, бяха направени свое-

временни законови промени. Това 

важи както за потребителите на 

туристически услуги, така и за об-

служващите ги екипи в отрасъла. 

Вярвам, че Консултативният съ-

вет към вицепремиера и министър 

на туризма, който ще включва екс-

перти, учени, анализатори от раз-

лични сродни сфери, ще очертае 

не само практическите насоки за 

тази стратегия, но и стратеги-

ческите ни планове в туризма в 

новата световна реалност. 

Кои мерки в подкрепа на биз-
неса ще „сработят“? Има ли го-
товност кабинетът да допълва 
пакета?

Както знаете, никой в света 

не беше готов за такава криза. 

Всички се учихме и продължава-

ме да се учим в движение как да 

защитим сънародниците си и ико-

номиката си в тези непредсказу-

еми времена. Универсална формула 

няма. 

Секторът, за който отгова-

рям, съобщава за сериозни загуби 

вследствие на пандемията. Те са 

очевидни и с присъствието на мно-

го по-малкото чужди туристи, и с 

неотворилите за сезона хотели и 

заведения, за да не трупат допъл-

нително щети. Прогнозните спа-

дове за лятото варират на нива 

около 70% при чуждестранните 

гости и около 30 на сто за българ-

ските посетители на туристиче-

ски обекти. Това важи предимно за 

големите ни курорти най-вече по 

Северното Черноморие. Същевре-

менно в името на коректността 

трябва да кажа, че по Южното 

има впечатляващи ръстове от 20 

процента в по-малките курортни 

зони, като Царево, Лозенец, Китен, 

Приморско, каквито не са отчита-

ни скоро.

Благодаря на всички хотелиери, 

които работят въпреки вируса и 

спазват стриктно строгите сани-

тарни мерки. Благодаря и на бълга-

рите, че избраха лято в България. 

Заедно се борим срещу трудности-

те. Те за компаниите са предимно 

от ликвиден характер, както и за 

запазване на персонала, затова 

държавната помощ бе абсолют-

но необходима. Правителството 

гласува пакет от 1,2 млрд. лв. за 

нови социално-икономически мер-

ки в подкрепа на пострадалите 

от пандемията сектори. От тях 

от националния бюджет за соци-

ални мерки са 731,5 млн. лв., а за 

икономически – 431,4 млн. лв. Спо-

ред неокончателни данни по една 

от първите насърчителни мерки 

60/40 са съхранени над 170 хил. 

работни места. Както споменах, 

за туризма тя бе трансформира-

на на 80/20 и като вицепремиер 

ще настоявам да продължи до май 

2021 г., за което получих подкре-

пата на бранша. По ОП „Инова-

ции и конкурентоспособност“ са 

отделени 80 млн. лв. в помощ на 

малки предприятия с оборот над 

500 хил. лв. Предвидени са още 82 

млн. лв. за малки и средни компании. 

10 млн. лв. са насочени конкретно 

към туроператори и турагенти по 

същата оперативна програма.

Няма да спираме да търсим 

допълнителни средства от нацио-

налния бюджет и от механизмите 

на ЕС за дофинансиране на тази 

помощ, защото загубите наисти-

на не са по силите на отделните 

фирми. Тристранката на социал-

ните партньори също продължи 

да заседава в кризата, макар и 

онлайн. Членовете й инициираха 

да се подготвят социално-иконо-

мически мерки за преодоляване на 

последиците от COVID-19. Те са 

вече общо 54 и са насочени към 

съответните министри. 

Какви точно стимули пред-
виждате, за да накарате бълга-
рите да почиват в родината?

За да стимулираме сънарод-

ниците си да прекарват отпуски-

те си в страната си, проучваме 

възможностите да се предоста-

вят ваучери за всички осигурени 

българи и да бъде мултиплициран 

ефектът от подпомагането на 

доставчиците на туристически 

услуги. Разбира се, това трябва 

да се базира на обстойни финан-

сови разчети. Вече бе одобрена 

схемата за ползване на ваучери 

за 7-дневна почивка на служители 

от първа линия в борбата срещу 
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коронавируса в категоризирани 

места за настаняване. Тяхната 

стойност е 210 лв. Ще настояваме 

кръгът на обхванатите лица да се 

разшири. Също така ще подкрепим 

идеята на Националната асоциа-

ция за детски и младежки туризъм 

да се отпускат ваучери по 100 лв. 

за подрастващите, които искат 

да участват в организирани дет-

ски пътувания у нас. 

Като институция осъзнава-

ме, че вниманието към българския 

турист все още не е на необходи-

мата висота, а това на практика 

е най-големият ни пазар. Ще заси-

лим рекламата към вътрешните 

потребители за потенциала на 

страната като целогодишна дес-

тинация. Има толкова много все 

още неоткрити и слабо посетени 

места в България, за които са-

мите българи не подозират. Съв-

местно с организациите на екс-

курзоводите ще направим клипове 

за такива забележителности, кои-

то все още остават „скрити“, а 

са пред очите ни. Също така ще 

продължим да надграждаме поло-

жителното, което бе постигна-

то с кампании като „Преоткрий 

България“, „Ще се върна“, клипове 

с известни личности и др. Важно 

е също да се промотират регио-

ните с тяхната природа, местни 

традиции и автентичност, защо-

то така се създава уникален ту-

ристически продукт. 

Говорите за агресивна ре-
клама, която да покаже всички 
паметници и цялата хубост на 
България, и това е прекрасно. Но 
съвсем наскоро чужденец споде-
ли, че например състоянието на 
пътищата към някои забележи-
телности и хижите е плачевно и 
това отблъсква. Какво ще напра-
вите, за да се започне промяна и 
в тази насока, като имате пред-
вид, че това ще осигури работа и 
за строителните фирми, което 
също може да се смята за анти-
кризисна мярка?

И най-добрата реклама за един 

туристически обект се обезсмис-

ля, ако не можем изобщо да стиг-

нем до него, за да го разгледаме, 

или пък има път, но е в окаяно 

състояние. Модернизацията на 

инфраструктурата в туризма и 

изграждането на нова, включи-

телно довеждаща и прилежаща, са 

постоянна грижа и отговорност 

на правителството, на местната 

власт и на частната инициатива. 

Камарата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) е една от най-големи-

те работодателски организации у 

нас и заслужава уважение начинът, 

по който строителите успяват да 

преминават през кризата и да се 

борят да запазят своите служи-

тели и работници. 

Туристическата инфраструк-

тура е ключова за сектора. Без 

нейното развитие е трудно, дори 

невъзможно туристическото ус-

вояване на територията. Пре-

ми е рът Борисов нееднократно 

е акцентирал, че тази тема е 

неотменен приоритет за каби-

нета. Целта е не само безопасно 

пътуване на хората, но и предпос-

тавка за популяризиране имиджа 

на България като целогодишна и 

буквално достъпна дестинация. 

През тази година са предвидени 

допълнителни средства по бюдже-

та на Министерството на регио-

налното развитие и благоустрой-

ството (МРРБ) за финансиране на 

пътна инфраструктура в размер 

на 355 млн. лв. Особено внимание 

трябва да се обърне и на реги-

оните с по-слабо икономическо 

развитие, но притежаващи добър 

туристически потенциал като 

природни и културни дадености. 

Съвсем наскоро правителството 

отпусна 379 млн. лв. за модерниза-

ция на пътя Видин – Ботевград – 

водещ проект в инвестиционната 

програма на Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ и МРРБ за Северо-

западна България. Реконструкция-

та по трасето от „Дунав мост II“ 

ще осигури бърза и удобна връзка 

между автомагистралите „Хемус“, 

„Тракия“ и „Струма“. В подкрепа на 

северозападната част от стра-

ната като един от най-слабораз-

витите региони са предвидени и 

200 млн. евро в новия бюджет на 

ЕС. Реализацията на проектите с 

тези средства несъмнено ще сти-

мулира и туризма. 

Лятото е в разгара си, но и 
зимата идва, а зимният туризъм 
се задъхва от проблеми с инфра-
структурата. Банско след огро-
мната слава, която носи на Бъл-
гария с перфектните Световни 
купи, е на път да се превърне в 
курорт със затихващи функции. 
Витоша също има сериозна нуж-
да от обновяване на базите и ин-
фраструктурата за ски. Какво е 
мнението Ви по тази тема?

Категорично не съм съглас-

на с определението „затихващи 

функции“ за един от най-добрите 

зимни курорти в света, какъвто е 

Банско. Вярвам, че в момента има 

затишие по независещи от нас 

причини. Но дали пък и това е под-

ходящото време да бъде подобре-

на онази инфраструктура, която 

дразни туристите? Кризата е и 

шанс да подобрим нещата, да пла-

нираме правилно инвестициите и 

да реализираме добрите идеи. И 

Банско, и Витоша това лято бяха 

сред най-посещаваните планински 

места. 

Вие сте в управата на Бъл-
гарски женски ловен клуб „Бенди-
да” и затова ще попитам какъв 
е потенциалът на страната ни 
за ловен туризъм и какво може 
да се направи, за да се развива и 
той?

Страната ни разполага с из-

ключително конкурентни условия 

за развитие на ловния туризъм. 

Налице са прекрасни природни 

дадености, дивеч с отлични физи-

чески и трофейни качества, пре-

красни ловностопански съоръже-

ния – резиденции, домове и хижи. 

Практикуването на ловен 

туризъм в България е под строг 

контрол, което допринася за опаз-

ването на биоразнообразието на 

дестинацията. Активността на 

жените тук е много важна. Уси-

лията ни като институция са на-

сочени към създаване на повече и 

по-динамична реклама за популяри-

зиране на родината като дестина-

ция за ловен туризъм. Сегментът 

привлича немалко платежоспособ-

ни почитатели на този вид пъту-

вания – предимно от чужбина, кои-

то се гордеят с уникални трофеи 

именно от България. Нужно е тези 

факти да се популяризират по-ак-

тивно зад граница. Това е прекрас-

на продуктова ниша, която може 

да носи много ползи за туризма ни.

Преди точно година на среща 
с ръководството на КСБ гово-
рихте за това как трябва да се 
облекчат процедурите за внос на 
работна ръка, а сега Ви се налага 
да мислите и за внос на туристи, 
но ще Ви попитам – имаше ли ня-
какво развитие по тази тема?

През последните няколко го-

дини бяха направени изменения и 

допълнения в Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност 

и в правилника за прилагането му. 

С тях значително се облекчиха 

процедурите по кандидатстване 

и предоставяне на достъп до па-

зара на труда на граждани на тре-

ти държави (включително Украй-

на, Молдова, Беларус и др.). Голяма 

част от промените целят да задо-

волят потребностите от работ-

на сила в някои сектори на иконо-

миката, сред които е и туризмът. 

Например ограничението за броя 

на работниците от трети дър-

жави до 10% от средносписъчния 

състав на дадено българско пред-

приятие за предходните 12 месеца 

беше променено на 20%, а за малки 

и средни компании – на 35%. Так-

сата за предоставяне на реше-

ние на изпълнителния директор 

на Агенцията по заетостта за 

осигуряване на достъп до пазара 

на труда по регулирани от законо-

дателството на ЕС режими беше 

намалена от 400 лв. на 100 лв. Въ-

веде се възможност за лицата от 

български произход от тези дър-

жави да упражняват заетост без 

разрешение след регистрация от 

работодателя им в Агенцията по 

заетостта до получаване на раз-

решението за пребиваване. Съкра-

тен беше срокът за предоставяне 

на решение на изпълнителния ди-

ректор на същата агенция за из-

даване на разрешение за сезонен 

работник от 15 на 10 дни. Създаде 

се и възможност за работодателя 

при подаване на документите за 

регистрация или за разрешение за 

сезонна заетост предварително 

да декларира, че ще спази законо-

вите условия за настаняване на 

сезонния работник за своя сметка. 

Регламентирана беше ускорената 

процедура за предоставяне на ре-

шение за издаване на разрешение 

за сезонен работник, който поне 

веднъж е работил на територия-

та на Република България като се-

зонен работник през последните 5 

години, и др.

През май 2020 г. приключи об-

щественото обсъждане на проект 

на Закон за изменение и допълне-

ние на Закона за чужденците в Ре-

публика България и той е внесен 

в Народното събрание. С него се 

въвежда принципът за обслужване 

„на едно гише“ при кандидатства-

не и получаване на разрешение за 

пребиваване и работа на терито-

рията на страната. В тази връзка 

се предвижда всички документи да 

се приемат, обработват и съот-

ветните разрешения за пребива-

ване и работа да се издават от 

Дирекция „Миграция“ в Министер-

ството на вътрешните работи. В 

проекта се предвижда също разре-

шение за продължително пребива-

ване с цел заетост като сезонен 

работник да може да получи чужде-

нец, който отговаря на условията 

за получаване на достъп до пазара 

на труда по смисъла на българско-

то законодателство и притежава 

виза за дългосрочно пребиваване 

със срок на валидност до 6 ме-

сеца и с право на пребиваване до 

180 дни. Разрешението се издава 

за срока на трудовия договор, но 

не по-малко от 90 дни и не повече 

от 9 месеца в рамките на всеки 

период от 12 месеца. Разреше-

нието може да бъде удължено ед-

нократно в рамките на 9 месеца 

при продължаване на трудовия 

договор при същия работодател 

или при смяна на работодателя. 

Разрешението ще се издава от 

Дирекция „Миграция“ към МВР след 

положително писмено становище 

от изп. директор на Агенцията по 

заетостта. 

Моите впечатления от посе-

щенията ми в чужбина сочат, че 

много етнически българи искат да 

се върнат в родината на предци-

те си и да работят тук. Нашата 

държава трябва да им помогне за 

това и за приобщаването им като 

цяло. 

Предвиждате ли някакви за-
конодателни промени в облас-
тта на туризма, които ако не да 
се осъществят, поне да се под-
готвят в рамките на мандата 
на настоящия парламент?

Пандемията, която връхлетя 

света, ни застави да мислим пове-

че не само как да защитим по-на-

деждно живота и здравето си, но и 

да преосмислим отговорностите 

в работата си. В тази посока е 

и грижата за потребителите на 

туристически услуги и за предос-

тавящите тези услуги. Предвиж-

даме създаване на алтернативни 

схеми за обезпечаване отговор-

ността на туроператорите при 

фалит и неплатежоспособност с 

цел по-голяма степен на защита 

на туристите. Проучваме чуж-

дестранния опит и се допитваме 

до практиката на нашия бизнес. 

Един от вариантите е евентуа-

лен модел за създаване примерно 

на гаранционен фонд (или друга 

подобна форма), чрез който да се 

диверсифицира рискът за туропе-

раторите при различни търговски 

операции, включително разплаща-

не с доставчици на туристически 

услуги – хотелиери, авиопревозва-

чи и т.н. Така ще се обезпечи не-

платежоспособността на туропе-

раторите.

Въпрос на дискусии е как ще се 

попълва такъв фонд и каква ще е 

ролята на държавата. Разбира се, 

наши законодателни инициати-

ви са възможни и по други теми, 

свързани с промени в нормативна-

та база от останалите сектори, 

която по пряк или косвен начин е 

свързана с туризма – например за 

организираните детски пътувания 

и пр. 

