
Росен Желязков, министър на транспорта, 
информационните технологии и съобщенията: BG.121357Q/U

Първият вариант на новата Оперативна 
програма „Транспортна свързаност“ е 
изпратен на ЕК за първоначални консултации

Строителните предизвикателства 
при изграждането на станциите 
„НДК 2“ и „Св. Патриарх Евтимий“ 
от третия лъч на метрото

ИНТЕРВЮ СОФИЯ СТРОИ стр. 6-8  стр. 10-11

Разширението на Софийското метро е проектът отличник на програмата 

Десислава Бакърджиева

„Проектът за разширение на Со-

фийското метро, съфинансиран със 

средства от ЕС и изпълняван по 

Оперативна програма „Транспорт и 

транспортна инфраструктура 2014 – 

2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“), е ембле-

матичен и мащабен. Определено това 

е проектът отличник на програмата“, 

заяви министърът на транспорта, 

информационните технологии и съоб-

щенията в интервю за в. „Строител“. 

Той коментира и напредъка по „ОПТТИ 

2014 – 2020“. По думите му към 31 ав-

густ 2020 г. предоставената безвъз-

мездна финансова помощ е в размер на 

близо 3097 млн. лв. Сключените дого-

вори с изпълнители достигат почти 

2705 млн. лв., а изплатените средства 

са от порядъка на 1666 млн. лв. Вери-

фицираните разходи са 1433 млн. лв., а 

сертифицираните - 1378 млн. лв.

„Вече разполагаме с първия вари-

ант на новата Оперативна програ-

ма „Транспортна свързаност“, който 

беше изпратен на ЕК за първоначал-

ни консултации“, каза още министър 

Желязков. Той разясни и какви ще са 

основните приоритети в сектор 

„Транспорт“ след 2020 г. - „Развитие 

на железопътната инфраструктура 

по „основната“ и „широкообхватната“ 

Трансевропейска транспортна мрежа“, 

„Развитие на пътната инфраструк-

тура по „основната“ Трансевропейска 

транспортна мрежа“, „Подобряване 

на интермодалността и развитие на 

устойчива градска мобилност“, „Ино-

вации в транспорта, модернизирани 

системи за управление на трафика, 

подобряване на сигурността и безо-

пасността на транспорта“.

Повече за изпълнението на „ОПТТИ 
2014 – 2020“ и дейността на МТИТС 
четете в интервюто с министър Ро-
сен Желязков на стр. 6-8.

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

www.leo-bg.com
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Десислава Бакърджиева

Премиерът Бойко Бори-

сов провери строителните 

дейности на участъка от 

Софийския околовръстен 

път (СОП) между пътните 

възли „Горубляне“ и „Мла-

дост“ два дни преди да бъде 

пуснато движението в но-

воизграденото южно плат-

но. Той беше придружен от 

министъра на икономиката 

Лъчезар Борисов. Рекон-

струкцията на 6-километ-

ровото трасе стартира 

през октомври 2019 г., като 

отсечката между жк „Мла-

дост” и кв. „Горубляне” беше 

затворена на 14 юни т.г. 

за разрушаване на стария 

надлез при 40-и км и строи-

телството на нов. Срокът 

за завършване на всички 

дейности е пролетта на 

2021 г. Инвестицията е 

142,7 млн. лв. и е от репу-

бликанския бюджет. Изпъл-

нител е „ГБС-Инфраструк-

турно строителство“ АД.

СМР се движат по гра-

фик, като в момента се 

изграждат пътните възли 

„Горубляне“ и „Младост“. За-

вършени са всички изкопни и 

насипни работи в участъка. 

Положена е пътна основа 

и бордюри на директното 

трасе. Направени са 80% 

от мрежите на инженерна-

та инфраструктура.

„Когато всичко е гото-

во - ще има две платна с 

по 3 ленти за движение в 

посока. Изграждат се мо-

стове, пешеходни надлези, 

локални платна, ново ос-

ветление, канализация. С 

новото трасе ще се осигури 

връзка между АМ „Струма” 

и АМ „Тракия”, ще се улесни 

транзитният трафик от 

АМ „Европа“ и връзката с 

граничните пунктове с Тур-

ция и Гърция. От двулентови 

пътища правим магистрали. 

Строителите работят де-

нонощно, дори и по празни-

ци, за да имат софиянци за-

вършен околовръстен път. 

Напредъкът е видим с всеки 

изминал ден“, коментира Бо-

рисов по време на огледа.

Премиерът подчерта, 

че предстои най-тежката 

година и половина за стра-

ната ни. „Подготвяме план 

за следващите месеци, за-

щото държавата трябва да 

бъде подготвена за спра-

вяне с кризата вследствие 

на пандемията“, коментира 

още той и подчерта, че и 

икономическите, и финан-

совите мерки в подкрепа 

на бизнеса работят. „Пак 

продължаваме най-добре в 

Европа да управляваме пан-

демията. Без да усещат хо-

рата психическо натовар-

ване - всичко работи, няма 

един сектор, който да не ра-

боти в момента за разлика 

от Европа. И показателите 

ни са пак от най-добрите“, 

заяви министър-председа-

телят Бойко Борисов. 

Премиерът Бойко Борисов:

Реконструкцията на участъка от Софийския околовръстен път 
между жк „Младост“ и кв. „Горубляне“ се изпълнява по график

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
НА КАЧЕСТВОТО

ПО БДС EN ISO 9001:2015

14 септември

Акад. Ячко Иванов, член на Комисията за воденето, поддържането 

и ползването на ЦПРС

17 септември

Инж. Розета Маринова, член на УС на КСБ и председател на 

Комисията по професионална етика към КСБ

Снимка Румен Добрев
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4000 Пловдив, ул.  „Хр. Ботев “ № 92 В, 
тел.: (+359 32) 588 658; 658 631; факс: 655 124
е-mail : ek@kofragna-bg.com 
4003 Пловдив, бул. „Дунав“ № 77 
тел.: (+359 32 ) 955 178; 965 765; факс: 965 766
е-mail : zek@kofragna-bg.com 

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

От началото на септември сайтът 

на вестник „Строител“ регистрира над 6 

млн. импресии (кликвания). Над 90 000 са 

посетителите на страницата ни за ав-

густ. След като www.vestnikstroitel.bg при-

доби своята нова визия в края на минала-

та година, наблюдаваме покачване на броя 

посетители. При изработката му ние се 

постарахме изцяло да запазим структу-

рата на печатното издание, показвайки 

най-важното и стремейки се към най-ви-

соките стандарти, които се използват 

онлайн. Основните плюсове на нашия уеб 

портал са качването на информация в ре-

ално време 24/7 и включване „на живо“ на 

всички актуални събития, така че нашите 

посетители да са винаги своевременно 

и добре информирани за случващото се в 

страната и в бранша. Сайтът осигурява 

и възможност да се намират архивите от 

предишни броеве, както и да се търси по 

ключова дума, така читателите ни могат 

лесно да открият конкретна информация, 

която ги интересува.

С цел да сме максимално полезни всеки 

потребител може да се абонира и да полу-

чава автоматично нова информация през 

e-mail, като съобщение в браузъра или RSS 

портал.

През годините вестник „Строител” се 

наложи като най-авторитетното профе-

сионално издание за строителния сектор, а 

сайтът на вестника - като най-посещава-

ния сайт, отразяващ строителния бранш. 

Най-голямата ценност на печатното и 

електронното издание на в. „Строител” 

е обективността и достоверността на 

публикуваната информация, с която меди-

ята на Камарата печели най-важното - до-

верието на своите читатели. „Строител“ 

спазва принципите на професионалната и 

етична журналистика, проверява информа-

цията преди публикуването й, не разпрос-

транява дезинформации и фалшиви новини. 