Виждате ли и в кои сфери има 
потенциал за сътрудничество с 
КСБ и предвиждате ли нова сре-
ща с Камарата, вече и от позици-
ята Ви на ресорен ВП за сектор 
„Туризъм”, който е много свързан 
със строителството?

Туризмът е свързан с много 

отрасли, дейности, продукти и ус-

пехите му зависят от участието 

на много заинтересовани стра-

ни – институции, професионални 

сдружения, НПО и др. Използвам 

случая да благодаря чрез Вас на 

ръководството и членовете на 

Камарата на строителите в Бъл-

гария за активното партньорство 

с министерството и бранша. Без 

Вашите усилия и нелек труд е не-

възможен обликът на курортите и 

туристическите ни зони. Грижата 

за туристическата инфраструк-

тура трябва да е плод на комплек-

сен подход, който води до устойчи-

во надграждане на постигнатите 

резултати и утвърждава България 

като предпочитана дестинация 

за четири сезона. Високо ценя 

партньорството с Камарата при 

изграждането и поддържането на 

качествена материална база в ту-

ризма, от която в голяма степен 

зависят сигурност та и удовлет-

вореността на посетителите.

Секторите „Туризъм“ и „Стро-

ителство“ са взаимно свързани 

и допълващи се. Заедно предста-

вляваме лицето на България пред 

света и смятам, че съвместните 

ни усилия в тази посока могат да 

доведат само до по-качествен и 

подобрен продукт.

Вицепремиерът Марияна Николова обсъди с представители на туристическия бранш критериите за отпускане на 
помощта от 10 млн. лв. за туроператори и турагенти
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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 22 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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Основен партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 2 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1 страница

Цена на пакет: 5000 лв. (без ДДС)

Партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 1 безплатен куверт – покана за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 1/2 страница

Цена на пакет: 3000 лв. (без ДДС)

Генерален партньор
 Лого на компанията на гърба на сцената на събитието

 До 3-минутен рекламен клип на компанията, излъчван перио-

дично на големите екрани в балната зала в хода на вечерта

 Рекламни банери пред балната зала

 3 безплатни куверта – покани за събитието

 Реклама във в. „Строител“ – 2 страници

Цена на пакет: 7000 лв. (без ДДС)

Камарата на строителите в България 

има удоволствието да бъде домакин на традиционния

Официален медиен партньор

Ежегодна галавечер по повод професионалния празник на строителния бранш, на която членовете на Камарата 

на строителите в България, представители на държавната администрация, деловите и политическите среди, 

партньори и приятели на сектора ще имат шанса да празнуват заедно и да създадат полезни контакти. 

Предлагаме Ви следните партньорски пакети

Ще бъдат връчени и наградите на 
Камарата на строителите за най-добра 
строителна практика през 2019 година

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

Банкова сметка на „Вестник Строител“ ЕАД: 
Райфайзенбанк България BIC: RZBBBGSF  
IBAN: BG27RZBB91551004809103

BG20102

Очакван брой гости
Очакваме балът да бъде посетен от 

над 200 представители на централната 

власт и водещи строителни фирми.

Защо да бъдете наш партньор
- Вашата компания ще бъде представена пред най-точната аудитория – 

институции и потенциални бизнес партньори.

- Вашите бранд, продукти и услуги ще бъдат промотирани.

- Ще предоставим възможности за разширяване на Вашите бизнес контакти.

Цена на куверта за желаещи извън списъка на официалните 
гости и номинираните фирми – 250 лв. (без ДДС). 

С оглед на стриктното спазване на мерките 
за безопасност, свързани с COVID-19, местата 
в залата ще бъдат ограничени.

Срок за заявяване на участие: 30 септември
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Шест кандидата са по-

дали документи за участие 

в обществената поръчка 

за изпълнител на рекон-

струкцията на трамвай-

ното трасе по столичния 

булевард „Цар Борис III” 

– от трамвайно ухо „Кня-

жево” до трамвайно ухо 

„Съдебна палата”. Стой-

ността на дейностите е 

40 541 238,94 лв. без ДДС. 

Средствата за ремонта 

са осигурени от Оператив-

на програма „Региони 

в растеж 2014 - 2020“. 

Оферти за търга са 

подали: Консорциум 

„Страбаг СП“ ДЗЗД с 

участници „Щрабаг“ 

ЕАД и „СТРАБАГ Сп.з 

о.о. - клон България 

КЧТ” ;  Обединение 

„Геострой - Юнайтид 

Груп - Трансремонтрстрой“, 

в което влизат „Геострой“ 

АД, „Юнайтид Груп“ ЕООД 

и „Трансремонтстрой“ ЕАД; 

Обединение „Трамвай №5 – 

2017“ с участници „Моно-

лит София“ АД и „Х.С.С.“ 

ЕООД; „Трейс Груп Холд“ 

АД - „Трейс Груп Холд“ АД, 

„Парсек Груп“ ЕООД, ДЗЗД 

„ТП Борис“; „ПСТ Груп“ ЕАД; 

и ВДХ АД.  

Срокът за изпълнение 

на проекта е 24 месеца. 

Трасето е разделено на две 

части. Едната включва ре-

конструкция на трамваен 

релсов път от ухо „Княже-

во“ до пл. „Руски паметник“ 

без кръстовището на бул. 

„Цар Борис III“ и бул. „Г. Дел-

чев“. Втората е за ремонт 

на трамваен релсов път 

от ухо „Съдебна палата” 

до пл. „Руски паметник”. 

Предвижда се обновяване 

на трамвайното трасе, 

контактната мрежа, теле-

комуникациите, ВиК, както 

и на уличното осветление. 

Предстои отваряне на 

ценовите оферти на кан-

дидатите. Предложената 

от тях цена ще носи 50 т., 

критерият „Качество на 

изпълнението” - 40 т., а 

мерките за опазване на 

околната среда - 10 т.

Генчо Керезов е новият 

зам.-кмет на Столичната 

община (СО) по направление 

„Дигитализация, иновации и 

икономическо развитие“. Това 

съобщи кметът на СО Йор-

данка Фандъкова пред журна-

листи, на които представи но-

вото попълнение в екипа си. Тя 

обясни, че Керезов е завършил 

специалност „Международ-

ни икономически отношения“ 

в София, работил е в голяма 

международна финансова ком-

пания, специализирал е на различни мес-

та в Европа. Фандъкова каза още, че той 

е ръководил проект за внедряването на 

дигитална система за управлението на 

екип от 1000 души.

„Със свои приятели Генчо Керезов е 

развил стартъп в сферата на дигитални-

те технологии. Важно е човекът, който 

ще работи в това направление, да има 

нетърпимост към бюрокрацията. Надя-

вам се да успее да направи 

връзката с бизнеса в София“, 

допълни кметът на Столична-

та община. 

Керезов информира, че 

предстои да бъде направен об-

стоен анализ, който да покаже 

кои са най-често използвани-

те услуги в Столичната общи-

на. „Ще се постараем приори-

тетно да работим върху тях, 

за да можем да ги дигитализи-

раме и възможно най-скоро да 

предоставим още по-добри ус-

ловия на гражданите”, каза зам.-кметът. 

Той заяви, че му предстои и да се запоз-

нае докъде е стигнало изпълнението на 

Стратегията по дигитализация, приета 

от СОС, за да се набележат първите 

стъпки и да започне реалното й приложе-

ние. „Ще се концентрираме върху това да 

направим услугите в Столичната община 

възможно най-лесни и удобни за хората и 

бизнеса“, добави Генчо Керезов.

Страницата
подготви
Росица Георгиева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова провери 

напредъка по преустрой-

с т в о т о  н а  б и в ш ат а 

„Топлоцентрала“ на НДК 

в Център за съвременно 

изкуство. Тя обясни, че 

строителството и обо-

рудването на културната 

институция ще струва 

малко над 5 млн. лв. Една 

част от необходимата 

сума е отпусната от Спе-

циализирания общински 

приватизационен фонд, а 

другата – от бюджета на 

Столичната община.

„Един от много хубави-

те и знакови проекти на 

София е трансформиране-

то на сградата на бивша-

та топлоцентрала в прос-

транство за свободните 

артисти и талантливите 

млади хора, които се зани-

мават с изкуство и култу-

ра. Строителството се 

движи в нужните срокове. 

Проектът е резултат от 

международен конкурс с 

около 60 участници от 

различни колективи“, по-

сочи Фандъкова. Тя допъл-

ни, че очаква в началото 

на 2021 г. строителните 

работи да са приключили 

и от следващата есен да 

започне дейността на ин-

ституцията. 

Снимки Румен Добрев

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

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

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ 

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

 

02/ 973 34 4202/ 973 34 42

WWW.BALKANSTEEL.COM

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

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

e-mail: sales@balkansteel.com

WWW.INGCONSULT.BIZ0700 20 404

НАЛИЧЕН  НА СКЛАД

ПРОМО
ЦЕНА

17 000 €
Цена без ДДС
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Стратегията ще подпомогне възстановяването на българската икономика след пандемията
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

И з п ъ л н и т е л н а т а 

агенция за насърчаване 

на малките и средните 

предприятия (ИАНМСП), 

Асоциацията на индус-

триалния капитал (АИКБ), 

Българската стопанска 

камара (БСК), Българска-

та търговско-промишлена 

палата (БТПП), Конфеде-

рацията на работодате-

лите и индустриалците 

в България (КРИБ) и Съ-

юзът за стопанска ини-

циатива (CCИ) учредиха 

с решение на Национал-

ния икономически съвет 

(НИС) към Министерския 

съвет работна група, коя-

то да изготви проект на 

Концепция за реализиране 

на мерки, насочени към 

подкрепа и облекчаване 

дейността на МСП в съ-

ответствие с принципа 

„Мисли първо за малките“ 

към „Акта за малкия биз-

нес“ на Европейския съюз.

Настоящото състоя-

ние на сектора на МСП у 

нас и възможностите за 

изготвяне на Концепция-

та са обсъдени на среща 

на членовете на работна-

та група - Бойко Таков, из-

пълнителен директор на 

ИАНМСП, Владимир Минев, 

началник на отдел „Инфор-

мационно обслужване“, 

Боряна Минчева, началник 

на отдел „Международни 

прояви и сътрудничест-

во“, Кънчо Стойчев, зам.-

председател на УС на 

АИКБ, Силвия Тодорова, 

директор „Икономически и 

финансови въпроси“, БСК, 

Беата Папазова, съвет-

ник „Европейска интегра-

ция и проекти“, предста-

вител за БТПП, Любомир 

Пейновски, член на УС на 

КРИБ и член на УС на КСБ, 

Мария Накова, експерт на 

КРИБ, д-р Мария Петрова, 

юридически съветник на 

ССИ. 

Те  са  формулирали 

като своя основна цел да 

се насърчи предприемаче-

ството, като се улесни 

достъпът до нови пазари 

и финансиране, подкрепи 

се дигитализацията и се 

регулира бизнес средата, 

както и да се повиши ос-

ведомеността относно 

кръговата икономика и 

иновациите. 

В рамките на първата 

сесия всички страни са се 

обединили около мнението, 

че Концепцията ще подпо-

могне възстановяването 

Общо изплатените до момента безвъзмездни 

средства към българските фирми по Процедура „Под-

крепа на микро- и малки предприятия за преодолява-

не на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“ са в размер на 71 736 919, 65 лв. 

„Изпълняваме един от основните ангажименти, 

които поехме, а именно по-бързо достигане на сред-

ствата за преодоляване на икономическите после-

дици от кризата към българския бизнес“, коментира 

министърът на икономиката Лъчезар Борисов. По 

думите му бързото усвояване на средствата от 

българските фирми, както и скоростта на изпълне-

нието на мерките са изключително важни. Борисов 

посочи, че само за последния месец са преведени над 

40 млн. лв., и допълни, че са осигурени необходимите 

средства всички кандидатствали по процедурата и 

отговарящи на условията да бъдат финансирани.

Управляващият орган на Оперативна програма 

„Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020” под-

писа нови 1209 броя административни договора за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с 

одобрените за финансиране кандидати от девета и 

десета оценителни сесии по процедурата. Приключи 

и оценката по дванадесета оценителна сесия, като 

по нея са одобрени за финансиране 778 проектни пред-

ложения. 

Завърши подаването на предложения и по процеду-

рата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоля-

ване на икономическите последствия от пандемията 

COVID-19“.

Фондът на фондовете (ФнФ) ще инвестира общо 

над 660 хил. лв. (около 340 хил. евро) в шест стартиращи 

предприятия. Всяка от компаниите ще получи между 50 и 

100 хил. евро публичен ресурс, за да ускори развитието си. 

Става дума за проекти в сферата на новите техно-

логии и въвеждането на иновации, като индустриално 3D 

принтиране, модерни финансови технологии, аутсорсинг 

платформи, софтуерни продукти. Компаниите ще използ-

ват парите за разширяване на сегашните и навлизане на 

нови пазари, маркетинг и пазарно валидиране на своите 

концепции.

Инвестициите се извършват през един от вече ра-

ботещите фондове за ускоряване и начално финансиране 

- „Иновейшън кепитъл фонд“. Структурата се управлява 

от фонд мениджъра „Иновейшън кепитъл“ и е подкрепена 

със средства от Оперативна програма „Иновации и конку-

рентоспособност 2014 - 2020”. (ОПИК), съфинансирана от 

Европейския фонд за регионално развитие на ЕС, който 

има за цел да повиши перспективите за оцеляване пред 

стартиращи фирми със сериозен потенциал за растеж.

Фондовете за ускоряване и начално финансиране, съз-

дадени от ФнФ, представляват инструмент за дялово и 

квазидялово инвестиране, чрез който се подкрепят съз-

даването и развитието на устойчиви бизнес модели и 

се развива предприемаческата екосистема в България. 

Средствата от ОПИК, заделени за конкретния инстру-

мент, са 51,3 млн. евро (100,3 млн. лв.). От избраните от 

ФнФ мениджъри се изисква да допълнят публичния ресурс 

с частен капитал. 

Към момента на пазара активно работят „Иновейшън 

кепитъл“ и „Ню вижън 3“. Очаква се в близките дни да за-

почне инвестиционният период и на третия такъв фонд, 

управляван от „Витоша венчър партнърс“. 

Ресурсът е изцяло насочен към малки и средни пред-

приятия в сравнително начален етап от развитието им. 

Всяка иновативна идея може да кандидатства в някой от 

тези фондове и да получи финансиране между 15 хил. и 1 

млн. евро. Инвестиционният период е до края на 2023 г.

Възможност за финансиране дава също Фондът за 

рисков капитал, създаден от ФнФ. Негов фонд мениджър 

е „Морнингсайд хил“. От там бизнес начинанията с по-

тенциал за растеж могат да получат финансиране между 

750 хил. и 3,5 млн. евро.

на българската икономи-

ка от последствията от 

пандемията от COVID-19 и 

ще допринесе за растежа 

й в дългосрочен план.

Проектът трябва да е 

готов и предложен за об-

съждане до края на 2020 г. 
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Росица Георгиева

Първите проучвания 

за развитие на подземен 

транспорт в София започ-

ват през далечната 1967 г. 

Според направени тога-

ва изследвания към 1980 г. 

населението на града ще 

надмине 1 млн. жители. По-

късно тази тенденция се 

потвърждава напълно. През 

декември 1968 г. е изготвен, 

а през 1972 г. е утвърден 

Технико-икономически до-

клад на Софийския метропо-

литен. Една година по-късно 

е създадена специализирана 

проектантска организация 

„Метропроект”, с което се 

поставя началото на ра-

ботното проектиране. През 

1975 г. е приета Генерална 

схема за развитие на лини-

ите, съгласно която метро-

мрежата се състои от три 

диаметъра с обща дължина 

52 км и 47 станции. 

Изграждането на тре-

тия метродиаметър в 

София започна на 20 яну-

ари 2016 г. Първият етап 

включва строежа на 8 км 

подземна железница с 8 ме-

тростанции и бе въведен в 

експлоатация на 26 август 

тази година. Участъкът от 

жк „Красно село” до жк „Хад-

жи Димитър” е финансиран 

от Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020” (ОПТТИ) със значи-

телно съфинансиране от Со-

фийската община. Вестник 

„Строител” ще представи 

на своите читатели стро-

ителните предизвикател-

ства, с които са се сблъска-

ли изпълнителите по време 

на изграждането на третия 

метродиаметър, като първо 

ще се спрем на метростан-

циите „Орлов мост”, „Теа-

трална” и „Хаджи Димитър”. 

Инж. Йовко Жилков, уп-

равител на фирма „Метро 

Дружба” ЕООД*, отговаря-

ща за изграждането на част 

от третия метродиаметър 

от страна на „Трейс Груп 

Холд” АД, разказа, че стро-

ителството на две от съо-

ръженията е започнало през 

януари 2016 г., а на МС 5 

„Хаджи Димитър” - през 

декември същата година. 

Проектанти на МС 5 и МС 

6 са „БИАС-М“ ЕООД с ръко-

водител инж. Маньо Манев. 

Проектант на тунелната 

част на МС 8 е доц. Виктор 

Ташев, а на входна шахта и 

вътрешната конструкция 

- инж. Иво Деков. Архите-

ктурната част на трите 

метростанции е на екипа 

на „Инжпроект“ ООД с ръ-

ководител арх. Константин 

Косев.

„За мен София има най-

хубавото метро. Всяка 

станция има различна ви-

зия. Различен брой специа-

листи работиха по трите 

станции и по тунелните 

съоръжения, като най-много 

бяха нужни при довършител-

ните дейности”, коментира 

инж. Жилков и продължи: „За 

първи път при станциите 

от третия метродиаметър 

сложихме предстени, върху 

които се лепят плочките. 

Така при евентуално про-

тичане на вода тя няма да 

избие директно, направи се 

нов тип контактно-кабелна 

мрежа за България, поста-

виха се стъклени прегради, 

синхронизирани с вратите 

на метровлаковете“.

Строителството на 

МС 8 „Орлов мост” и МС 6 

„Театрална” е предмет на 

един договор, изпълнен от 

Обединение „МЕТРО СТРО-

ИТЕЛСТВО”, в което водещ 

партньор е „Трейс Груп Холд” 

АД, и партньори – „Евро Али-

анс Тунели” АД и „Инжпро-

ект” ООД.

Дължината на участъка 

е 1611,05 м. Релсовият път е 

2 х 1611,05 м. Тунелът между 

метростанциите 5 и 6, из-

пълнен по Нов австрийски 

метод, е с дължина 191,45 м. 

От „Трейс Груп Холд” АД са 

извършили и реконструкция 

на засегнатата от строи-

телството инфраструкту-

ра, възстановени са път-

ните платна на улиците 

и булевардите, влизащи в 

обхвата на метротрасето.

„Преди да започнем 

строително-монтажните 

работи, направихме проби 

по участъка, през който 

трябваше да преминем. 

Имаше много малко части 

от трасето, където не се 

наложи да се прави основа 

от трошен камък, защото 

като характеристики поч-

вата отговаряше на про-

ектните задания”, сподели 

инж. Жилков и обясни: „По 

време на строителството 

изградихме дренажна сис-

тема, изкоп дъно, за да се 

подсуши дъното, след което 

направихме трошенокамен-

на настилка в по-голямата 

чат на обекта за заздравя-

ване на основата”.

Най-дълбоката метро-
станция в столичния 
метрополитен - „Орлов 
мост”, е изградена по Нов 
австрийски метод.

Конструкцията на ме-

тростанция „Орлов мост” е 

изградена от „Евро Алианс” 

АД. Първоначално е обособе-

на входната шахта към съо-

ръжението. Поради високите 

нива на подпочвените води е 

направена водопонизителна 

система. „След изпълняване-

то на шлиц стените и изко-

паване на входната шахта МС 8 „Орлов мост”

МС 5 „Театрална”
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Инж. Йовко Жилков, управител на фирма 
„Метро Дружба“ ЕООД, отговаряща за 
изграждането на част от третия метродиаметър 
от страна на „Трейс Груп Холд” АД:

Ако го нямаше изпъл-

нителният директор на 

„Метрополитен” ЕАД 

проф. д-р инж. Стоян 

Братоев, София нямаше 

да  има метро в този 

мащаб и с тази архи-

тектура. Той е уника-

лен - успява да контро-

лира целия процес на 

работа. Прави проверки 

по  станциите както по 

време на СМР, така и 

след това, когато вече 

са въведени в експлоа-

тация. Проф. Братоев 

заедно със своите за-

местници инж. Зайков и 

инж. Джоргов са хората, 

които движат реализи-

рането на проекта за 

подземната железница. 

Той е прав, че третата 

линия на метрото е най-

дълбока, и при нея изпъл-

нителите се сблъскахме 

с най-много предизвика-

телства.

се започна прокопаването 

по Нов австрийски метод. 

Имаше обаче последовател-

ност на дейностите – ние 

не можехме да завършим 

част от конструкциите на 

станцията, докато не пре-

мине тунелопробивната 

машина „Витоша”, а това 

стана последно оттук и за 

нас остана най-малко време 

да работим”, разказа инж. 

Жилков. Той обясни, че съоръ-

жението е разположено под 

първа линия на метрополи-

тена на дълбочина от 18 м. 

„Преди всичко се направиха 

специални укрепвания под 

дъното на първата метро-

линия. Дори при самото про-

копаване беше спряно дви-

жението на влаковете по 

първата метролиния”. След 

шлиц стените и анкерите 

за укрепване са изградени в 

последователност дъно на 

метростанцията, стени, 

дънна плоча, стени, вести-

бюлна плоча, междинна плоча 

и междинен вестибюл. Пе-

ронните плочи са изпълнени 

след преминаването на ту-

нелопробивната машина и 

изграждането на част от 

вестибюлната плоча. „От 

МС „Орлов мост” до Военна 

академия трасето вървеше 

надолу и при Военна академия 

достигнахме най-ниската 

точка. Там задължителни 

бяха съоръженията за извеж-

дане на водата от метрото. 

До станция 6 трасето върви 

нагоре”, разказа инж. Жилков. 

Най-бързо изградената 

метростанция е  
„Театрална”

„Тази метростанция я 

направихме най-бързо, по-

строяването на вътреш-

ната конструкция ни отне 

година”, разказа инж. Йовко 

Жилков. Той обясни, че спо-

ред идейния проект подзем-

ните води е трябвало да са 

на 12 м. При сондажите се 

е установило, че данните 

са коректни, но след това 

нивото се е вдигнало до 5 м 

дълбочина. Тогава изпълни-

телите са направили водо-

понизителна система и един 

ред анкери. „Според проекта 

трябваше да се прокопае 

тунел, завършващ на 180 м 

след станцията, от там 

тръгваше тунел към стан-

ция „Хаджи Димитър”. Дре-

нажът работеше и нивото 

на водата вече беше спад-

нало, което улесни нашата 

дейност”, обясни още инже-

нерът и допълни, че е важно 

да се подчертае, че тунело-

пробивната машина е била 

изкарана от изходна шахта 

долепена до МС6.

МС 5 „Хаджи Димитър” е 
реализирана по Милански 
способ

В сиво, синьо и бежово 

е декорирана МС 5 от тре-

тата линия на метрото в 

София. „Материалите, кои-

то се използват за инте-

риора на метростанциите 

са внос, коментира инж. 

Жилков.“ Най-малкият раз-

мер плочка, който може да 

се влага в станциите, е 30 

на 60 см. Доскоро такива в 

България не се произвежда-

ха и използвахме чужди дос-

тавчици, обясни специалис-

тът. МС „Хаджи Димитър“ 

е разположена под южното 

платно на бул. „Владимир 

Вазов” между ул. „Черковна” 

и „Тодорини кукли”, изградена 

е по Милански способ. Ме-

тростанция 5 има два входа 

- от северната страна към 

моста „Чавдар” и от страна-

та на обект от голяма хра-

нителна верига. Дължината 

на станцията е 122 метра. 

Северният вход минава под 

Перловската река и излиза 

на тротоара на бул. „Влади-

мир Вазов”. Тръбата е с дъл-

жина 500 м. Дълбочината на 

метростанцията е 12 м, а 

на тунеловия участък преди 

нея – 14 м. Навсякъде, къде-

то има близост на жилищни 

сгради, геодезистите на 

„Трейс Груп Холд” АД са из-

вършвали постоянен мони-

торинг за състоянието на 

зданията. 

„Метростанции 5 и 6 са 

еднотипни като изпълнение. 

На първата метростанция 

имахме минаване под Пер-

ловската река. След това 

пък трябваше да преминем 

над Ляв Перловски колек-

тор и излязохме на нивото 

на стълбището”, обясни 

още инж. Жилков и посочи, 

че строителите първо са 

отбили реката, след което 

са извършили укрепване на 

трасето, и след завърш-

ване на конструкцията са 

прехвърлили реката върху 

готовата част. Едва след 

това е довършена другата 

половина на подлеза, мина-

ващ под реката. „Метро-

станциите са изпълнени по 

сходен начин. Първо се пра-

вят шлиц стени, покривна 

плоча, изкоп до дъното на 

станцията. След това се 

продължава нагоре – дънна 

плоча, стени, перонни плочи, 

вестибюлна плоча и стена 

до покривна плоча”, обясни 

още инж. Жилков. 

Разстоянието между 

двете спирки – „Театрална” и 

„Хаджи Димитър”, е с дължи-

на от 600 м и е прокопано по 

Нов австрийски метод. Една 

част от съоръжението е из-

градено през МС 6, а другата 

през подземна гара 5. „Това е 

труден обект, който се ха-

рактеризираше с лоши поч-

ви, с наличието на подземни 

води. И на трите станции, 

които ние построихме, има-

ше високи нива на водата”, 

обясни инж. Жилков. Според 

специалиста метрото е най-

сложното инфраструктурно 

съоръжение и като изгражда-

не, и като експлоатация. Той 

припомни, че при другите две 

линии тестовете за въвеж-

дане в експлоатация са про-

дължили по 1 месец, докато 

при третата са се провеж-

дали по-дълго. Обявяването 

на извънредно положение в 

страната заради разпрос-

транението на коронавируса 

не се е отразило на изпълне-

нието на проекта, дейности-

те по строежа са завършени 

в срок, но извънредното поло-

жение е поставило „Сименс” 

в ситуация, която е забавила 

тестовете на различните 

системи.

*Фирма „Метро Друж-
ба” ЕООД се преобразува 
чрез вливане в „Трейс БГ” 
ЕАД (05.08.2020 - Търгов-
ски регистър).

През март 2019 г. тунелопробивната машина „Витоша” „излезе” при МС 6

МС 5 „Хаджи Димитър”
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Кметът 
инж. Стоян 
Генов: 

Георги Сотиров

Да започнем това 
първо за в. „Строител“ 
интервю с Вас като но-
воизбран кмет на община 
Златица с най-значимия 
към момента проект за 
Средногорието, обеди-
няващ усилията на седем 
общини.

Още с встъпването 

ми в длъжност разбрах, че 

пред общината стои на 

дневен ред реализацията 

на няколко мащабни проек-

та. Най-големият от тях 

е изграждането на компо-

стираща инсталация и ин-

сталация за предварител-

но третиране на битови 

отпадъци за общините 

Златица, Антон, Коприв-

щица, Мирково, Пирдоп, 

Чавдар и Челопеч. Това е 

един изключително важен 

обект за цялото населе-

ние на седемте общини, 

защото години наред са 

правени опити за негово-

то стартиране, но… На 

мен се падна честта да 

го реализирам заедно с ко-

легите кметове. 

Сдружението „Сред-

ногорие“, на което бях 

избран за председател, 

подкрепя активно поли-

тиката на държавата за 

интегрирано развитие и 

това ще бъде основен ак-

цент през следващия про-

грамен период, а ние от 

региона този процес вече 

го започнахме именно със 

сложното строителство 

на това екологично съоръ-

жение. Проект, по който 

работим заедно, и това е 

радващо. След финализи-

ране на строителството 

и влизане в експлоатация 

на обекта ще се открият 

и 27 нови работни места, 

което е важно за всяка об-

щина. Съвсем наскоро на 

площадката изградихме 

система за видео наблю-

дение и контрол на дос-

тъпа по изискванията на 

РИОСВ. 

На наша територия 

обаче има още структуро-

определящи обекти, което 

ще позволи в съвсем близко 

бъдеще Златица да стане 

енергиен технопарк за 

региона, а и не само за 

него. Голям е проектът, 

свързан с газификацията. 

С европейско финансиране 

тръбопроводът ще пре-

мине през шест общини, 

за да стигне до „Аурубис - 

България“. В момента сме 

на фаза отчуждаване на 

имоти по трасето, което 

е 80% в нашата община, а 

останалите 20% – в Пир-

доп. При нас ще бъде раз-

пределителният център 

за Средногорието.

Надявам се, че Злати-

ца и Пирдоп като админи-

стративни структури ще 

намерим адекватното си 

място в този проект, къ-

дето „Аурубис“ е крайният 

потребител на екологич-

ната енергия. Наличието 

на тръбата на нашата 

територия дава добри въз-

можности и перспективи 

към нея да бъдат включе-

ни и населените места, 

обществените сгради, 

както и домакинствата. 

Основният изпълнител на 

проекта е „Булгар транс-

газ“. В местността Ба-

каджик, където ще бъде 

газоразпределителна 

станция „Златица“, има 

изградена подстанция, 

която разпределя елек-

троенергията за Средно-

горието, и така стигаме 

до „синята лагуна“. Както 

знаете, тя е била свое-

образно езеро, в което са 

депонирани опасни хими-

чески вещества от произ-

водството по времето, в 

което комбинатът „Ауру-

бис“ се наричаше МДК „Ге-

орги Дамянов“ до 1997 г., 

когато е приватизация-

та му. В момента това е 

запръстена и рекултиви-

рана територия. Върху нея 

ще бъде реализиран съв-

местен енергиен проект 

на „Аурубис“ и ЧЕЗ - Бъл-

гария. Там се предвижда 

инсталирането на 20 000 

фотоволтаични панела. 