Поради тази причина информация, касаеща 

бранша, публикувана в изданието, често се 

цитира от представители на институции 

и организации на различни форуми. 

На голям интерес се радват и двете 

ни мобилни приложения за Android и iPhone, 

както и Фейсбук страницата ни – „Вест-

ник Строител“.

Цветелина Гунешка, 
ОП на КСБ - Ловеч

На 9 септември в заседателната зала 

на Областното представителство на 

КСБ в Ловеч се проведе Общо годишно от-

четно събрание. Събитието откри пред-

седателят на ОП Ловеч Георги Георгиев. 

Той приветства присъстващите и разясни 

процедурата за провеждане и гласуване на 

точките от предварително обявения дне-

вен ред на събранието. 

Представени и единодушно приети 

бяха: отчетът за дейността на Област-

ния съвет (ОблС) и на председателя за пе-

риода 01.09.2019 до 31.12.2019 г.; отчетът 

за изпълнение на плана за приходи и разхо-

ди за същия период; докладът на Контрол-

ния съвет (КС) на ОП Ловеч. След това се 

гласува освобождаването от отговорност 

на председателя и членовете на ОблС и 

КС за периода. Одобрени бяха и планът за 

дейността през 2021 г. и план-сметката 

за 2021 г. С това дневният ред се изчерпа 

и събранието се закри. 

Срещата на ловешките фирми продъл-

жи с неформални разговори за проблемите 

в строителството в област Ловеч.

Ренета Николова

Ръководството на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) проведе 

работна среща с вицепре-

миера Томислав Дончев и 

министъра на труда и 

социалната политика Де-

ница Сачева. От страна 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството в 

срещата участваха Ве-

селина Терзийска, главен 

секретар, и Кристина 

Цалова, директор на Ди-

рекция „Технически прави-

ла и норми“. Събитието 

се състоя в сградата на 

Камарата. КСБ бе пред-

ставена от председате-

ля на Управителния съвет 

инж. Илиян Терзиев, чле-

новете на УС проф. д.ик.н. 

инж. Николай Михайлов и 

Любомир Пейновски, изп. 

директор Валентин Ни-

колов, председателя на 

Контролния съвет инж. 

Благой Козарев, инж. Ев-

гени Борисов, председа-

тел на секция „Метални 

конструкции“. Обсъдени 

бяха актуални въпроси, 

свързани с нормативна-

та уредба, напредъка по 

оперативните програми, 

енергийната ефектив-

ност, дигитализацията, 

обучението и професио-

налната квалификация. 

Повече за срещата – 
четете в следващ брой.

Снимка Румен Добрев
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0700 20 404 WWW.INGCONSULT.BIZ

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

Елица Илчева

Филм за живота на Иван Грозев 

– първия председател на Българска-

та търговско-промишлена палата 

(БТПП), е акцентът в честванията 

по случай 125-годишнината от осно-

ваването на Палатата. Премиерата 

на „Патриарха на градежа“ в Дома 

на киното в София на 9 септември 

събра отбрана публика с авторите 

на лентата и ще бъде последвана 

от комерсиални и представителни 

прожекции в столицата и страната. 

Председателят на Палатата 

Цветан Симеонов каза от трибу-

ната, че са надминати всичките 

му очаквания, и наруши сценария на 

събитието, за да благодари на Кама-

рата на строителите в България и 

вестник „Строител“ за поздравител-

ните адреси, отправени за юбилея. 

Посветена на живота и дело-

то на Грозев, който е съратник на 

Левски и легендарен предприемач. 

Лентата е и своеобразна разходка 

из събитията у нас в края на XIX и 

началото на XX век, един от най-ди-

намичните периоди в българската 

история и особено актуална към на-

стоящия момент. 

Това е поредният жест, който 

БТПП прави към своя основател. 

Преди три години палатата купи 

къщата на Иван Грозев в Карлово, а 

след като я реставрира, я превърна 

в музей.

Росица Георгиева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова провери 

изпълнени обекти в р-н 

„Искър“. Тя е разгледала 

изградената наново ДГ 

36 „Пеперуда“ и реализи-

раните дейности в парк 

„Дружба“.

Детското заведение 

работи от септември. 

То разполага с просторен 

двор и е за 7 градински и 

3 яслени групи. Изградени 

са изцяло нови помещения, 

санитарни възли и физкул-

турен салон. По време на 

обиколката кметът Фан-

дъкова е коментирала, че 

вече са приети промените 

в Наредбата с изисквания 

за сградите за образова-

ние. Тя е благодарила на 

министъра на регионал-

ното развитие и благоу-

стройството Петя Авра-

мова, на зам.-министър 

Николай Нанков и техните 

екипи за съдействието. 

„Вече ще можем да използ-

ваме пълноценно същест-

вуващите терени на дет-

ски градини за изграждане 

на разширения, както и да 

строим такива в парцели с 

по-малка площ и неправил-

на форма. Това беше целта 

на искането ни за намаля-

ване на отстоянията, кое-

то разработихме заедно с 

главния архитект Здрав-

ков“, е добавила кметът. 

По думите на Йорданка 

Фандъкова в град като 

София трябва да се из-

ползват ефективно както 

по-големите дворове на 

градините, така и по-мал-

ките общински терени. 

„Втората промяна в на-

редбата дава възможност 

детски градини и ясли да 

се изграждат на първите 

етажи на съществуващи 

и новопроектирани сгради, 

които имат друго предназ-

начение“, е допълнила тя.

В парк „Дружба“ Фан-

дъкова е разгледала нова 

детска игрова зона, обо-

собяването на която е 

реализирано в рамките 

на първия етап на рекон-

струкция на парка. Като 

част от него през това 

лято са направени и фит-

нес на открито и две зони 

за разходки на кучета. В 

процес на изпълнение е из-

гледна площадка с амфи-

театрално разположени 

пейки. 

„Във втория етап на 

реконструкцията ще бъ-

дат включени места от 

парка, които към момента 

са частна собственост“, 

е информирала Йорданка 

Фандъкова, като е уточ-

нила, че става въпрос за 

четири частни терена в 

непосредствена близост 

до детската площадка. Тя 

е възложила на експерти-

те от „Зелена система“ 

и районната администра-

ция да изготвят проект 

за обновяване на алеите и 

укрепване на ската, както 

и да се монтира нов обезо-

пасителен парапет.

Десислава Бакърджиева

Столичната община (СО) 

стартира процедура за из-

бор на изпълнител на строи-

телните дейности на детски 

медицински център, съобщиха 

от пресцентъра на админи-

страцията. По идея на кмета 

на София Йорданка Фандъкова 

общинска сграда в район „Въз-

раждане“ ще се реконструира 

в детска поликлиника. 

Обществената поръчка е 

на стойност 1 млн. лв. В це-

ната влизат всички СМР, как-

то и изграждане на асансьор 

за осигуряване на достъпна 

среда и обзавеждане на поме-

щенията.

От СО поясняват, че цел-

та е децата да получават 

Инж. Ангел Джоргов е новият 

зам.-кмет на Столичната общи-

на (СО) в направление „Общест-

вено строителство“. През април 

тази година инж. Джоргов е из-

бран за член на СД на „Метропо-

литен“ ЕАД. С доклад на кмета 

на София Йорданка Фандъкова 

той се освобождава от тази 

длъжност с решение на Столич-

ния общински съвет. 

Инж. Джоргов е доктор по 

подземно строителство. От 

2008 г. работи в „Метрополитен“ 

ЕАД по изграждането на раз-

лични участъци на столичното 

метро. От 2016 г. е зам.-начал-

ник управление „Инвестиционна 

дейност“ и зам.-ръководител на 

проекта за трета линия.

На 9 септември кметът 

Фандъкова е приела оставката 

на досегашния зам.-кмет инж. 

Цветан Божинов.

квалифицирана медицинска 

помощ на едно място. „В раз-

работването на концепцията 

на новото здравно заведение 

е включен и екип от лекари“, 

допълват от администра-

цията. Освен това кметът 

Фандъкова е поканила един от 

най-популярните художници 

на улично градско изкуство 

Насимо да предложи визия за 

фасадата на сградата.
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Емил Христов

Работният проект на но-

вата Оперативна програма 

„Развитие на регионите 2021 

- 2027“ ще бъде внесен за пре-

говори в ЕК, след като беше 

одобрен от тематичната гру-

па за разработване на „ОПРР 

2021 - 2027“. Това съобщиха от 

МРРБ след онлайн заседание на 

групата, която е под председа-

телството на зам.-министъра 

на регионалното развитие и 

благоустройството и ръково-

дител на Управляващия орган 

на ОПРР Деница Николова.

Бъдещата програма ще 

бъде с бюджет над 3 млрд. лв. 

и ще съдържа три приоритет-

ни оси (ПО). Първата ще е за 

градско развитие. В нея ще 

бъдат съсредоточени 6% от 

ресурса на Европейския фонд 

за регионално развитие на на-

ционално ниво за проекти за 

градско развитие на десетте 

най-големи общини.

Втората ос ще е за ин-

тегрирано териториално раз-

витие на регионите, в която 

попадат 40 общини, чиито 

градски центрове са с насе-

ление над 15 000 души. Те ще 

изпълняват интегрирани те-

риториални инвестиции, като 

ще имат и достъп до финанси-

ране от останалите програми 

на ЕС и най-вече от Програма-

та за развитие на селските 

райони, с което ще се постиг-

не изпълнението на огледални 

дейности и допълняемост на 

мерките между градски и сел-

ски общини. „Паралелно с това 

общините ще трябва да си 

партнират при реализацията 

на проектите и по този начин 

ще се постига много по-голям 

ефект за няколко населени мес-

та и практически няма да има 

град или село без възможност 

за еврофинансиране“, е подчер-

тала Николова.

Третата ос ще е за тех-

ническа помощ, насочена към 

повишаване на администра-

тивния капацитет на местно 

и национално ниво.

Средствата по ПО 1 и 2 

ще са за проекти за модерни-

зиране на образователната 

инфраструктура, развитие 

на индустриалните паркове и 

енергийна ефективност. Сред 

приоритетните области ос-

тават и градският транс-

порт, здравеопазването и ре-

хабилитацията на пътната 

инфраструктура. Ще продължи 

да се подкрепя и развитието 

на туристическата и културна 

инфраструктура, обновяване-

то на градската среда и соци-

алните обекти. 

Новост е, че МРРБ поема 

изпълнението на територи-

алните планове за справедлив 

преход чрез Фонда за справед-

лив преход през периода 2021 

- 2027 г., или изпълнението на 

целите на т.нар. Зелена сдел-

ка. „Така ще се даде възмож-

ност за финансиране на мерки 

в подкрепа на икономическа 

трансформация и енергиен 

преход в регионите заедно с 

осигуряване на съпътстващи-

те нужди за социални мерки“, 

е отбелязала Деница Николо-

ва. По думите й през октом-

ври ще започне дейността на 

новите съвети за регионално 

развитие и се очаква да стар-

тира подготовката на насоки 

за кандидатстване с интег-

рирани териториални инвес-

тиции.

„Над 1,7 млрд. лв. от ОП „Ре-

гиони в растеж 2014 - 2020“ вече 

са разплатени към изпълнители 

в страната за успешно реализи-

рани проекти. Средствата със-

тавляват 57 на сто от бюджета 

на ОПРР в рамките на насто-

ящия програмен период“. Това 

е заявила зам.-министърът на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството и ръководител 

на Управляващия орган на ОПРР 

Деница Николова на 17-ото засе-

дание на Комитета за наблюде-

ние на програмата. От страна 

на ЕК в него са се включили Ау-

релио Сесилио и Йо Говаертс от 

Генерална дирекция „Регионална 

и градска политика“.

Николова е информирала, че 

изпълнението на „ОПРР 2014 - 

2020“ върви с добри темпове 

както по отношение на усвоява-

не, така и на реализация на про-

ектите. Цифрите сочат, че 93% 

от бюджета са договорени, 57% 

- разплатени, а сертифицирани 

По бъдещата ОП „Развитие на регио-

ните 2021 - 2027“ за първи път ще се дава 

възможност за реализирането на публично-

частно партньорство (ПЧП) между иконо-

мическите субекти и местната власт или 

държавните органи. Допустими бенефици-

енти ще бъдат и представители на граж-

данското общество – НПО, организации на 

работодатели, синдикати, фондации, иконо-

мически оператори или научната общност. 

Това стана ясно по време на онлайн обучение 

за журналисти на тема „Регионалното и те-

риториалното развитие в България за пери-

ода 2021 - 2027“. Събитието беше водено от 

зам.-министъра на регионалното развитие 

и благоустройството и ръководител на Уп-

равляващия орган на ОПРР Деница Николова. 

На срещата стана ясно, че представи-

тели на бизнеса вече ще могат да участ-

ват и в новите съвети за регионално раз-

витие.

Пред присъстващите тя представи 

новия подход за инвестиции в регионално-

то развитие. „Предвижданата реформа в 

регионалната политика е един от факто-

рите, които трябва да допринесат за пос-

ледващото успешно изпълнение на интег-

рираните териториални инвестиции“, каза 

Николова. 

и разплатени от ЕК са 39% от 

него. „Отчитаме много добра 

кондиция и няма риск за изпъл-

нението на ОПРР“, е обобщила 

Деница Николова, като е доба-

вила, че от началото на т.г. са 

сключени общо 71 договора и са 

стартирани 4 нови процедури за 

проектни предложения.

През първото тримесечие на 

2021 г. се очаква да бъдат дого-

ворени 100% от средствата по 

„ОПРР 2014 - 2020“, а пред ЕК да 

бъдат отчетени 91% от тях. 

Предвижда се да има и наддогова-

ряне на средствата с 60 млн. лв., 

което ще се компенсира в рам-

ките на бюджета на ОПРР от 

спестен ресурс от проведени 

обществени поръчки, наложени 

финансови корекции и разпреде-

ляне на вътрешни резерви. 
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Росен Желязков, министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията:

Вестник „Строител“ за мен е един 
от примерите за професионална 
специализирана журналистика

Десислава 
Бакърджиева

Министър Желязков, 

наскоро беше открита 

първата отсечка от 

третия лъч на метро-

то. Доволен ли сте от 

резултата? Продължа-

ва ли разширението на 

метрото да е проектът 

отличник на Оператив-

на програма „Транспорт 

и транспортна инфра-

структура 2014 – 2020“ 

(„ОПТТИ 2014 – 2020“)? 

Кога ще бъде въведен в 

експлоатация и вторият 

етап от новата т.нар. 

зелена линия?

На 26 август беше 

пуснат в експлоатация 

първият участък от тре-

тата линия на метрото, 

който свързва кварталите 

„Хаджи Димитър“ и „Крас-

но село“, като преминава 

през централната град-

ска част. Новите 8 метро-

станции осъществяват 

връзка не само с другите 

две метролинии, но и оси-

гуряват свързаност на 

превозите от летището 

към гарите и автогарите, 

което ще позволи много 

бързо преливане на път-

ническите потоци между 

различните видове транс-

порт. 