Общината се явява соб-

ственик на тази терито-

рия и има своето място в 

проекта.

В близост е и Профе-

сионалната гимназия, в 

която клъстер „Средного-

рие“ е базирал дуалното 

обучение и съвместно с 

големите компании се об-

разоват младежи, които 

после биват назначавани 

веднага на работа. Полез-

ното в случая е, че тези 

деца се обгрижват от 

компаниите и могат бър-

зо да се реализират като 

специалисти. Тази про-

блематика коментирахме 

наскоро и с проф. д-р инж. 

Ивайло Копрев - ректор на 

Минно-геоложкия универ-

ситет „Св. Иван Рилски“, 

с когото Вашият вестник 

наскоро направи едно мно-

го интересно интервю. 

Вашето с. Църквище 
е точно на входа на Зла-
тишкия проход, който 
е затворен от около 20 
години. От април обаче 
там започнаха строи-
телно-ремонтни дейнос-
ти.

Селището ни се на-

мира на кръстопът и е 

с вековна история. Мес-

тоположението му е уни-

кално в четирите посоки. 

Най-бързият път между 

Южна и Северна България 

е именно през Златица, 

през седловината Кашана 

(1385 м н.в.). В древност-

та и средните векове 

проходът е бил една от 

основните транспортни 

артерии през Стара пла-

нина и е използван интен-

зивно от римляните за 

връзка на Мизия с Тракия. 

През него са преминавали 

с войските си Александър 

Македонски, Исак I Комнин 

и Исак II Ангел. През 1443 г. 

тук се е състояла битка 

между кръстоносците на 

Владислав III и Янош Хуняди 

с турците.

Обединихме се общи-

ните и заедно с големите 

предприятия разработи-

хме мотивирано стано-

вище, което помогна про-

ектът да тръгне. Това са 

27 км, които ще отворят 

средногорските общини 

за едно ново социално-

икономическо развитие. 

Вече е в процедура и реха-

билитацията на пътната 

връзка откъм Етрополе 

към върха. Шосето досега 

частично се поддържаше 

от „Елаците Мед“, но не-

зависимо от това беше 

затворено. Вече са осигу-

рени средства от АПИ и 

предстои избор на изпъл-

нител. 

Няма нищо случай-
но, че през Вашия край е 
минавал античният път 
Сердика — Суб Радице 
(римска пътна станция) 
— Августа Траяна (дн. 
Стара Загора)… Как под-
държате сега улиците в 
селата?

Мащабен инфраструк-

турен проект, който този 

мандат ще реализираме, е 

реконструкцията на глав-

ната улица на общинския 

център, която в едната си 

част се нарича „Софийско 

шосе“, а в другата - „Вла-

дислав Варненчик“. Любо-

питното е, че с идването 

на екипа на в. „Строител“ 

в града ни започна и ас-

фалтирането на пътя. 

Има и една трета улица 

вътре в града, „Розова до-

лина“, която също ще бъде 

основно ремонтирана. В 

цялостния проект за три-

те не са включени подмя-

на на тротоари и бордюри. 

На „Розова долина“ това 

стана с общински сред-

ства, като и за момент 

не съм си представял да 

я оставим незавършена. 

По предложение на адми-

нистрацията ОбС гласува 

финансиране.

Тук не мога да не спо-

мена и първото ми голямо 

изпитание. На главната 

улица имахме 144 стари на 

по 70 - 80 години дървета. 

Опасни при буря, те създа-

ваха проблеми на инфра-

структурата - подземна и 

наземна. Е, изкоренихме ги, 

защото експертиза дока-

за, че само три имат още 

живот. После ландшафтни 

архитекти начело с проф. 

арх. Атанас Ковачев пред-

ложиха да засадим нови 

317 дървета, пригодени за 

развитие в градска среда. 

По своя екологична програ-

ма четири дружества от 

Група ГЕОТЕХМИН - „Ела-

ците-Мед“, „Геотехмин“,  

„Геострой“ и „Геотрей-

Инж. Стоян Генов е завършил инженерното си 
образование в Минно-геоложкия университет, 
където има допълнително и три магистратури по 
автоматизация на производството, индустриален 
мениджмънт и инженерна безопасност. 
Професионалният му път е преминал през две от най-
големите предприятия в региона на Средногорието 
– повече от 20 години в „Елаците Мед“ и 10 години 
в „Дънди прешъс металс“. В обществената сфера е 
бил председател на Общинския съвет - Златица през 
2011 - 2015 г., когато е и член на УС на асоциацията 
на председателите на общински съвети, после един 
мандат е общински съветник и от ноември 2019 г. е 
кмет на общината.

Снимки авторът



15СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБпетък, 4 септември 2020 Ñòðîèòåë

динг“, заложиха средства 

за закупуването на фидан-

ките, като се ангажираха 

и с работна ръка за засаж-

дането им. С други думи – 

съвсем скоро централна-

та улица ще има модерно 

европейско лице, което 

ще стане благодарение на 

прекрасните партньорски 

отношения на общината с 

големите фирми в Средно-

горието. 

В три села - Църкви-

ще, Карлиево и Петрич, 

по европейски проекти 

са асфалтирани централ-

ните улици. По социална 

програма с „Аурубис“ са 

построени клубове на пен-

сионерите. А през насто-

ящата година изградихме 

здравни кабинети в тези 

села, където постоянно 

има заети фелдшери (пен-

сионери) на разположение 

на възрастното населе-

ние. Тук отново помогнаха 

„Елаците-Мед“ и „Геоте-

хмин“. Да дадеш една си-

гурност на възрастните 

хора днес - в условията 

на COVID-19, е и грижа, и 

наша отговорност. Забе-

лежете, в тези три села 

медицинското обслужване 

е напълно безплатно! За-

плащането на здравните 

работници идва от соци-

ална програма на „Аурубис 

България“ АД. Смисълът на 

тази ангажираност е, че 

голяма част от тези въз-

растни хора преди години 

са работили в компанията 

или в „Елаците-Мед“ АД и 

в „Дънди Прешъс Металс 

Челопеч“ ЕАД.

Водоснабдяването на 
средногорската общи-
на? Пречистването на 
питейната вода, отвеж-
дането и пречистването 
на отпадната?

Тъкмо щях да Ви кажа, 

че по отношение на наши-

те улици не всичко изглеж-

да розово, дори напротив. 

Най-големият проблем 

тук е амортизираната 

водопроводна и канали-

зационна мрежа. Целият 

град е захранен преди 50 

- 60 години с прословути-

те етернитови тръби и 

днес почти нямаме шосе 

без язви, асфалт, който да 

не е разкопаван. Вие сам 

видяхте „атака“ на ВиК 

работниците… На моята 

улица има три разкопава-

ния, на други - по 6 - 7, че 

и на повече места. Преди 

време на ключовата „Ки-

рил и Методий“ за седем 

дни имаше пет аварии. 

ВиК отказаха повече да 

ремонтират, защото ня-

маше и метър здрава тръ-

ба, където да закърпят 

теча. Направихме бърза 

организация, намерих-

ме фирма и в рамките на 

три дни подменихме во-

допровода. С тези тръби 

са вързани Медицинският 

център, пощата, заведе-

ния, частни къщи, които 

няма как да оставим без 

вода. Водопроводната 

мрежа създава изключите-

лен дискомфорт на цялото 

население, а през лятото 

намалява налягането и до 

високите етажи вода въ-

обще не достига. Когато 

от ВиК увеличат наляга-

нето по настояване на 

населението, тръбите се 

пукат. Порочен кръг.

В момента общината 

няма работен проект за 

решаване на този проблем, 

както и няма възможност 

за европейско финанси-

ране. Това е последната 

година от програмния пе-

риод, в която продължава 

да важи изискването за 

прословутите 10 000 е.ж., 

и това лишава по-малките 

общини от тази европей-

ска подкрепа. За съжа-

ление. Какво направихме 

ние? Обърнахме се към 

местния бизнес - основно 

Група ГЕО ТЕХ МИН, с иде-

ята да направят дарение 

на града под формата на… 

водопроводни части. С ре-

шение на ОбС – Златица, 

капиталовите разходи за 

тази година бяха прена-

сочени за заплащане под-

мяната на водопровода на 

шест от най-проблемните 

улици с тях. 

Гр у па  ГЕОТЕ Х М И Н 

стартира в края на 2018 г. 

и благотворителната про-

грама „Българските добро-

детели“, която е създаде-

на по идея на проф. дтн 

инж. Цоло Вутов. Тя е за 

подпомагане на общините, 

в които дружествата от 

групата извършват дей-

ност. Става дума за сек-

тори, като образование, 

култура, инфраструктура 

и т.н., все неща, от които 

нашата община се нуждае 

от помощ. Проведох наско-

ро и разговор с проф. Ву-

тов и силно се надявам на 

решаване на голяма част 

от проблемите на моите 

съграждани. По подобен 

начин очаквам да имаме 

сътрудничество и с „Ауру-

бис България“ АД и „Дънди 

Прешъс Метал Челопеч“ 

ЕАД.

А що се отнася за на-

шите три китни села, в 

предния мандат са подме-

нени тръбите и хората ня-

мат градските проблеми, 

единствено в с. Карлиево 

през летния сезон водата 

не достига. 

Кана лизационната 

мрежа също е амортизи-

рана и стара. Изградена е 

ПСОВ в съседния Пирдоп, а 

в нашия град има помпена 

станция, която я изпраща 

към пирдопската станция, 

оразмерена и за двете об-

щини. За съжаление много 

малка част от мръсните 

води на Златица стигат 

до препомпващите съо-

ръжения, защото все още 

голяма част от града ни 

не е свързана с необходи-

мите подземни системи. 

Трите ни села също са без 

канализационна система. 

Но както и сам видяхте – 

имаме няколко чешми от 

алтернативни източници, 

от които постоянно тече 

прекрасна планинска вода. 

Такава е чешмата „Лясто-

вицата“… Тук идват хора 

от целия регион – Панагю-

рище, Етрополе, специално 

да си наливат от златиш-

ката вода. Неслучайно гра-

дът ни е известен и като 

град на чешмите.

Малката, но „златна“ 
не само заради името си 
община разчита и на ев-
рофинансиране. Разкаже-
те за проектите.

Първата ми стъпка, 

след като встъпих в длъж-

ност, бе да кандидат-

стваме в малкото отво-

рени европейски програми 

в последната година на 

настоящия период. Пода-

дохме проект по т.нар. 

Норвежка програма за ця-

лостна подмяна на външ-

ното осветление в цялата 

община. До момента сме 

минали с успех на две ин-

станции. Силно се надя-

вам, че между подалите 

документи 150 общини 

една от одобрените 18 ще 

бъде именно Златица.

Добра работа бе из-

вършена и по санирането 

на блокове по Национална-

та програма за енергийна 

ефективност. Ние сме 

единствената община в 

Средногорието, която е 

получила финансиране по 

това перо. Тук трябва да 

кажа добри думи за наша-

та проектантска служба, 

както и за кмета и ръко-

водството от предходния 

мандат, които са движили 

нещата. Сега очакваме 

отново да се отвори въз-

можност и имаме готов-

ност да продължим.

Навлизаме в новата 
учебна година. Как из-
глеждат сградите от 
образователната ин-
фраструктура на общи-
ната? Как ще работят 
училищата в условията 
на коронавируса? 

Образованието е при-

оритет за община Зла-

тица. Усложни се учеб-

ният процес във връзка с 

пандемията, но нашите 

училищни ръководства 

се справят добре.  На 

1-ви септември започна 

изграждането на волей-

болна площадка в двора 

на училище „Паисий Хи-

лендарски“, а предстои и 

подмяна на настилката на 

друга спортна площадка. 

На територията на друго 

училище изграждаме ста-

дион, където общината 

вложи средства за мон-

тирането на дренажна-

та система, а „Елаците 

Мед“ АД доставят без-

платно каменна фракция 

за настилане на терена. 

В двора има площадки за 

тенис на корт, за футбол. 

Добре функционира и една 

спортна зала, където с 

помощта на „Аурубис Бъл-

гария“ АД предстои осно-

вен вътрешен ремонт за 

около 90 000 лв.

Интересна е и тема-
та за индустриален клъс-
тер „Средногорие“.

Ако направя връзка с 

предишния отговор, тряб-

ва да кажа, че тази идея 

може да се осъществи на 

едни 57 декара площ в ра-

йона на училището. Това 

е огромна територия, 

на която общината ста-

ва собственик. Мечта-

та ми е на тези земи да 

обособим индустриална 

и логистична база с из-

несени малки екологични 

производства от големи-

те предприятия или те 

да разположат офиси за 

многобройните си голе-

ми контрагенти. Продъл-

жението е свързано и с 

развитието на самото 

училище, което да готви 

специалисти за основни-

те компании в региона. С 

други думи – всички жела-

ещи да развиват бизнес 

в клъстер „Средногорие“ 

са добре дошли. Налична 

е развитата инфраструк-

тура.

Грижата Ви за дет-
ските градини, за чита-
лищата, музеите, памет-
ниците на културата?

Имаме две  детски 

градини, като в едната 

извършваме подмяна на 

дограмата и вътрешен 

ремонт със средства от 

„Аурубис България“ АД, а в 

другата с общински пари 

освежаваме. Добре се 

грижим за всички социал-

ни сгради. Аз лично имам 

особен афинитет към чи-

талищната дейност, за-

щото повече от 30 години 

активно съм се занимавал 

с танцово изкуство и чи-

талището ми е било като 

втори роден дом. С нашия 

състав сме представяли 

Златица и България на 

сцените на цяла Европа. 

В момента там вървят 

сериозни ремонтни дей-

ности. Предстои цялост-

на подмяна на покривната 

конструкция на читали-

щето в с. Църквище. Със 

средства по партньор-

ската програма с „Дънди 

Прешъс Металс Челопеч“ 

ЕАД ще се направи асфал-

тиране на улици в селата.

В заключение – Вие 
сте потомствен стро-
ител, минен строителен 
инженер, помага ли Ви 
професията, за да сте и 
добър управленец в една 
интересна община?

Всичко, което виждате 

в града и селата, е исто-

рия и същевременно на-

прегнат делник на стро-

ителите за добруването 

на хората. В Златишкия 

Балкан се е провела една 

от най-лютите битки на 

турски аскер с четите на 

Филип Тотю и Панайот Хи-

тов, където знаменосец е 

бил Васил Левски. Имаме и 

един от малкото запазени 

в автентичен вид метох, 

където Левски създава 

революционния комитет 

в Златица. Часовникова-

та ни кула е градеж от 

1777 г. По пътя за Пана-

гюрище има два сводести 

моста, които се изучават 

във висшите училища по 

строителство и архитек-

тура. Уникални обекти на 

българския строителен 

гений! А строителство-

то е наследствена чер-

та. Баща ми е носител на 

„Народен орден на труда“ 

- златен, и на златната 

значка „Уста Кольо Фи-

чето“. Той, заедно с бри-

гадата си, е участвал в 

изграждането на всич-

ки големи хидрообекти 

в Средногорието, които 

са свързани с минното 

производство - язовир, 

хвостопроводи, различни 

сгради, корекции на реки 

и други конструкции… 

Какво остава на мен като 

наследник? Продължение 

на бащините мечти и за-

ръки, както и реализиране 

на желанията и отговор 

на нуждите на моите съ-

граждани. Убеден съм, че 

с общи усилия ще успеем.На строежа на инсталациите за преработка на битови отпадъци

Асфалтирането на главната улица

Нова детска площадка в едно от селата
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Проектът е на стойност 5,2 млн. лв., срокът на договора - 240 календарни дни  

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

На 100% ще бъде под-

менена и модернизирана 

цялата система на улич-

ното осветление в Пле-

вен. Това стана ясно при 

старта на проекта, който 

се изпълнява от „Улично 

осветление” ЕАД – София. 