Проектът за разшире-

ние на Софийското метро, 

съфинансиран със сред-

ства от Европейския съюз 

и изпълняван по „ОПТТИ 

2014 – 2020“, е емблема-

тичен и мащабен. Опре-

делено това е проектът 

отличник на програма-

та. Той създава добаве-

на стойност не само за 

пътуващите с метрото, 

а и за ползващите приле-

жащата инфраструктура, 

която ще се увеличи и с 

пускането на останалите 

4 км, включващи още 4 ме-

тростанции, с крайна дес-

тинация жп спирката в кв. 

„Горна баня“ при Софийския 

околовръстен път. Плано-

вете са те да бъдат въве-

дени в експлоатация в края 

на тази година.

В цифри ползите от 

цялата трета линия са: 

около 110 хил. пътници на 

ден, 14 хил. автомобила 

по-малко и спестено вре-

ме от пътуване на граж-

даните – 35 хиляди часа 

ежедневно.

Независимо от слож-

ните условия в нестих-

ващата пандемия наско-

ро дадохте началото на 

строителството на дос-

та жп проекти, които се 

изпълняват с европейски 

средства. Бяха приключе-

ни и няколко ключови жп 

обекта. Как успяхте да 

постигнете това?

Железопътните про-

екти, финансирани с ев-

ропейски средства, са 

в своята активна фаза. 

Колегите от Национална 

компания „Железопътна 

инфраструктура“ (НКЖИ) 

успяха много бързо да се 

адаптират към нелеката 

за всички ситуация с пан-

демията. Въведена бе ор-

ганизация за комуникация 

по електронен път чрез 

достъп до платформи за 

онлайн конферентни връз-

ки, за да не спира процесът 

на работа по различните 

инвестиционни проекти. 

Строителните дейности 

се изпълняват при строго 

спазване на всички изиск-

вания за епидемиологична 

безопасност. Тези и други 

мерки създадоха предпос-

тавки да се действа с до-

бро темпо по проектите.

Каква е Вашата оцен-

ка за напредъка по „ ОПТТИ 

2014 – 2020“? Ще успее ли 

страната ни да усвои 

всички налични средства 

в рамките на програмния 

период?

Този въпрос се налага 

да го разгледаме в конте-

кста на одобреното в края 

на август 2020 г. измене-

ние на ОПТТИ, свързано с 

пренасочване на средства 

към ОП „Иновации и конку-

рентоспособност“, с оглед 

финансиране на мерки за 

преодоляване на послед-

ствията от пандемията 

от COVID-19. 

Бюджетът на ОПТТИ 

беше намален със 192 578 104 

лева за сметка на недогово-

рени средства по програ-

мата, което доведе до по-

добряване на финансовите 

показатели. Работим актив-

но в сътрудничество с парт-

ньорите от ЕК по следваща 

промяна, която да е съобра-

зена с реалните условия и 

напредъка, в т.ч. включване 

на допълнителни проекти за 

максимално ефективно опол-

зотворяване на финансовия 

ресурс. Фокусът на изме-

нението се поставя върху 

дейности, които могат да 

бъдат изпълнени в рамките 

на програмния период. 

В цифри напредъкът по 

„ОПТТИ 2014 – 2020“ към 31 

август 2020 г. е следният:

- Предоставена е без-

възмездна финансова по-

мощ в размер на близо 

3097 млн. лв., което пред-

ставлява 88,5% от общия 

бюджет на програмата;

- Сключените договори 

с изпълнители достигат 

почти 2705 млн. лв., или 

77,3% от общия бюджет 

на ОПТТИ;

- Изплатените сред-

ства са от порядъка на 

1666 млн. лв., респ. 47,6% 

от общия бюджет;

- Верифицираните раз-

ходи са 1433 млн. лв., рав-

няващо се на 40,9% от бю-

джета на програмата; 

- Сертифицираните 

разходи са 1378 млн. лв., 

или 39,4% от общия бю-

джет на ОПТТИ.

Официалното издание 

на Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

следи от дълго време 

развитието на лот 3.2 

на АМ „Струма“. Затова 

няма как да не Ви попи-

там кога се очаква одо-

брение от ЕК за формуля-

ра за кандидатстване за 

финансиране по „ОПТТИ 

2014 – 2020“ за лот 3.2? На 

какъв процент ще може 

да се завърши проектът 

в рамките на програмния 

период? 

Съгласно ангажимен-

тите на страната ни въ-

просът за ревизиран фор-

муляр ще се обсъжда след 

изпълнението на защитни 

мерки в Кресненското де-

филе, както и след дефи-

нирането на специфични 

консервационни цели за 

засегнатите от „Нату-

ра 2000“ зони. По-подроб-

но обсъждане на темата 

следва да се проведе след 

изпълнението на посочени-

те две действия. 

В ход е процедура по 

ЗОП за възлагане на из-

работването на техниче-

ския проект и изпълнение 

на мерките за смекчаване 

на въздействието на тра-

фика върху дивите живот-

ни и птиците в Креснен-

ското дефиле, посочени в 

решението по ОВОС от 

2017 г. във връзка със 

строителството на лот 

3.2 от АМ „Струма“. Оп-

ределен е изпълнител на 

строителния надзор при 

изработването на техни-

ческия проект и изпълне-

нието на екомерките.

В момента на  АМ 

„Струма“ се изгражда 

пътният тунел „Желез-

ница“, който ще е най-

дългият у нас. Съоръже-

нията преди и след него 

също ще са внушителни. 

Как се развива този про-

ект?

Строителните работи 

се изпълняват по график. 

Работи се по прокопава-

нето и на двете тръби 

от двете страни на съ-

оръжението. Тунелът се 

изгражда по Нов австрий-

ски метод, към момента 

са извършени изкопни ра-

боти на около 1100 м във 

всяка една от двете тръ-

би. Очак ва се обектът да 

бъде завършен до начало-

то на 2022 г.

С ъ оръже н ието  щ е 

бъде  със  системи  за 

енергоефективно освет-

ление, вентилация, видео 

наблюдение, пожароиз-

вестяване, интелигент-

на система за управление 

на трафика, аварийни SOS 

кабини, аудио и радио опо-

вестяване, електронна 

система за контрол на 

достъпа и т.н. Ще бъде 

направена площадка за 

хеликоптер, два моста 

над Суха река, които са 

съответно 108 м и 18 м, 

подпорна стена и др.

В участъка преди ту-

нел „Железница“, посока 

Кулата, се изгражда виа-

дукт с дължина от 540 м. 

Неговото строителство е 

по иновативна за България 

технология чрез потакто-

во избутване на горното 

строене с хидравлични 

крикове. Напредват и ра-

ботите по трасето след 

тунела, като паралелно с 

пътните платна на магис-

тралата се прави и ава-

рийна връзка, която при на-

стъпване на непредвидена 

ситуация в съоръжението 

ще може да отведе движе-

нието в посока София по 

първокласния път.

Участвате ли в под-

готовката на бъдещия 

програмен период 2021 

- 2027 г.? Какви ще са ос-

новните приоритети в 

сектор „Транспорт“ след 

2020 г.?

Вече разполагаме с 

първия вариант на нова-

та Оперативна програма 

„Транспортна свързаност“, 

който беше изпратен на 

ЕК за първоначални кон-

султации .  Основните 

приоритети са „Развитие 

на железопътната инфра-

структура по „основната“ 

и „широкообхватната“ 

Трансевропейска транс-

портна мрежа“, „Развитие 

на пътната инфраструк-
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тура по „основната“ Тран-

севропейска транспорт-

на мрежа“, „Подобряване 

на интермодалността 

и развитие на устойчи-

ва градска мобилност“, 

„Иновации в транспорта, 

модернизирани системи 

за управление на трафи-

ка, подобряване на си гур-

ност та и безопасността 

на транспорта“. 