Фирмата е спечелила об-

ществената поръчка с 

оферта за 5 197 908 лв. без 

ДДС и срок за изпълнение 

240 календарни дни.

Дейностите започ-

ват от големите транс-

портни артерии на града, 

като ще се работи едно-

временно на три места 

- в жк „Дружба”, в центъ-

ра и в жк „Сторгозия”. В 

жк „Дружба” се тръгва от 

ул. „Трети март”, бул. „Бъл-

гария” и ул. „Александър 

Малинов”. В централната 

част – от ул. „Иван Минди-

ликов”, бул. „Данаил Попов”, 

ул. „Димитър Константи-

нов” и ул. „Сан Стефано” до 

обръщалото на тролеите. 

В жк „Сторгозия” подмяна-

та стартира от еднои-

менния булевард при изхо-

да за София и на ул. „Цар 

Самуил”, без да се прекъс-

ва електрозахранването.

Със заповед на кме-

та на Плевен Георг Спар-

тански е въведен режим 

на временна организация 

на движението по от-

сечките, на които ще се 

реализират дейности. То 

ще е ограничено в една-

та пътна лента, без да 

бъде спирано. По думите 

на Спартански Плевен ще 

бъде първият областен 

град, който ще подмени и 

модернизира изцяло систе-

мата на уличното освет-

ление, като ще освети 

пътната мрежа с тела от 

най-ново поколение, произ-

водство на Philips.

От местната админи-

страция съобщиха още, че 

общината кандидатства 

по проекта на Министер-

ството на образованието 

и науката „Изграждане, 

пристрояване, надстро-

яване и реконструкция на 

детски градини и училища 

2020 - 2022 г.“ за финанси-

ране на учебни заведения 

в областния център. Пър-

вият подаден проект е за 

нова сграда на ОУ „Вале-

ри Петров“. Стойност-

та на предложението е 

5 188 751 лв. с ДДС. 

Търсят се средства 

и за надстрояване на съ-

ществуващото здание 

на СУ „Стоян Заимов“, 

за което са необходими 

2 000 000 лв. 

Започна рекултивацията на старото депо за твърди 

битови отпадъци в местността Катранджия в Самоков. 

Строителните дейности трябва да приключат до края 

на есента, след което предстои тригодишна рекулти-

вация, при която местността ще се изравни и залеси. 

Общината изпълнява проекта със средства от Пред-

приятието за управление на дейностите по опазване на 

околната среда, като местната администрация ще оси-

гури парите за биологичното възстановяване на мястото.

В 17 детски градини във Варна са извършени ремонти 

от началото на годината до сега, съобщават от ди-

рекция „Образование и младежки дейности“ към община 

Варна. Подобренията са включили боядисване на стаи, 

подмяна на покриви, дограми и подови покрития, котли 

и др. На финалната права е работата в забавачките 

„Христо Ботев“ и „В. Терешкова“, които ще бъдат го-

тови до началото на учебната година. Предстои от-

криване на строителна площадка за основен ремонт на 

покрива на филиала на ДГ „Слънчо“, която се очаква да 

приключи до края на септември.

В ДГ 14 „Дружба“ временно физкултурният салон се 

преустройва в градинска група с цел удовлетворяване 

на потребностите в район „Приморски“. Мярката ще 

бъде актуална до завършване на ремонта на филиалната 

сграда на ДГ 17 „Д-р П. Берон“, където ще бъдат разкри-

ти нови 5 групи.

Зам.-кметът на Плов-

див по „Спорт и младежки 

дейности“ Георги Титюков 

е дал символичен старт 

на ремонтните дейности 

на детската железница 

„Знаме на мира“, която се 

намира в подножието на 

Младежкия хълм (Джендем 

тепе). В рамките на един 

месец ще бъдат подмене-

ни 300 траверси по трасе-

то, дълго 950 метра, ще се 

насипе и нова баластра, а 

където е необходимо, ще 

се отлива бетон, за да се 

спре ерозията. 

Реконструкцията се 

реализира по настояване 

на Държавно предприятие 

„Транспортно строител-

ство и възстановяване“. 

Тя ще възлезе на 60 хил. лв., 

а от предприятието са 

поели ангажимент дей-

ностите да приключат до 

15 септември и за първия 

учебен ден съоръжението 

отново да посреща малки-

те си гости.

Детската железница 

ЧЕЗ Разпределение предостави на 

художничката Теодора Георгиева елек-

трически табла по две централни улици 

във Видин, за да ги изрисува. Инициати-

вата е в рамките на Фестивала на из-

куствата „Дунавски вълни“, организиран 

от местната администрация за девета 

поредна година. Рисунките по ул. „Донду-

ков“ са посветени на опазването на окол-

ната среда, а електрическите табла по 

ул. „Градинска“, където се намира админи-

стративната сграда на Симфониетата, 

са на музикална тема.

„Благодарим на общината и г-ца Теодо-

ра Георгиева. Чрез нейния ентусиазъм и 

талант електроразпределителните касе-

ти вече ще създават настроение. Надява-

ме се, че те ще радват дълго жителите и 

гостите на Видин“, каза Симеон Фелеков, 

регионален мениджър на „ЧЕЗ Разпределе-

ние България“ АД за област Видин.

За подобни рисунки има традиции в 

ЧЕЗ. Проектът „Цветни улици“ старти-

ра през 2012 г. в сътрудничество със 

Столичната община, когато бяха ремон-

тирани и разкрасени от български и чуж-

дестранни художници общо 80 ревизионни 

табла, а впоследствие и още стотина. 

През 2014 г. инициативата продължи в 

центъра на Благоевград, а после и във 

Враца, Монтана и Перник.

Целта на проекта е да се даде въз-

можност на младите представители на 

артистичните среди да допринесат със 

своето изкуство за по-естетичен и ую-

тен вид на градската среда, както и да 

се възпита по-отговорно отношение от 

страна на жителите към елементите от 

тази среда.

„Знаме на мира“ е откри-

та през 1979 г. Тя функ-

ционира до 1997 г., кога-

то е спряна. От 2007 г. 

съоръжението отново е 

пуснато в експлоатация, 

като от тогава до сега не 

е правен ремонт на тра-

сето. Тази година община 

Пловдив закупи нова елек-

трическа батерия за локо-

мотива. Влакчето прави по 

6 курса от по 25 минути 

на ден.
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„Със старта на реализацията на нови 

тенис кортове поставихме началото на 

изпълнението на значими проекти“, обяви 

кметът на Нова Загора Николай Грозев. 

Той информира, че в съвсем скоро време 

ще започне обновлението на централ-

ната алея на градския парк, както и ча-

кания дълго ремонт на жп гарата. Със 

средства по ОП „Региони в растеж 2014 

– 2020” пък ще се санират и още три бло-

ка в града.

„В разгара на една активна година 

сме. Ремонтирани улици, обновени дет-

ски градини, нови детски кътове – това 

е Нова Загора днес“, доволен е кметът 

Грозев.

Проектът за тенис комплекса се 

финансира от общинския бюджет и 

средства от ПРСР чрез Местна ини-

циативна група (МИГ) - Нова Загора. 

Игрищата, разположени в центъра на 

имота, ще са на открито с предпаз-

на ограда и защитна мрежа от всички 

страни. В югозападния ъгъл ще се по-

строи спомагателната сграда, която 

ще е на необходимите отстояния от 

съседни постройки. Проектант е арх. 

Силвия Папазова. 

„Щастлив съм, че благодарение на 

Министерството на земеделието и 

Държавен фонд „Земеделие“ ще можем да 

реализираме още една добра инициати-

ва и ще продължим да развиваме спорта 

в града ни. Със заделените от местния 

бюджет средства и подкрепата на МИГ - 

Нова Загора, новозагорските тенисисти 

ще имат кортове, съответстващи на 

всички европейски стандарти“, каза на 

първата копка Грозев.

Общинският съ-

вет е разрешил из-

готвянето на нов 

Подробен устрой-

ствен план (ПУП) за 

старата част на Ве-

лико Търново. Предло-

жението е на кмета 

Даниел Панов, а целта 

е „да се осигурят ед-

новременното опаз-

ване на недвижимото 

културно наследство 

и възможности за 

градско обновление 

в съответствие със 

съвременните и бъдещи потребности на 

живущите, работещите и туристите в 

тази градска територия“.

Проектът ще бъде съгласуван с 

Министерството на културата, с На-

ционалния институт за опазване на па-

метниците на културата, както и с ко-

муникационните и комунални дружества. 

Над 530 са сградите със специален ста-

тут в района, повече от хиляда са жи-

лищните и търговските обекти.

В новия план ще бъде включена висо-

чината на сградите и техният цвят, ще 

бъдат съобразени отстоянията, парко-

вите пространства и граничните зони 

със защитените територии.

Междувременно кметът Панов обяви, 

че в центъра на Велико Търново няма да 

се строят хотели с висока етажност. 

Става въпрос за карето между паметни-

ка „Майка България”, Военния клуб и парк 

„Марно поле”.

Улица „Крайна” в Момчил-

град е преасфалтирана по 

цялата си дължина от 470 м 

и широчина от 6 м. Преди 

това от ВиК са подменили 

стария етернитов водопро-

вод, който аварирал често и 

бил причина за лошото със-

тояние на асфалта по тра-

сето, което е едно от най-

натоварените. То свързва 

голяма част от основните 

предприятия с града. Средствата за 

ремонта са осигурени с постановление 

на Министерски съвет и от бюджета на 

общината.

Общо 5 километра пътни отсечки в 

населени места на община Момчилград 

са асфалтирани през последните седми-

ци. Приключило е обновяването в района 

на селата Карамфил и Чайка. 

Дейностите по асфалтирането са 

залегнали в програмата за обновяване 

на инфраструктурата на общината за 

2020 г. Ще бъде извършен ремонт на 

общо 16 км в 21 населени места, махали, 

включително и в Момчилград и кварта-

лите.

Община Трън ремонтира основно 

пет улици. Проектът е на стойност 

1 154 179 лв. и се финансира чрез Държа-

вен фонд „Земеделие”, съобщи пресцентъ-

рът на областната администрация. Дей-

ностите са стартирали в началото на 

август и ще продължат 36 месеца. Освен 

цялостно асфалтиране ще се направят и 

нови бордюри, ще има пътна маркировка 

и сигнализация.

„Два от обектите - „Георги Баби-

чев” и „Пещерица”, са в непосредстве-

на близост до скалния параклис „Света 

Петка”, което ще създаде по-голямо 

удобство и за туристите, посещаващи 

святото място”, коментира кметът 

Цветислава Цветкова. Реконструира 

се и улицата към Центъра за спешна 

и неотложна медицинска помощ, което 

според кмета също е от голямо социал-

но значение.

Областният управител Емил Коста-

динов днес е инспектирал ремонтните 

дейности.

В ход е изграждането на тенис кортове, 
чака се ремонт на жп гарата
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Проф. д-р инж. Фантина Рангелова, преподавател в Строителния факултет на УАСГ:

„Управление на проекти в строителството“ е най-актуалната кратка магистърска програма в УАСГ

Георги Сотиров

Проф. Рангелова, имате за-
бележителна професионална 
биография в УАСГ – от ръково-
дител катедра „Организация и 
икономика на строителство-
то“ през зам.-декан до декан 
на Строителния факултет, 
където преминава и целият Ви 
преподавателски път…

Истина е, че преподавател-

ската работа е изключително 

интересна, динамична и удо-

влетворяваща. Когато учех в 

нашия университет, тогава с 

друго име, не съм си и предста-

вяла, че професионалният ми 

път ще се реализира на 100% 

в работа със студенти. Като 

редовен докторант в катедра-

та „Технология и механизация на 

строителството” темата на 

дисертационния ми труд беше 

„Конструктивни, технологични 

и организационни решения за 

възстановяване и усилване на 

сгради след земетръс и сти-

хийни бедствия“. Темата много 

ме вълнуваше и тогава, и днес 

и така се породи и желанието 

ми да продължа като препода-

вател. Считам, че животът ми 

даде шанса да имам тази при-

вилегия да общувам ежедневно 

с млади и интелигентни хора, 

избрали строителното инже-

нерство и архитектурата за 

своя съдба. Както казваше моят 

изключителен баща, проф. Ран-

гелов: „Като преподавател си 

всеки ден сред младите и ня-

маш възможност и право да се 

отпуснеш. Винаги трябва да си 

актуален, винаги трябва да се 

стремиш да отговориш на ви-

соките очаквания по най-добрия 

начин“.

Високо ценя и научната ра-

бота, която УАСГ предоставя 

на академичното тяло. Тя е бо-

гато поле, в което човек може 

да реализира всички свои профе-

сионални търсения. Това е при-

вилегия, от която аз никога не 

бих се отказала. Отделно е въз-

можността да се реализираш 

в реалния живот като проек-

тант, експерт или консултант, 

като управляващ и контролиращ 

строителния процес на строи-

телните обекти…

Специалностите, в които 

обучаваме нашите студенти, 

са приложни и ние няма как да 

бъдем „паркетни“ преподавате-

ли. Затова е от изключителна 

важност нашата реализация в 

живота извън университета. 

Трябва да бъдем на обекта, да 

сме наясно как се проектира и 

изгражда даден строеж, да има-

ме живите примери от своята 

практика. 

Самата аз при изграждане-

то на даден обект се включвам 

в частта ПОИС (Проект за ор-

ганизация и изпълнение на стро-

ителството), към настоящия 

момент по-популярно като ПБЗ 

(План за безопасност и здраве). 

Там се дават предписания за 

технологията и организация-

та за изпълнение на строител-

ството, календарното планира-

не, планирането и управлението 

на ресурсите и отделно се зася-

га безопасността на строител-

ната площадка. Работила съм и 

при изпълнението на рехабили-

тационни дейности на мостове, 

язовири, сгради, паметници на 

културата, църкви и др. Впрочем 

това е в основата на дисерта-

цията ми и съм имала и няколко 

успешно защитили докторанти 

в същото направление. 

Как премина поредната 
кандидатстудентска кам-
пания? Останаха ли незаети 
места, както в много от бъл-
гарските ВУЗ-ове?

Тази година най-вероятно 

епидемиологичната обстановка 

в световен мащаб накара мла-

дите хора да кандидатстват в 

България. Имаме добър прием. 