За ОП „Транспортна 

свързаност“ ще е от голя-

мо значение прехвърлянето 

(фазирането) на проекти 

от ОПТТИ, което налага 

в следващите месеци да 

определим какво можем 

да изпълним в рамките на 

този програмен период 

и какво оставяме за след 

2021 г. Това засяга особено 

проектите в жп сектора, 

по-специално завършване-

то на участъка Елин Пелин 

– Костенец. Също така 

работим съвместно с Ми-

нистерството на финан-

сите по възможностите 

за дефиниране на проекти, 

които да се изпълняват 

чрез механизъм на финан-

сов инженеринг. Това оз-

начава предоставяне на 

нисколихвени заеми или га-

ранции за реализиране на 

проекти, които могат да 

привличат частен капитал 

при съответни условия. С 

цел да бъдем по-добре под-

готвени за изпълнението 

на нови проекти сме пре-

доставили средства на 

бенефициентите за под-

готовката им.

Успешно ли се пред-

ставя България с реали-

зацията на проектите 

по Механизма за свързва-

не на Европа (МСЕ). Има 

ли индикации дали този 

инструмент ще бъде 

продължен в следващите 

години и с какви проекти 

бихме могли да кандидат-

стваме?

Български бенефици-

енти участват в общо 20 

проекта в сектор „Транс-

порт“ с осигурено финан-

сиране по МСЕ на стой-

ност 750 млн. лв. и обща 

инвестиционна стойност 

над 1 млрд. лв. Отделно 

по последната покана за 

набиране на предложения 

за 2019 г. бяха одобрени 6 

проекта с участието на 

български бенефициенти. 

Най -голям  бенефи-

циент на безвъзмездна 

помощ по МСЕ, сектор 

„Транспорт“, е НКЖИ. В 

момента се изпълняват 4 

големи жп инфраструктур-

ни проекта за дейности 

по модернизация по желе-

зопътното направление 

сръбска граница – София – 

Пловдив. За всички тях има 

определен изпълнител или 

са в процес на реализация, 

като се очаква да бъдат 

завършени до началото на 

2024 г. 

В последната покана 

по Механизма НКЖИ полу-

чи одобрение на четири 

проекта за техническа 

помощ и един за строи-

телно-монтажни работи, 

като дейностите по тях 

следва да приключат до 

края на 2023 г. Това са: Тех-

ническа помощ за проект 

„Удвояване на участъци по 

жп линия „Пловдив – Сви-

ленград – Турска граница“; 

Техническа помощ за под-

готовка на проект „Модер-

низация на жп линията „Ви-

дин – София“: железопътен 

участък „Мездра – Мед-

ковец“; Техническа помощ 

за подготовка на проект 

„Модернизация на желе-

зопътен участък „Драго-

ман – граница с Република 

Сърбия“; Проект „Достъп 

от коридор „Ориент – Из-

точно-средиземноморски“ 

до летище Бургас“ – проуч-

вания за връзка между же-

лезопътната инфраструк-

тура и летище Бургас; 

Проект „Модернизация на 

тягови подстанции Враца 

и Перник“. 

Друг голям бенефици-

ент по МСЕ в сектора е 

Изпълнителната агенция 

„Проучване и поддържане 

на река Дунав“ с два про-

екта за осъществяване на 

проучвателни дейности и 

пилотни проучвания за по-

добряване на условията 

за корабоплаване в общия 

българо-румънски участък 

на р. Дунав. Проектите са 

в етап на изпълнение и се 

очаква да бъдат завърше-

ни най-късно до началото 

на 2022 г. 

Държавно предприятие 

„Ръководство на въздуш-

ното движение“ също е 

бенефициент на помощ по 

МСЕ с 4 проекта за подо-

бряване на управлението 

на въздушното движение, 

както и ДП „Пристанищна 

инфраструктура“ като бе-

нефициент на техническа 

помощ за развитие на реч-

ни информационни услуги 

на ниво „Коридор“.

По отношение на бъде-

щето – с одобрението на 

Многогодишната финансо-

ва рамка 2021 - 2027 г. бе 

договорено продължава-

нето на Механизма. При-

оритетите, съответно 

евентуални бъдещи про-

екти, са свързани с тран-

сграничните транспортни 

връзки, насърчаване по-

широкото използване на 

алтернативни горива, де-

карбонизацията и дигита-

лизацията на транспорта. 

Тук трябва да се отбеле-

жи, че това са и основни-

те приоритети в сектора 

и за правителството.

Отдаването на ле-

тище София на концесия 

вече е факт. Разкажете 

по-подробно как избрани-

ят концесионер ще разви-

ва аеропорта? Какви са 

очакванията Ви от това 

публично-частно парт-

ньорство?

Очакванията ми са да 

бъде развито като едно 

модерно европейско лети-

ще. За да бъде постигна-

то това, са необходими 

големи инвестиции, добър 

бизнес план, стратегия и 

визия за бъдещето на ае-

ропорта. Избраният кон-

цесионер „СОФ Кънект“ е 

представил инвестицион-

на програма, която пред-

вижда реализирането на 

вложения в размер на 608 

млн. евро за целият срок 

на концесията. 

Предвидено е до 10-

ата година от началото 

на концесията „СОФ Къ-

нект“ да изгради нов Тер-

минал 3 на летище София 

с площ 55 000 кв. м, който 

впоследствие ще бъде раз-

ширен допълнително с още 

3800 кв. м. Налице са и про-

учвания за строителство 

на втора писта с размери 

2500 х 45 м. Освен това е 

заложено изпълнението на 

нов Карго терминал с площ 

от 15 000 кв. м, нови мес-

тостоянки на летището, 

изграждане и разширяване 

на съществуващите пло-

щи за паркиране. Всички 

тези инвестиции ще по-

добрят значително ниво-

то на обслужване, както и 

качеството на предлага-

ните услуги.

По време на концесион-

ната процедура се появиха 

спекулации, че отдаването 

на аеропорта ще доведе до 

повишаване на летищните 

такси. Подобно увеличение 

не е предвидено. Концеси-

онерът е заявил, че ще 

поддържа нивата на ле-

тищните такси. Очаква-

нията са това да доведе 

до по-висок ръст на тра-

фика при рентабилност за 

нискотарифните превозва-

чи, които са чувствителни 

към цените.

Параметрите на дого-

вора включват и първона-

чално концесионно възна-

граждение от 281 210 535 

евро без ДДС.

Концесионерът ще 

заплаща годишно конце-

сионно възнаграждение. 

Размерът му е 24 542 010 

евро, или сумата, опре-

делена чрез прилагане на 

32% спрямо целия размер 

на общите приходи от 

концесията за съответ-

ната година, като се взи-

ма по-голямата от двете 

суми.

Като част от ползите 

от концесионирането на 

летището очакваме и от-

криването на нови работ-

ни места както в рамките 

на инвестиционната дей-

ност, така и по време на 

експлоатацията на обек-

та на концесия.
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На дневен ред ли е из-

граждането на трети 

мост над река Дунав? 

Какви важни проекти се 

реализират, а и предсто-

ят за подобряването на 

пристанищната инфра-

структура? 

Развитието на транс-

портната инфраструкту-

ра и свързаност в Дунав-

ския регион е приоритет 

за Министерството на 

транспорта, информацион-

ните технологии и съоб-

щенията. Подобряването 

на свързаността в бълга-

ро-румънската гранична 

зона създава благоприят-

ни условия за по-активно 

сътрудничество в иконо-

мическата и социалната 

сфера и за по-ефективно 

използване на ресурсите 

и потенциала за развитие 

на трансграничното парт-

ньорство. 