Той е по-висок и в специално-

стите на Хидротехническия и 

Транспортния факултет, къде-

то в последните години за съ-

жаление имаше известен спад.

При нас - в специалност-

та „Строителство на сгради 

и съоръжения“, традиционно 

желаещите са много. Имаме 

студенти и в бакалавърска-

та ни програма „Управление в 

строителството“, насочена 

към подготовка на строителни 

инженери. Завършилите тази 

специалност имат възмож-

ност да получат и пълна про-

ектантска правоспособност 

по част „Организация и изпъл-

нение на строителството”, 

както и да продължат своето 

обучение в кратките магис-

търски програми на Строи-

телния факултет. 

Архитектурният по тради-

ция запълни местата в специ-

алност „Архитектура”, като 

подчертано е и желанието за 

„Урбанизъм“ и „Ландшафтна 

архитектура и ландшафтно 

планиране”. В Геодезическия 

факултет, също интересът се 

поддържа голям. Казано накрат-

ко – УАСГ и тази година може да 

се похвали с добър прием.

Солидният Ви 30-годишен 
академичен път Ви дава дос-
татъчно основания да защи-
тавате своя позиция за това 
как да се работи в Универси-
тета по време на епидемиоло-
гичната ситуация в страната, 
която продължава…

Вирусът изненада целия 

свят и това никак не е преуве-

личено. Със задоволство обаче 

ще кажа, че ние много бързо ус-

пяхме да се организираме и да 

проведем всички занятия и изпи-

ти успешно. В началото имахме 

някои затруднения, но с помо-

щта на електронната платфор-

ма на университета, създадена 

още през 2012 г. в рамките на 

европейски проект, както и с 

други дигитални възможности 

се справихме на високо профе-

сионално равнище. 

И за идващата нова учебна 

година се подготвяме да рабо-

тим в тази непривична среда, 

като имаме огромно желание 

да осигурим поне т.н. хибрид-

на форма на обучение, защото 

все пак като приложен универ-

ситет трябва да търсим начин 

да запазим и присъствените 

часове, и прекия контакт със 

студентите, особено в горни-

те курсове при разработване 

на проекти. Това се отнася и 

за лабораторните упражнения, 

където се провежда изпитване 

на строителните материали 

и конструкции. Правим всичко 

необходимо, за да запазим част 

от присъствената форма, като 

търсим варианти да отговорим 

на изискванията на здравните 

власти за дистанция, дезинфек-

ция и дисциплина.

Още нямаме окончателно ре-

шение от ректорското и акаде-

мичното ръководство за пред-

стоящата академична година, 

но факултетите се подготвят 

за всякакви условия на работа 

със своите студенти, за да 

можем успешно да продължим 

независимо от епидемиологич-

ната обстановка.

Вие сте създател, ръко-
водител и преподавател в 
магистърската програма „Уп-
равление на проекти в строи-
телството“. 

И не  само .  Създадохме 

и магистърските програми 

„Енергийна ефективност“ и 

„Софтуерни технологии в стро-

ителството“. Когато днес го-

ворим за дигитализация в стро-

ителството, софтуерните 

технологии са особено необхо-

дими и търсени от съвременния 

млад човек. Поради динамиката 

в живота и обществото, а така 

е и в целия свят, тези допълни-

телни обучения взехме решение 

да се осъществяват в рамките 

на една академична година.

„Управление на проекти в 

строителството“ създадохме 

през 2012 г. и до днес тя е най-

актуалната програма в универ-

ситета, като със задоволство 

мога да кажа, че имаме засилено 

търсене не само от наши сту-

денти – инженери и архитекти, 

но и от юристи и икономисти, 

за чието обучение тя е акре-

дитирана. Те не стават стро-

ителни инженери, но получават 

магистърска степен по упра-

вление на проекти в строител-

ството, като задължително се 

обучават и придобиват базови 

знания за материали, видовете 

конструкции, за технологията, 

организацията и управлението 

на строителството. 

Целта ни е и се стремим 

световната практика да бъде 

въведена като знание, а не само 

като интуитивна практика в 

българския строителен бранш. 

В рамките на програмата сту-

дентите се обучават, така че 

да могат и професионално да се 

сертифицират от Българската 

асоциация по управление на про-

екти, в която аз членувам.

С особено задоволство и 

гордост бих искала да споделя, 

че през 2016 г. по инициатива 

на доц. д-р арх. Йорданка Кан-

дулкова - ръководител катедра 

„История и теория на архи-

тектурата“ в Архитектурния 

факултет, заедно със серио-

зен екип от преподаватели от 

Архитектурния, Строителния 

и Геодезическия факултет на 

УАСГ и заедно с 11 партньора - 

СУ „Св. Климент Охридски” (во-

дещ партньор), ТУ, НСА, НБКМ, 

институти на БАН, кандидат-

ствахме и успяхме да спечелим 

проект за създаване на Център 

за върхови постижения „На-

следство BG“. Основната цел 

е опазването на културното 

наследство във всичките му 

аспекти. В рамките на проекта 

създаваме две лаборатории – за 

документиране и моделиране 

на културното наследство и 

за консервация и реставрация, 

възстановяване и усилване на 

паметниците.

 

Да завършим това интер-
вю с въпрос за работата Ви 
в групата „Иновации и диги-
тализация в проектирането и 
строителството“ на „Иноцен-
тър България“?

„Иноцентър България“ е съз-

даден от почти три години, 

като през последната една и 

половина аз съм активен член, 

а от тази съм и координатор. 

Определено разширихме дей-

ността на Иноцентъра, чиято 

основна цел е дигитализацията 

във всички сфери на индустри-

ята. Това, което с колегата 

проф. Кашлакев от Калифорний-

ския университет направихме, 

е привличането на участници 

от строителния бранш - КСБ, 

КИИП, УАСГ, Асоциацията по 

управление на проекти в строи-

телството, на която съм пред-

седател, Обществото по стро-

ително право, ВСУ „Черноризец 

Храбър“, строителни компании 

и др. Конкретно дигитализация-

та на строителния бранш е из-

ключително актуална и важна 

тема. Чрез нея се създава сре-

да, в която от самото възниква-

не на проектното намерение до 

пълната реализация на един про-

ект той се развива. Говорим за 

BIM (или СИМ - Строително-ин-

формационно моделиране) среда, 

за 3D (споделен информационен 

модел), 4D (строително кален-

дарно планиране), 5D (разходи) 

и 6D (информация за жизнения 

цикъл на проекта). BIM моделът 

дава възможност за визуализа-

ция на обекта, съдържа подроб-

на база данни за материалите и 

се ползва от всички – инвести-

тори, проектанти, строители и 

ползватели. Включва и админи-

стрирането на строителния ин-

вестиционен проект. В момен-

та на европейско равнище тече 

процедура за разработване на 

стратегия за дигитализация 

на строителството в нашата 

страна. 

От „Иноцентър България“ 

сме изключително доволни от 

проведените наскоро срещи с 

КСБ с цел обединяване на уси-

лията в работата по дигитали-

зацията на строителството. 

С тази авторитетна и мощна 

браншова структура имаме 

много добри партньорски отно-

шения. Лично съм щастлива от 

активната позиция на Камара-

та да отговаря на всички съвре-

менни тенденции в развитието 

на отрасъла. В последните го-

дини тази позиция е изключи-

телно ярка.

Снимка авторът
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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

В настоящата ста-

тия ще обърнем внима-

ние на 5 изключения, кои-

то застрахователите 

са предвидили в общите 

условия по издаването на 

бонд гаранциите. Темата 

за изключенията е важна 

и продължаваме да й обръ-

щаме внимание заедно с 

другите елементи от бонд 

гаранциите. 

Важно! За разлика от 

други изключения, на кои-

то сме се спирали, това 

са изключения, които за-

страхователите са пред-

видили в общите условия 

на бонд гаранциите си, 

след като застраховката 

е влязла в сила.

В тези 5 изключения 

има казуси както от съби-

тия извън действията и 

бездействията на трите 

страни, така и събития, 

които са пряко свързани с 

дейността на възложите-

ля и изпълнителя. 

Нека да разгледаме 

всяко едно изключение по-

отделно:

1. Умишлени или с груба 
небрежност действия 
на възложителя, с които 
действия се предизвик-
ва застрахователното 
събитие.

За изпълнителя е мно-

го важно всичко, което е 

заложено в договора за из-

пълнение, да се спазва и от 

възложителя, за да може 

проектът да се реализира 

качествено и в срок. Чес-

то при специфични СМР, 

които се осъществяват 

на открито или са свърза-

ни с климатични условия, 

възложителят трябва да 

съгласува своите раз-

пореждания, за да може 

обектът да се изпълни. 

Възложителят трябва да 

подпомага изпълнението 

на договора от страна на 

изпълнителя с оглед усло-

вията на средата. Затова 

застрахователят е пред-

видил, че всякакви умишле-

ни действия или действия 

с груба небрежност от 

възложителя, които могат 

да доведат до застрахова-

телно събитие, няма да се 

покриват по бонд гаранци-

ята. 

Тази предпоставка е 

заложена и в ЗЗД в чл. 94, 

който гласи, че са недей-

ствителни уговорките, с 

които предварително се 

изключва или ограничава 

отговорността на длъж-

ника за умисъл или за груба 

небрежност.

2.Несъгласувани със за-
страхователя промени в 
задълженията по гаранции 
(включително и промени 
в съответния Договор за 
възлагане на обществена 
поръчка – ОП). 

Макар и рядко, но има 

случаи, когато може да 

се наложи договорът за 

изпълнение по ОП да бъде 

променен. Получаването 

на съгласие от страна 

на застрахователя за из-

менението на полицата 

поради изменение на дого-

вора трябва да се извър-

ши на основание искане 

от възложителя и изпъл-

нителя.

За да не попадне в из-

ключенията, това искане 

за промяна трябва да е 

изпратено в оригинал на 

застрахователя заедно с 

документацията относ-

но етапа на изпълнение 

на договора и причините, 

които са довели до негово 

изменение.

Изменението на дого-

вора респективно води и 

до съответното искане 

за промяна на полицата, 

което трябва да стане в 

предвидения срок от за-

страхователя. Най-често 

такива срокове са между 

3 и 5 работни дни от да-

тата на общото решение 

на изпълнителя и възложи-

теля за необходимост от 

промяна в договора за из-

пълнение.

Важно! На застрахо-

вателя няма да бъде про-

тивопоставимо никакво 

изменение на сроковете и 

условията на договора, ако 

изпълнителят има вина за 

неизпълнение на клаузи по 

договора.

3. Събитието произтича 
от действия на застрахо-
вания и/или възложителя, 
които противоречат на 
императивните правни 
норми:

В правната рамка на 

страната има два вида 

правни норми съобразно 

със задължителността 

им - императивни и диспо-

зитивни.

- Императивните нор-
ми защитават общест-

вения интерес и затова 

имат повелителен и при-

нудителен характер. 

-  Диспозитивните 
правни норми защитават 

частния интерес на от-

делните граждани, така 

че неспазването им не 

накърнява обществения 

интерес. 

Тези норми са свързани 

със свободата за догова-

ряне, с възможностите за 

разгръщане на частната 

инициатива. Диспозитив-

ните норми са с 

неопределени и определени 
граници. 

При неопределените 

граници страните разпо-

лагат с пълна автономия 

на договаряне. При опреде-

лените граници страните 

имат определена автоно-

мия, лимитирана от прав-

ната норма. 

Важно! Вън от грани-

ците на договаряне нор-

мата е императивна. Вся-

какви действия от страна 

на възложителя или изпъл-

нителя, които противоре-

чат или нарушават която 

и да е императивна правна 

норма и това води до за-

страхователно събитие, 

застрахователят няма да 

го покрие.

Следващите две из-

ключения касаят поведе-

нието на възложителя, 

което може да възпре-

пятства изпълнението 

на договора от страна на 

изпълнителя. 

Важно! За разлика от 

други изключения, които 

сме представяли в ру-

бриката „Нашият консул-

тант“, това са изключе-

ния, които са нарушения 

и могат да доведат до 

санкции, принудителни ад-

министративни мерки, на-

казания или престъпления 

по НК.

Изключенията, върху 

които се фокусираме в на-

стоящия материал, идват 

директно от правната 

рамка на страната и за-

това ще ги разгледам през 

призмата на правото, за-

щото по принцип застра-

ховането е математика, 

облечена в правни норми, 

т.нар. общи условия.

Нека да разгледаме 

всяко едно изключение от-

делно:

4. Неизпълнението на до-
говорните отношения от 
страна на изпълнителя е 
възникнало вследствие на 
изпълнение на наказания, 
имуществени санкции или 
принудителни администра-
тивни мерки, наложени 
на възложителя с влязъл в 
сила акт на компетентен 
държавен орган за извърше-
ни нарушения или престъ-
пления.

Определянето на адми-

нистративното наказание 

се свързва с избиране на 

посоченото в правната 

норма наказание, предви-

дено за даден вид админи-

стративни нарушения за 

всеки конкретен случай. 

Необходимо е още нака-

зателната мярка да се 

съобрази с конкретното 

неправомерно деяние на 

всеки нарушител, т.е. ад-

министративното наказа-

ние следва да се индивиду-

ализира. 

При административ-

ното наказание трябва 

да има виновно извършено 

административно наруше-

ние и тъкмо като реакция 

на държавата за това про-

тивоправно поведение се 

налага административна-

та санкция. При принуди-

телна административна 

мярка (ПАМ) правното 

основание е от друго ес-

тество – това наистина 

е правно нарушение, но 

прилагането й е само във 

връзка с него. Дори кога-

то нарушението е налице, 

ПАМ се предприема не за-

ради извършеното наруше-

ние, а заради евентуални 

щети от него с оглед да 

бъдат те възстановени.

Освен изброените ад-

министративното право 

познава и други админи-

стративни наказания, 

които не са изброени в За-

кона за административни-

те наказания и нарушения 

(ЗАНН), но са предвидени в 

редица специални норма-

тивни актове, като Зако-

на за движение по пътища-

та, Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), 

Закона за МВР и др.

В специални закони са 

предвидени и други разме-

ри на глоби и други нака-

зания.

Например: ЗУТ - отнема-

не правото на строеж; по 

Закона за защита на кон-

куренцията до 300 000 лв. 

глоба, по Закона за защи-

та на потребителите до 

50 000 лв. глоба и др.

Ето и следващото из-

ключение, което касае На-

казателния кодекс:

5. Възложителят или лице, 
което го управлява или 
представлява, или не-
гов служител е извършил 
действие или бездействие, 
което съставлява престъ-
пление по Наказателния 
кодекс. 

Престъплението е на-

рушение на правилата на 

закона, то е действие, 

наказуемо от закона и кое-

то държавата санкциони-

ра (чрез механизми като 

правните системи), като 

преследва и осъжда него-

вия извършител. 

Това е деяние, което 

е несправедливо и затова 

санкционирано чрез правни 

механизми от общество-

то. В правен смисъл прес-

тъплението е действие 

(или бездействие), което 

нарушава наказателен за-

кон и подлежи на наказа-

телно преследване. 