От много години бъл-

гарската страна насто-

ява  пред  румънските 

институции да се иденти-

фицира местоположение-

то и да стартират общи 

действия за изграждането 

на трети мост над р. Ду-

нав между двете държави, 

което да развие допълни-

телно добросъседските ни 

отношения и икономиката 

в региона. През последни-

те години бяха проведени 

много срещи на полити-

ческо и експертно ниво по 

темата, разработиха се 

различни стратегически 

документи и проучвания 

за подобряването на свър-

заността между България 

и Румъния и развитието 

на трансграничния реги-

он, бяха подписани базови 

документи (декларация, 

меморандуми и др.), кои-

то дават общите насоки 

за бъдещо сътрудничест-

во. Последният сключен 

Меморандум за разбира-

телство между правител-

ствата на двете държави 

е от 29 март 2019 г. В него 

страните са се съгласили 

да бъде изготвено пред-

варително проучване за 

строителството на тре-

ти мост над р. Дунав на 

едно от следните предло-

жени места: Оряхово – Бе-

кет, Никопол – Турну Мъ-

гуреле, Свищов – Зимнич, 

Русе – Гюргево, Силистра 

– Кълъраш.

Идеята за изгражда-

нето на ново мостово съ-

оръжение на р. Дунав се 

подкрепя много активно 

и от обществеността и 

местните власти в Севе-

роизточна България. Като 

всяка от общините Нико-

пол, Оряхово, Силистра, 

Свищов, Русе търси помощ 

и настоява местоположе-

нието му да бъде на нейна 

територия. 

През миналата година 

румънски частен инвес-

титор заяви интерес към 

реализиране на проект 

„Мост „Дунав-юг“ Свищов 

– Зимнич“. Бяха проведени 

необходимите разговори 

и обсъждания с румънска-

та страна, но в крайна 

сметка не се стигна до 

съществено развитие 

на предложението. Ние 

ще продължим да търсим 

виждането и съответно 

подкрепата на румънските 

колеги за реализирането 

на инициативата за из-

граждане на трети мост 

над р. Дунав.

По отношение на прис-

танищната инфраструк-

тура значим проект, които 

се изпълнява в момента, е 

удълбочаването на Канал 1 

и Канал 2 в пристанище 

Варна. Целта е цялостно 

и дългосрочно решение 

на настоящите проблеми 

за подход и маневриране 

на корабите и бъдещите 

потребности от нови ма-

неврени зони съобразно 

инвестиционните про-

екти на пристанищните 

оператори на терминали-

те и пристанищата, раз-

положени в района на порт 

Варна.

От гледна точка на 

корабоплаването значе-

ние имат проектите за 

разширяване на възмож-

ностите за наблюдение 

и управление на трафика. 

По отношение на морския 

транспорт в момента се 

действа по фаза 4 на сис-

темата VTMIS. В сътруд-

ничество с международни 

партньори в рамките на 

проект RIS COMEX се ра-

боти за внедряване на ко-

ридорен подход в речните 

информационни системи 

на държавите по р. Дунав.

В по-дългосрочен план 

предвиждаме да разширим 

обхвата на инвестиции-

те в пристанищата, така 

че да подобрим ефектив-

ността им и да намалим 

негативното въздействие 

върху околната среда. В 

това отношение от осо-

бена важност е през след-

ващия програмен период 

да изпълним проектите 

за внедряване на системи 

за електронен обмен на 

информация в български-

те морски и речни прис-

танища (Port Community 

System). Тези системи ще 

повишат конкурентната 

позиция на българските 

пристанища, ще улеснят 

бизнеса и ще подобрят 

ефективността на прис-

танищните дейности, 

предоставяйки неутрална 

и отворена електронна 

платформа, която дава 

възможност за интели-

гентен и сигурен обмен на 

информация между заинте-

ресовани страни от пуб-

личния и частния сектор. 

Работим и за осигуря-

ване на устойчиво разви-

тие, безопасност и сигур-

ност на мултимодалните 

операции чрез внедряване 

на високотехнологични 

пристанищни съоръжения 

за безопасно и екологосъ-

образно осъществяване 

на баластните операции в 

морските гари.

Политиката ни по от-

ношение на вложенията в 

пристанищна инфраструк-

тура ще продължи да бъде 

насочена към привличане-

то на частни инвести-

ции и управленски капаци-

тет. Инструментът на 

концесията е ефективна 

алтернатива на изцяло 

публичното финансиране, 

позволяваща дългосроч-

но развитие на инфра-

структурата с минимални 

вложения от страна на 

държавата и при запазва-

не и дори повишаване на 

качеството на услугите. 

Плановете за отдаване на 

концесия обхващат прис-

танищните терминали Ви-

дин-център, Русе-изток 1 

и 2, Русе-запад, Бургас-из-

ток 1, Варна-изток, Варна-

запад, както и фериботния 

терминал Варна.

От дълго време рабо-

тите много активно за 

намирането на справед-

ливи за транспортния 

сектор текстове по Па-

кета Мобилност I, който 

беше гласуван в ущърб 

на България. Държавата 

ще даде Пакета на Съда 

на ЕС. Какво е Вашето 

мнение и какви са след-

ващите стъпки, които 

страната ни трябва да 

предприеме?

Публикуваните на 31 

юли тази година текстове 

на Пакета Мобилност I се 

отдалечават значително 

от целите на ЕК, заложени 

в законодателното предло-

жение. Докато Комисията 

многократно заявяваше, че 

целите са свързани с подо-

бряване условията на труд 

на водачите, бяха гласува-

ни и текстове, които въ-

веждат задължителното 

връщане на превозното 

средство в държавата по 

установяване. Тези тек-

стове безспорно са ди-

скриминиращи за перифер-

ните страни членки и не 

отговарят на основните 

принципи за функционира-

не на Единния вътрешен 

пазар. Връщането на пре-

возното средство в дър-

жавата по установяване 

ще доведе до повече праз-

ни курсове и неоправдано 

увеличаване на вредните 

емисии, което е в разрез 

със заложените цели в Зе-

лената сделка. Направено 

проучване от KPMG по-

казва, че задължителното 

връщане на камиона ще 

увеличи вредните емисии 

с 0,8%, само от българ-

ския автомобилен парк 

дневният трафик по гра-

ниците ще нарасне двой-

но с последващо време за 

преминаване, отговарящо 

средно на 33 часа. На прак-

тика част от приетите 

мерки са неясни и трудно 

приложими. Това ще доведе 

до неефективност в пра-

воприлагането и допълни-

телни административни 

затруднения за бизнеса.

България  подготвя 

жалба до Съда на ЕС за 

анулиране на дискримини-

ращите разпоредби, като 

координира действията 

си с т.нар. група на едино-

мислещите страни членки. 

Срокът за внасяне на жал-

бата е 24 октомври т.г. 

Продължава и диало-

гът с ЕК за подготовка, до 

края на 2020 г., на оценка 

на въздействието за по-

следиците от връщането 

на превозното средство, 

както и прилагането на 

правилата за сухопътна-

та част на комбинирания 

транспорт. Очакваме Ко-

мисията да изпълни анга-

жимента си и след оцен-

ката на въздействие да 

внесе ново законодателно 

предложение, с което тези 

мерки и тези последици от 

предложението да бъдат 

анулирани.

Разчитаме и на актив-

но участие от българския 

транспортен сектор при 

подаването на данни и 

попълване на въпросника, 

който е публикуван на сай-

та на ЕК, за подготовката 

на оценката на въздейст-

вието.

Какви ще са другите 

предизвикателства пред 

министерството до края 

на 2020 г.?

Основното предиз-

викателство до края на 

тази година, а вероятно 

и през следващата, ще 

бъде преодоляването на 

негативните последици 

от кризата, предизвикана 

от коронавируса. Транспор-

тът е сред най-засегнати-

те сектори от COVID-19. 

Въпреки това през послед-

ните месеци отрасълът 

доказа своята решаваща 

роля за запазването на 

пазара, като гарантира, 

че всички товари, включи-

телно основни медицински 

консумативи, продължа-

ват да постъпват към ев-

ропейските граждани по 

време на пандемията. За 

съжаление икономически-

те последици от кризата 

върху сектора ще бъдат 

значителни. Особено за-

сегнати от ситуацията 

са пътническите превози 

с въздушния и автомобил-

ния транспорт. Стабили-

зирането в момента и въз-

становителният процес 

на пътните транспортни 

фирми след кризата изис-

ква значителен финансов 

ресурс за дълъг период. 

Друга основна задача е 

успешното завършване на 

преговорите с ЕК при раз-

работването на Споразу-

мението за партньорство, 

очертаващо финансиране-

то чрез средства от Ев-

ропейския съюз за периода 

2021 – 2027 г., като наш 

основен ангажимент е из-

пълнението на тематич-

ното отключващо условие 

„Цялостно планиране на 

транспорта на подходя-

щото равнище“. Един от 

критериите да отговорим 

на условието е свързан с 

насърчаване на мултимо-

далността. В тази връзка 

и в съответствие с ев-

ропейската транспортна 

политика още през 2019 г. 

министерството пред-

прие стъпки за разработ-

ването на Национален 

план за развитие на ком-

бинирания транспорт в 

България до 2030 г. В него 

ще бъдат набелязани кон-

кретни мерки, подкрепящи 

развитието на този спе-

цифичен и екологосъобра-

зен вид транспорт. Очаква 

се проектът да приключи 

в началото на следващата 

година.

Как виждате разви-

тието на партньорство-

то на МТИТС с Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ)? Как биха могли 

експертите на организа-

цията да са Ви полезни за 

успешното приключване 

на програмния период?

Сътрудничеството на 

министерството с раз-

лични неправителствени 

и браншови организации 

е от ключово значение за 

постигането на целите 

и приоритетите в про-

вежданата транспортна 

политика. Участието на 

представители на КСБ в 

управляващи комитети, 

комитети за наблюдение, 

както и в обществени об-

съждания на важни стра-

тегически документи ви-

наги е било изключително 

полезно за нас и се надя-

ваме това ползотворно 

партньорство да продължи 

и в бъдеще. Ако експерти-

те на организацията имат 

конкретни предложения за 

бъдещо сътрудничество, 

ще се радваме да се запоз-

наем с тях и да ги обсъдим. 

Следите ли в. „Строи-

тел“ и какво бихте искали 

да видите още в него? 

Позволете ми да от-

говоря с аналогия от ци-

фровия свят – знаете, че 

анализът на големите дан-

ни е по-важен от самите 

данни. По същия начин и 

в медийната среда често 

аналитичните материали 

имат по-голяма роля от 

самите новини. Вестник 

„Строител“ за мен е един 

от примерите за профе-

сионална специализирана 

журналистика. Това е из-

данието с принос в ши-

роките дискусии между 

държавата и бизнеса за 

приоритетите за разви-

тието на транспортната 

инфраструктура. 

Като министър не 

само на транспорта, но и 

на информационните тех-

нологии и съобщенията аз 

лично бих искал на страни-

ците на вестника да има 

повече мнения на предста-

вителите на бизнеса за 

синергията между модерна 

транспортна и телекому-

никационна инфраструк-

тура. Това е приоритет 

както на Европейския съюз, 

така и на българското пра-

вителство и за нас е много 

важна обратната връзка 

от нашите партньори от 

Камарата на строители-

те и от читателите на 

в. „Строител“.

 стр. 7

Подписването на концесионния договор за летище София
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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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Росица Георгиева

На 26 август бяха въ-

ведени в експлоатация 

първите 8 км от третата 

линия на метрото в София 

от „Хаджи Димитър“ в 

„Подуяне“ през Орлов мост 

и НДК до „Красно село“. 

По участъка има общо 8 

станции, като всяка една 

от тях е уникална със 

своята визия и зад това 

стои много труд на стро-

ителите, продължил цели 

4 години. В миналия брой 

представихме предизви-

кателствата, свързани с 

изграждането на метро-

станциите „Орлов мост”, 

„Театрална” и „Хаджи Ди-

митър”. В този ще продъл-

жим със спирките „Св. Па-

триарх Евтимий” и „НДК 

2”. Изпълнител на тези 

две станции на подзем-

ната железница е ДЗЗД 

„Метро Билд Център“. 

Главен изпълнител на „Св. 

Патриарх Евтимий“ е Джи 

Пи Груп“ АД. Компанията е 

партньор в изграждането 

на „НДК 2“. В обединение-

то влизат още „Станилов“ 

ЕООД, „Интерпром“ ЕООД 

и „БИАД М“ ЕООД. Фи-

нансирането е осигурено 

по Оперативна програма 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

- 2020”, по която се реа-

лизира и вторият етап 

на третия лъч. Според 

генералната схема на ме-

трото се предвижда тре-

тата линия да достигне 

дължина 21 км и 21 спир-

ки. В момента продължава 

изпълнението на Етап 2, 

който е с дължина 4 км и 

4 метростанции – от кв. 

„Красно село“ премина-

ва през кв. „Овча купел“ 

и достига до Софийския 

околовръстен път. Пред-

видено е Етап 3 да е от 

бул. „Владимир Вазов” до 

„Левски Г”. Той ще е 3 км 

и с 3 станции. Трасето на 

четвъртия ще е през „Гео 

Милев”, „Слатина“, зала 

„Арена Армеец” и „Цари-

градско шосе” – с 6 км, 6 

станции. Очаква се тре-

тият лъч да бъде напълно 

завършен през 2025 г. 

Инж .  Стефан  Чон -

ков, ръководител отдел 

„Метростроителство” в 

„Джи Пи Груп” АД, разказа 

пред вестник „Строител“ 

с какво са се сблъскали 

строителите по време на 

изграждането на МС „Св. 

Патриарх Евтимий” и МС 

„НДК 2”. 

Дейностите са стартира-

ли през януари 2016 г. 

и са продължили до де-

кември 2019 г.

„При изграждането на 

метростанция „НДК 2” из-

ползвахме така наречения 

Милански метод на стро-

ителство, който се харак-

теризира с изпълнение на 

конструкцията от горе 

надолу. Първо се прави ук-

репващата конструкция. 

В случая това са шлицо-

ви стени, а след това се 

изграждат покривните 

плочи и се продължава с 

изкопни работи под тях. 

Следва работата по въ-

трешната конструкция”, 

обясни той. Инж. Чонков 

подчерта, че по време 

на дейностите с оглед 

минимизиране на неудоб-

ството за жителите на 

София е трябвало да се 

направи сложна временна 

организация на движение 

в централната градска 

част, с която да се съо-

бразят дейностите. „Това 

включваше двупосочно 

движение по бул. „Васил 

Левски”, вкл. в тунела под 

НДК, както и смяна на 

маршрутите и изпълнение 

на нови трасета на тро-

лейбусния транспорт в 

зоната. След като напра-

вихме покривните плочи 

на метростанцията, дви-

жението по бул. „Патри-

арх Евтимий” беше въз-

становено”, допълни той. 