Според теорията на 

наказателното право 

престъплението е онова 
общественоопасно деяние, 
което е извършено виновно 
и е било обявено за наказу-

емо от закона към момен-
та на извършването му. 

Обществената опас-

ност на престъплението е 

негов обективен неюриди-

чески и определящ признак. 

То е деяние, което се на-

мира в разрез с определени 

обществени интереси от 

особено важно значение. 

Поради това законодате-

лят е счел за необходимо 

да даде засилена защита 

на тези интереси, като 

предвиди реализация на 

наказателна отговорност 

спрямо лицата, които са 

ги засегнали отрицателно. 

Обществената опасност 

се изразява чрез застра-

шаване или увреждане на 

определени обществени 

отношения. 

Важно! Всички тези 

елементи са заложени от 

застрахователя като съв-

купност за изключение по 

бонд гаранциите, които 

касаят поведението на 

възложителя, което може 

да създаде предпоставка 

за неизпълнение на проект 

от изпълнителя.

Заключение

Разгледаните 5 изклю-

чения са важни, защото 

практиката показва, че 

винаги може да се стигне 

до казус, в който да има 

някое от посочените из-

ключения. Те очертават 

една рамка от различни 

условия, като някои от тях 

касаят фазата на сключ-

ване на бонда, други от 

тях, като разгледаните 5 

изключения днес, са пряко 

свързани с действията на 

възложителя или изпълни-

теля, които действия на-

рушават закони и норма-

тивни актове.

П.П. Ако имате нужда от 
оферта, казус или проблем с 
гаранциите, пишете ни на 
stroitel.bonds@ttins.eu или се 
обадете на 0882 400 071, за 
да го обсъдим с препоръка и 
становище.
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Емил Христов

Санкт Петербург, на-

ричан още Северната Ве-

неция, е сред най-красиви-

те градове в Европа. Той 

се намира в Северозападна 

Русия, разположен в делта-

та на река Нева при влива-

нето й в Балтийско море и 

подобно на Венеция е пре-

сечен от 93 естествени и 

изкуствени водни канала. 

Над тях са изградени над 

300 моста, с които Петер-

бург е на едно от първите 

места в света по брой ви-

адукти. 

Основан е през 1703 г. 

от цар Петър Велики с 

идеята да бъде прозорец 

на Русия към Европа и днес 

е определян точно като 

такъв. Дестинацията пле-

нява туристи от цял свят 

със своята уникална ком-

бинация от красотата на 

заобикалящата го природа, 

архитектурата, забележи-

телните паркове, приказ-

ните дворци, музеите с 

впечатляващи колекции. 

Той вълнува и с миналото 

си, което е дало отраже-

ние върху цялостния облик 

и дух на региона. Градът 

е бил столица на Руската 

империя в продължение на 

два века и може да се пох-

вали с изключително бога-

то наследство.

Именно с такова е 

свързано и първото, което 

изниква в съзнанието на 

почти всеки при спомена-

ването на Санкт Петер-

бург – 

световно известният 
Ермитаж. 

Това е най-големият 

културно-исторически му-

зей в Русия. Той се състои 

от 6 сгради, най-величест-

вена от които със своите 

1057 стаи и 117 стълбища 

е Зимният дворец – бивша 

резиденция на руските 

императори в мразовития 

снежен сезон. В Ермитажа 

има почти 3 милиона екс-

поната, сред които скулп-

тури, картини, графично и 

приложно изкуство, архе-

ологически находки, моне-

ти и медали. Колекцията е 

формирана в период от над 

три века.

Първоначално компле-

ксът е замислен като мяс-

то за уединение. Но към 

края на XVIII век там били 

събрани най-добрите ху-

дожественни цености в 

Европа и така започнал да 

се оформя като център на 

изкуството. Десетилетия 

наред това богатство 

било достъпно само за ви-

сши сановници, дипломати 

и приближени на царското 

семейство. В началото 

на XX век броят на произ-

веденията и старинните 

културни паметници дос-

тигнал до 600 хиляди.

Ермитажът има близо 

400 зали, които са с обща 

дължина 22 километра. Ако 

посетителят отделя по 

1 минута на всеки експо-

нат в този огромен музей, 

ще му бъдат необходими 

11 години, за да разгледа 

всичко, но при условие, че е 

в него по 8 часа дневно. В 

Ермитажа има и 6 големи 

научни отдела, включващи 

изследователски лабора-

тории и реставрационни 

ателиета, в които блестя-

щи специалисти подържат 

ценностите в отлично 

състояние.

Ермитажът е разполо-

жен в 

историческия център, 

като последният е 

включен в Списъка на 

световното културно и 

природно наследство на 

ЮНЕСКО. За разлика от 

другите съвременни ме-

гаполиси в Санкт Петер-

бург няма ясно разделение 

на историческия център с 

останалата част на града, 

тъй като високите сгради 

не са много. Все пак около 

двадесет от тях се изви-

сяват над останалите, 

като бизнес центъра на 

кулата „Лидер“ на площад 

„Конституция”, жилищните 

комплекси „Петър Велики“ 

и „Екатерина Велика“ в Ри-

батское, сградата на княз 

Александър Невски, 462-ме-

тровия център „Лахта”, 

както и няколко небостър-

гача, които допълнително 

внасят колорит към това 

вълшебно място.

В Петербург задъл-

жителна за посещение е 

петкилометровата главна 

улица „Невски проспект“, 

която е пълна с кафенета 

и магазини, вместени меж-

ду дворците по брега на 

реката. Там туристите 

могат да разгледат и тър-

говския център „Невский“, 

който на своите 7 етажа 

има повече от 100 мага-

зина. На последното ниво 

е разположен ресторант 

„Москва“, който открива 

прекрасна гледка към гра-

да и главната улица. Други 

популярни ресторанти на-

около са Gras x Madbaren и 

„Тройка“.

Любопитен за обиколка 

е и кв. „Марински“ с негови-

те тихи улички, старинни 

кооперации, грациозни ка-

нали и най-вече с велико-

лепния театър „Марински”. 

На остров Василевский 

може да се види универ-

ситетът, край който има 

оживени барове и прекрас-

ни ресторанти. Друг попу-

лярен квартал е „Петрог-

рад“ – мястото, откъдето 

е започнало развитието на 

населеното място. 

Важно е да се знае, че 

през 2017 г. Санкт Петер-

бург бе обявен за

европейски град с най-добри 
условия за туризъм.

Той е най-посещаван 

през юни или юли, когато 

е пикът на белите нощи, 

които правят разходка-

та магическа. Главният 

и най-бърз начин за прид-

вижване е чрез метро. 

Първата станция в Санкт 

Петербург е открита през 

1955 г., а днес подземната 

железница е втората по 

големина в Русия с 5 линии, 

64 станции, 3,5 хиляди вла-

ка и 2,5 милиона пътници 

на ден. Има няколко спирки 

от затворен тип, на кои-

то платформите са отде-

лени от коловозите чрез 

врати, за разлика от от-

ворените, където хората 

виждат приближаващата 

мотриса. Петербургският 

метрополитен е известен 

със своята имперска укра-

са. На станциите могат да 

се видят мозайки, скулпту-

ри, ценни минерали и ху-

дожествено осветление. 

Сред най-внушителните 

са спирките от първата 

червена линия – „Автово“, 

„Пушкинская“, „Площад 

Востания“, а от по-скоро 

отворените си струва да 

бъдат посетени „Обводный 

канал“ – заради интересния 

градски интериорен декор, 

и „Горковская“, която има 

футуристичното фоайе 

като гигантска летяща 

чиния.

Непростимо в Север-

ната Венеция е да се про-

пусне 

разходка с лодка. 

Този вид туристически 

транспорт е стартиран 

в Санкт Петербург през 

2015 г . В града има 5 водни 

маршрута, по които е въз-

можно да се види красота-

та на това място от вода. 

Сред най-популярните от 

тях е City Cruise, който пре-

минава по водните магис-

трали Нева, Фонтанка, ка-

нал „Крюков”, Мойка и Зимня 

Канавка, а моторният кораб 

спира на основните забеле-

жителности на града, сред 

които са паметникът на 

бронзовия конник, Кунстка-

мера, Лятната градина, 

мостът „Ломоносов” и хо-

тел „Азимут“.Василиевският остров по време на белите нощи

Ермитажът

Църквата „Възкресение Христово“ на канал „Грибоедов“

Златните фонтани в Петерхоф
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Нидерландското сту-

ди о  з а  арх и т е к ту р а 

Waterstudio.NL е създало 

електрическа яхта-вила, 

захранвана със слънчева 

енергия, с прибиращи се 

подпорни колони, които й 

позволяват да функциони-

ра като автономен ста-

ционарен дом.

Наречена Arkup 75, тя 

е проектирана за яхтин-

говата компания Arkup и е 

с хибридна основа, която 

позволява на конструкци-

ята да плава, да бъде по-

лувдигната на подпорните 

си колони, когато е в ма-

рина или изцяло вдигната 

над водата. „Дизайнът е 

вдъхновен от птиците 

фламинго“, споделя Коен 

Алтуис,  основател на 

Waterstudio.NL.

Когато 22-метрови-

ят плавателен съд не е в 

движение, може да бъде 

закотвен с помощта на 

четири 12-метрови сто-

манени колони, които се 

спускат във водата на 

дълбочина до 7,6 м. Така 

вълните удрят тях, но не 

и вдигнатата над водата 

къща.

Наред с хибридната 

основа и фотоволтаични-

те панели, които заемат 

целия покрив, яхтата е 

оборудвана със система 

за събиране и пречистване 

на дъждовна вода.

Arkup 75 наподобява 

елегантна бяла рамка и 

представя гледката към 

океана като картина, със 

стени от фибростъкло, 

прибираща се палуба и 

големи плъзгащи се стък-

лени прозорци.  Тя има 

обща жилищна площ от 

404 кв. м, самоходна е и 

теоретично може да ос-

тане в открити води за 

неопределено време, стига 

да има достатъчно слън-

чева енергия за генерира-

не на електричество.

Коен Алтуис вярва, че 

иновацията ще бъде по-

лезна в бъдеще, тъй като 

повишаването на морско-

то равнище в резултат 

на изменението на кли-

мата и нарастването на 

населението в градовете 

ще доведе до развитието 

на крайбрежните градове 

към водата. „Като цяло 

плаващите структури ще 

се възползват от водното 

пространство около наши-

те селища. Те са мобилни 

и по-лесно могат да отго-

ворят на известни и не-

известни предизвикател-

ства от близкото бъдеще. 

Пример за такава промяна 

е кризата COVID-19, която 

внезапно повиши популяр-

ността на автономния 

офшорен живот“, добавя 

Коен Алтуис.

Датското архите-

ктурно  студио  Do r t e 

Mandrup е спечелило меж-

дународен конкурс за про-

ектиране на Exilmuseum на 

площада Александерплац в 

Берлин. Новият музей ще 

разкаже историите на 

мнозина, избягали по време 

на нацисткия режим, като 

в същото време ще пока-

же настоящето, в което 

повече от 65 милиона души 

са отделени от домовете 

си. Идейната концепция 

се фокусира върху теми, 

повишаващи обществена-

та чувствителност към 

сегашните движения на 

бежанци и мигранти.

С площ от 6300 кв. м 

Exilmuseum ще бъде по-

строен до руините на ис-

торическата жп гара Ан-

халтер Банхоф в Берлин, 

където хиляди хора са из-

бягали в изгнание по вре-

ме на Втората световна 

война. Дизайнът на Dorte 

Mandrup предлага силна 

идентичност и връзка със 

запазения паметник на 

Александерплац.

Разходите за стро-

ителството и техниче-

ското оборудване понас-

тоящем се предвижда да 

бъдат около 27 млн. евро. 

Очаква се музеят да отво-

ри врати през 2025 г.

Разположен в руското 

село Хрюг в Южен Да-

гестан, образователният 

център „Люминари“ е при-

ветливо място за учение 

в малък град с едва 2000 

жители. Идеята се родила 

благодарение на местна 

благотворителна фон-

дация, която доставила 

компютри за децата там 

с цел да приведе района в 

съответствие с нацио-

налните стандарти за 

комуникация в интернет.

Един от най-завладя-

ващите аспекти на „Лю-

минари“ обаче е неговата 

архитектура, която се 

различава драстично от 

всичко друго в непосред-

ствена близост. Повече-

то от децата, които чес-

то посещават мястото, 

никога не са били извън 

своите села и сега имат 

шанс да видят мозайки 

от различни стилове и 

епохи, както и комбина-

ция от традиционната 

архитектура на района в 

съчетание със съвременни 

елементи от черен метал 

и стъкло.

Сградата е разполо-

жена на 2 500 кв. м насред 

ябълкова градина и включ-

ва лекционна зала с пано-

рамни стъклени стени и 

външен амфитеатър за 

обучение на чист въздух 

при благоприятно време. 

Вътре има широк спектър 

от образователни прос-

транства, включително 

обсерватория, зала за ро-

ботика и VR лаборатория, 

виртуален планетариум, 

кино, библиотека и худо-

жествена работилница. 

Спокоен модерен интери-

ор създава среда за твор-

ческо мислене.

Слънчевите панели на 

покрива помагат да има 

ток постоянно въпреки 

честите прекъсвания на 

електрозахранването в 

региона. Нужни са 0,025 

секунди, за да се задей-

стват след прекъсване 

на тока. Голяма вятърна 

турбина в градината пък 

захранва водния фонтан.

Базираната в Шанхай 

Atelier XÜK, която има бо-

гат опит в проекти с пре-

обладаващо участие на 

дървото като материал, 

превръща бивше училище 

в Чинян, Китай, в хотел, 

като запазва първона-

чалната здрава каменна 

структура.

18-те класни стаи на 

сградата от 70-те години 

на миналия век са превър-

нати в 22 стаи за гости. 

Спомагателното крило, 

което преди е било използ-

вано за сервизна сграда, 

сега е надстроено и пре-

върнато в кафене и рес-

торанти. Бившата детска 

площадка е заменена от 

бетонен басейн.

„Запазихме фасадата, 

доколкото е възможно, от 

уважение към историята 

и колективната памет на 

селяните“, споделят ав-

торите. За да се избегне 

пробиването на каменна-

та обвивка, иззидана от 

местен камък, във всички 

помещения е монтирана 

система от повдигнати 

дървени платформи, под 

които са положени необ-

ходимите ВиК инсталации 

и кабели. Във всяка стая 

част от оригиналния под е 

запазена и превърната във 

вдлъбната каменна гради-

на, обградена от метален 

парапет. Това е направено, 

за да се създаде впечат-

лението, че гостите на 

хотела се намират в архе-

ологически обект.

Модулни бани са изгра-

дени в стаите. „Дървени-

те им конструкции дори 

не достигат до тавана 

на помещенията, което ги 

прави по-временни. Сякаш 

те могат лесно да бъдат 

премахнати и училището 

да бъде възстановено при 

необходимост. Целта на 

проекта е да се влее нов 

дневен ред в една разпа-

даща се общност, който 

да съживи местната ико-

номика, без да се счита за 

груба инвазия с единстве-

ната цел да се реализира 

печалба. В същото време 

жителите се радват да 

видят сградата, концен-

трираща детските им 

спомени, да оживява от-

ново, а не постепенно да 

се руши до пълното й уни-

щожение“, добавя Кенан 

Лиу, съосновател на Atelier 

XÜK.
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Превод Радостина Иванова

The tenth parliamentary session of the 44th National 

MPs will be working under an unique glass 
dome with an amphitheatrical seating plan 

The tenth session of the 

44th National Assembly (NA) 

started in the new plenary hall 

„Sveta Sofia”(Saint Sofia) in 

the Parliament’s building on 

Alexander I square. „From to-

day the National Assembly is 

fully settled in its new home, 

this move was long debated 

and difficult to carry out”, 

pointed out the President of 

the National Assembly Tsveta 

Karayancheva, who opened 

the first sitting, after the an-

thems of the Republic of Bul-

garia and the European Union 

were played.

A day before the official 

opening of the parliamentary 

session, the new home of 

MPs were presented to jour-

nalists at an organised work-

ing tour.

„Sveta Sofia” has 270 

seats for MPs, with the bench-

es arranged in 12 amphithe-

atrical rows. „It is very bright, 

because it is situated under a 

glass dome. In it there is an 

integrated special foil which 

prevents sudden changes in 

light caused by the position 

of the sun”, shared Nikolay 

Batsiev, state expert in the 

Directorate for Property Man-

agement at the NA. Contrac-

tor for the reconstruction of 

„Sveta Sofia” Hall is the con-

sortium „NS GROUP” DZZD  

with members „Electron Pro-

gress” EAD and „AT Engineer-

ing – 2000“ OOD.

Mrs. Deputy Prime 
Minister, you have taken 
over the Ministry of tour-
ism, which is responsible 
for the sector most seri-
ously affected by the co-
rona virus crisis. What are 
the first steps you under-
take aimed at solving the 
problems?

Before the pandemic 

Bulgaria had one of the 

best macro-economic indi-

cators in the EU – record 

low level of the external 

debt and was cited as 

an example in respect to 

economic growth and fi-

nancial stability. In a small 

and open economy like 

ours, the COVID-19 storm 

caused huge damage and its 

impact resulted in irrepara-

ble losses for entire sectors. 

Within the second quarter 

of 2020 the gross domestic 

product dropped with 8,2%  

compared to the same period 

of the past year.  But even 

with such a downturn, our 

economy continues to oper-

ate. The damages caused in 

tourism, not only domestically, 

are actually irreparable. Ac-

cording to the data, provided 

by the United Nations’ World 

Tourism Organization, for the 

first 6 months of the present 

year only, the losses amount 

at EURO 320 Billion, the num-

ber of passengers decreased 

with 300 Million. The damag-

es are three times larger com-

pared to the World economic 

collapse in 2008 – 2009.

Bulgaria is not an insulat-

ed economy and the efforts of 

my team within the Ministry of 

tourism are focused on reduc-

ing the losses. 

A series of meetings with 

the tourism sector were the 

first actions I have taken, that 

were focused on the prob-

lematic areas and involved 

determination of particular 

initiatives, which to support 

the most affected industry. I 

also held a series of talks with 

ambassadors, with the ho-

molog ministers in the states 

with the largest market share 

in our sector – Germany, Is-

rael, Great Britain, Ukraine, 

Moldova, Turkey, on launching 

urgent actions at the highest 

diplomatic level, which are in-

tended to make sure reach-

ing the targeted  markets 

with the information that in 

Bulgaria the sanitary and hy-

gienic measures are precisely 

observes and the country is a 

safe place for travels and holi-

days. The result was not late 

and the first flights from Israel 

to the airports in Varna and 

Burgas are already a fact, 

Germany has removed the 

district of Varna from its list 

for compatriots of areas not 

recommended for travellers. 

The entry of the Ukraine tour-

ists in the country was made 

easier. I expect positive devel-

opment for other markets in 

the coming days as well.

In accordance with the 

new situation, we have un-

dertaken specific measures 

for changes in marketing and 

advertising, we further the 

digitalisation and the active 

presence on social media. 

Do you see a potential 

and in which particular 
areas, for collaboration 
with the BCC and do you 
envisage a new meeting 
with the Chamber, now in 
your capacity of a Deputy 
Prime Minister in charge 
of tourism sector, which 
is closely related to con-
struction sector?

Tourism has links to 

many industries, activities, 

products and its success 

depends on the participa-

tion of many stakeholders 

– institutions, professional 

associations, NGOs, etc. 

I take this opportunity 

through you to thank the 

Management  and the 

members of the Bulgar-

ian Construction Chamber 

for their active partnership 

with the ministry and with the 

industry. The contemporary 

appearance of the resorts 

and the tourist areas would 

be impossible without your 

efforts and the hard work. 

The maintenance of tourism 

infrastructure should be a re-

sult of a complex approach, 

which is targeted to sustaina-

ble upgrade of achievements 

and winning recognition of 

Bulgaria as a preferred des-

tination for four seasons. I do 

highly appreciate the part-

nership with the Chamber in 

respect to construction and 

maintenance of a tourism ma-

terial base of a good quality, 

because the safety and the 

satisfaction of visitors depend 

on it to a great degree.

Tourism and construc-

tion are interconnected sec-

tors which complement each 

other. We together represent 

the face of Bulgaria to the 

world and I believe that our 

common efforts in this di-

rection could lead only to an 

improved product of a higher 

quality.

A working meeting had 

been held at the offices of 

the Bulgarian Construction 

Chamber (BCC) between 

Eng. Iliyan Terziev, Chairman 

of the Management Board 

of BCC, Valentin Nikolov, 

Executive Director of BCC 

and Andon Baltakov, Director 

General and Chairman of the 

Executive Board of the Bul-

garian National Radio. The 

event was attended also by 

Reneta Nikolova, Procurator 

and Editor-in-Chief of „Stroi-

tel“ Newspaper, and Aneliya 

Toroshanova, author and 

host on BNR.

The two par t ies d is-

cussed current topics and 

possible forms of cooperation 

in respect to presenting the 

work of Bulgarian builders, as 

well as to draw public atten-

tion to the problems and the 

challenges the sector faces. 

In October 2019 the broad-

casting of co-production of 

BCC, „Stroitel“ Newspaper  

and BNR –  Code „Builder” 

was launched on Radio So-

fia.

The first studies related 

to the development of un-

derground transport in Sofia 

began yet in the distant 1967. 

According to surveys at the 

time, the population of the city 

was to reach over 1 million 

citizens by 1980. Later, this 

tendency was fully confirmed. 

In December 1968 a techni-

cal and economic report of 

the Sofia metro had been 

prepared, and it had been 

ratified in 1972. A year later 

a specialised designers or-

ganisation „Metroproekt” was 

founded and this has marked 

the beginning of elaboration 

of the working design. In 1975 

the General scheme for the 

development of the lines was 

approved, according to which 

the metro's network would 

consist of three diameters 

with a total length of 52 km 

and 47 stations.

The construction of the 

third metro’s diameter in 

Sofia started on January 

20th 2016. The first stage 

included the construction of 

an 8km underground railway 

with 8 metro stations and was 

commissioned into service 

on August 26th this year. The 

section between the „Krasno 

selo” Residential District and 

the „Hadzhi Dimitar” RK is 

financed by the Operational 

Programme „Transport and 

Transport Infrastructure 2014-

2020” with a significant co-fi-

nancing by the Sofia Munici-

pality. „Stroitel” Newspaper 

will present to its readers the 

construction challenges that 

the contractors met during 

the building of the third diam-

eter, starting with the metro 

stations „Orlov most”, „Tea-

tralna” and „Hadzhi Dimitar”.

Eng. Yovko Zhilkov, man-

ager of „Metro Druzhba” 

EOOD company, responsible 

for the construction of a part 

of the third diameter, has told 

us speaking on the behalf of 

the „Trace Group Hold” AD, 

that the construction of the 

two of the structures begun 

in January 2016, and the 

works on the metro station 5 

„Hadzhi Dimitar” – in Decem-

ber the same year. Designing 

of metro stations 5 and 6 was 

assigned to „BIAS-M” EOOD 

managed by Eng. Manyo 

Manev. The designer of the 

tunnel section of metro sta-

tion 8 is Associate Professor 

Eng. Viktor Tashev, and of 

the entrance shaft and the 

internal construction – Eng. 

Ivo Dekov. The architectural 

part of all three metrostations 

is assigned to the team of 

„Engproject“ OOD managed 

by Arch. Konstantin Kosev.

„To me, Sofia has the 

best metro. Each station has 

a different vision. A varying 

number of specialists worked 

on the three stations and the 

tunnel facilities, and finish-

ing activities the number of 

the required specialists was 

greatest”, commented Eng. 

Zhilkov. 

BCC and BNR continue their good cooperation

The construction challenges in building 

Mariyana Nikolova, Deputy Prime Minister for Economic 
and Demographic Policy and Minister of Tourism:

The Tourism and 
the Construction are 
Interconnected Sectors

„Hadzhi Dimitar” station
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Елица Илчева

Невероятна атмосфера и екзалти-

рана публика съпътстват първия ле-

тен фестивал „Портал на два свята” 

на Софийската опера и балет. Сцена на 

високото изкуство е възстановената 

късноантична крепост „Цари Мали град” 

над село Белчин на 53 км от София, а 

събитието продължава от 29 август до 

7 септември, като програмата съдържа 

общо 5 спектакъла. Проектът се реа-

лизира в партньорство с община Само-

ков, СПА комплекс „Белчински извор” и 

Музеен комплекс „Цари Мали град“. Това 

е шестата сцена на Софийската опе-

ра и балет за Летен сезон 2020, която 

се осъществява по идея на режисьора 

Пламен Карталов след голямата в сто-

лицата, тази край езерото в Панчарево, 

Киноцентъра в Бояна, парка на Военна 

академия и Белоградчишките скали. Ака-

демикът от години търси нови и нови 

природни забележителности и исто-

рически места, свързани с легендарни 

оперни сюжети. 

Събитието беше открито официал-

но от директора на Софийската опера 

маестро Пламен Карталов, кмета на 

Самоков Владимир Георгиев, инж. Симеон 

Пешов – председател на УС на Фондация 

„Възраждане на Белчин“ и почетен пред-

седател на КСБ, и от директора на му-

зейния комплекс в с. Белчин д-р Веселин 

Хаджиангелов. 

Началото беше поставено с „най-бъл-

гарската опера” „Янините девет братя” 

от Любомир Пипков. И наистина не мо-

жеше да се подбере по-добър спектакъл, 

предвид че действието се развива в Са-

моков, Средец и Загоре през 60-те години 

на ХIV век по време на турското нашест-

вие. Изнасяйки играта на изток от река 

Искър и в близост до рилския град, се 

подсилва усещането за съпричастност 

към съдбата на героите и сякаш се отва-

ря портал между два свята. Постановка-

та на режисьора Пламен Карталов имаше 

голям успех и на сцената на Болшой теа-

Късноантичната 
крепост край Белчин 
се превърна в уникална 
сцена за посланията 
на високото изкуство

Събитието беше открито официално от директора на Софийската опера маестро Пламен 
Карталов, кмета на Самоков Владимир Георгиев, инж. Симеон Пешов – председател на УС на 
Фондация „Възраждане на Белчин“ и почетен председател на КСБ, и от директора на музейния 
комплекс в с. Белчин д-р Веселин Хаджиангелов

тър по време на гастрола на Софийската 

опера в Москва (2018 г.)

На 30 август програмата продължи с 

„Кармен” от Жорж Бизе, отново под ре-

жисурата на местро Карталов, оценена 

високо от японската публика и критика 

по време на турнето на Операта през 

2018 г.

На 3 септември почитателите на ба-

лета имаха възможността да видят „Зор-

ба гъркът” от Микис Теодоракис. Вече 25 

години той се радва на изключителен ус-

пех на софийската сцената. Зрителите 

се наслаждаваха и на още един балетен 

спектакъл – „Кармина Бурана”, по музика 

на Карл Орф. Хореографията й е дело на 

Фреди Франдзути - директор на Balletto 

del sud, Лече.

Трите поредни и последни вечери - 5, 6 

и 7 септември, са предоставени за мюзи-

къла Mamma Mia! с песните на легендар-

ните шведи от ABBA, създадени от Бени 

Андерсон и Бьорн Улвеус. Либретото на 

Катрин Джонсън по идея на Джуди Крей-

мър ни пренася на гръцки остров, където 

любовта, страстите и изненадващите 

ситуации ни въвличат в една завладяваща 

романтична комедия.

Десислава Бакърджиева

От 7 до 13 септември в София ще се 

проведе осмото издание на изложението 

на открито „Алея на книгата“. Тази годи-

на „алеята“ ще е по-дълга – не само че ще 

продължи цяла седмица, но и ще включи 

рекорден брой изложители. Почти 100 от 

водещите български издателства и кни-

готърговци ще представят свои нови и 

подбрани заглавия в общо 37 шатри. Те 

ще започват от пешеходната зона на 

бул. „Витоша” - от пресечката с ул. „Со-

лунска” до бул. „Патриарх Евтимий”, и за 

първи път ще навлязат в парка пред На-

ционалния дворец на културата. Работ-

ното време ще е от 10:00 до 20:00 ч. и до 

19:00 ч. в закриващия неделен ден.

Традиционно ще има и литературен 

кът, който всяка година е сцена на разно-

образна културна програма със свободен 

достъп. И през 2020 г. тя ще включи пре-

миери на книги, срещи с автори, издатели 

и преводачи, събития за деца, която ще се 

провежда на нова локация. Литературни-

ят кът ще бъде позициониран на пешеход-

ната зона на бул. „Витошка” до пресечка-

та с ул. „Парчевич”, където ще бъде даден 

и официалният старт на изложението под 

звуците на Джаз формация „София”.

 „Алея на книгата” ще се проведе при 

стриктно спазване на противоепидемич-

ните мерки.

Близо три години след последното си 

шоу у нас британската готик метъл гру-

па Paradise Lost ще представи новия си ал-

бум Obsidian в София. Датата на шоуто 

е 3 декември, а мястото – клуб Mixtape 5.

„Човек може да се наслаждава на музи-

ката в практически всякаква среда и се 

надяваме новият ни албум да Ви донесе по-

вече светлина в мрака на тези несигурни 

времена! Благодарим за постоянната Ви 

подкрепа през всичките тези години. Ско-

ро ще се видим и на концерт“, заявява за 

почитателите си вокалистът Ник Холмс. 

„Феновете в България отдавна имат спе-

циално място в сърцата ни. Нямаме тър-

пение за новата ни среща“, добавя той 

специално за българската публика.

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ

Марияна Митова, 
директор на ПГСАГ 

„Васил Левски” – Благоевград

Андон Балтаков - 
генерален директор  

и председател на УС на 

Българското национално радио

Общи събрания на 
ОП на КСБ

ОП НА КСБ



24 ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“Ñòðîèòåë петък, 4 септември 2020

www.vestnikstroitel.bg

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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