Според инж. Стефан 

Чонков най-големите пре-

дизвикателства, с които 

са се сблъскали строите-

лите, са били свързани със 

сложните хидрогеоложки 

условия и преминаването 

на тунелопробивната ма-

шина „Витоша” през ме-

тростанциите. За 

станция „НДК 2”

той обясни, че е под-

земна, като дължината 

й е 120 м, а дълбочина-

та - 24 м от ниво терен. 

Съоръжението има два 

вестибюла, като източ-

ният прави връзка с под-

лезната част и входовете 

на метростанция „НДК 1” 

от втората линия на под-

земната железница. 

Западният вестибюл 

се обслужва от два входа, 

които са при градината на 

църквата „Св. Георги”. В 

метростанцията са раз-

положени осем ескалато-

ра и пет асансьора. Чрез 

тях се осигурява достъп 

до вестибюлите и до два-

та перона на спирките. 

Подовете и таваните на 

метростанцията са в не-

утрални светли цветове, 

докато стените са реше-



11петък, 11 септември 2020 Ñòðîèòåë

Инж. Стефан Чонков, ръководител отдел 
„Метростроителство” в „Джи Пи Груп” АД: 

Инж. Чонков, как 

работихте с екипа на 

Метрополитена и Сто-

личната община ? 

Категорично мога да 

кажа, че съвместната 

ни дейност по време на 

изграждането на тре-

тия лъч на подземната 

железница беше успеш-

на и ползотворна.

Какво е усещане-

то, когато си част от 

реализацията на нещо 

толкова голямо и с та-

кова значение за града 

и жителите му?

След приключване на 

всеки проект остава 

чувство на удовлетво-

реност от справянето 

с всички проблеми и пре-

дизвикателства и добре 

свършената работа.

Как бихте определи-

ли с една дума Софий-

ското метро, срав-

нявайки го и с други в 

Европа, от които има-

те впечатления?

Модерно.

ни контрастно. Южните 

стени са в бяло, а тези 

от северната страна са 

в цвят горчица. „НДК 2“ е 

сред най-атрактивните 

по третия лъч. Определят 

я като слънчевата стан-

ция на Зелената линия. Ин-

тересното архитектурно 

решение е дело на Фарид 

Пактиавал.

Метростанция  

„Св. Патриарх Евтимий” 

Съоръжението е раз-

положено на едноименния 

булевард в централната 

част на столицата в учас-

тъка между бул. „Васил 

Левски” и ул. „Хан Крум”. 

„Технологията на изпълне-

ние отново беше опреде-

лена от необходимостта 

за по-бързо възстановява-

не на движението. Строи-

телството се извърши по 

Милански метод. В зоната 

на станцията се наложи 

изместване на подзем-

ната инфраструктура, в 

т.ч. ВиК, електро, слабо-

токови, топлопреносни и 

други мрежи. Геоложките 

и хидрогеоложките ус-

ловия в района са много 

тежки, ето защо трябва-

ше да изпълним струйно 

инжектиране под нивото 

на фундаментните плочи 

на станцията. По този на-

чин прекъснахме притока 

на вода и завършихме ус-

пешно конструкциите на 

метростанцията”, разка-

за още инж. Чонков.

Станцията е с един 

вестибюл. Подходите към 

него са разположени пред 

сградата на бившия Но-

тариат, пред сградата 

на „Булгартабак” и пред 

кино „Одеон”. Дължина-

та на метростанцията 

е 131,7 м, а ширината й 

е 18,5 м. Дълбочината на 

съоръжението от ниво 

терен е средно 21 м. 

Станцията има два 

странични перона с дъл-

жина 100 м. „Визията на 

станцията е дело на арх. 

Ирена Дерлипанска. Во-

дещият мотив в инте-

риора е българската ше-

вица, като елементи от 

нея са трансформирани 

в колоритна мозайка от 

стъклокерамика. Така са 

формирани композицион-

ни акценти в различните 

зони на станцията – на-

пример подлези, вестибюл 

и перони”, обясни той. „На-

стилките и облицовките 

на станцията са изпъл-

нени от гранит, грани-

тогрес, стъклокерамика 

и клинкер. Таваните са ре-

шени с ивици от еталбонд 

в два цвята и касетира-

ни алуминиеви пана тип 

Armstrong. Осветлението, 

което е вложено, е диодно, 

дискретно в основната си 

част, с подчертани едри 

плафони тип рингове”, до-

пълни още инж. Чонков.
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Йордан Чорбаджийски, председател на УС на Националната лозаро-винарска        

Надявам се, че това интервю ще постави 
началото на ползотворно партньорство между 
НЛВК и Камарата на строителите в България

Ренета Николова

Г-н Чорбаджийски, по-

ехте ръководството на 

Лозаро-винарската кама-

ра в един сложен период, 

в който кризата, свър-

зана с COVID-19, засегна 

почти всички сектори 

на икономиката. Как се 

отразиха пандемията и 

извънредното положе-

ние на лозаро-винарския 

бранш? 

В действителност 

2020 г. е изключително 

сложна за всички и нямаше 

как да бъдем подготвени 

за подобна криза. Въпре-

ки това мисля, че успяхме 

да реагираме адекватно, 

а сложната ситуация ни 

направи още по-сплотени 

и целенасочени. За съжале-

ние COVID-19 завари лоза-

ро-винарския бранш в лошо 

състояние и по-специално 

гроздопроизводителите, 

чието оцеляване е предиз-

викателство последните 

години заради високите 

разходи, които имат за 

отглеждането и полагане-

то на грижи за лозята.

Производителите на 

напитки също претърпяха 

огромни загуби последни-

те месеци, при някои от 

тях те достигнаха дори 

до 80%. Ковид-кризата се 

отрази най-много на мал-

ките винарни. Затваряне-

то на хотели, ресторанти 

и питейни заведения за 

такъв дълъг период нане-

се сериозен удар. Средни-

те загуби за отрасъла са 

с повече от една трета 

от средните за периода 

продажби. Тези обстоя-

телства наложиха много 

бързо и внимателно да об-

мислим антикризисната 

си стратегия и да иниции-

раме про-активни диалози 

между всички участници в 

бранша и институциите. 

Какво е състоянието 

на сектора сега, наблюда-

ва ли се стабилизиране? 

Бяха ли предприети мер-

ки за подкрепа и какво 

още трябва да се направи 

според Вас?

Плавно и с бавни тем-

пове пазарът се стабили-

зира. Със сигурност още 

дълго ще усещаме послед-

ствията, но се надявам, че 

ще компенсираме загуби-

те и ще завършим година-

та в добро общо състоя-

ние. 

Съвместно с Минис-

терството на земеде-

лието, храните и горите 

(МЗХГ) работихме по ня-

колко мерки за подпома-

гане на сектора. За про-

изводителите на напитки 

изготвихме програма за 

кризисно съхранение на 

вино – субсидия, която им 

се изплаща за тези количе-

ства течности, които не 

могат да се реализират на 

пазара в условията на пан-

демията и последствията 

от нея. Наскоро приключи 

и вторият прием по мяр-

ката „Инвестиции в пред-

приятия“ за модернизация 

на производствените бази 

на производителите на на-

питки.

За гроздопроизводите-

лите договорихме прилага-

нето на две мерки за под-

помагане на декар. Едната 

от тях е De minimis за 

земеделски стопани, от-

глеждащи плодове, зелен-

чуци, винени лозя и масло-

дайна роза. Програмата 

дава възможност за под-

помагане с 25 лв. на декар, 

но не повече от 50 000 лв. 

на бенефициент. Освен 

нея се осигури субсидира-

не от 30 лв. на декар за 

гроздопроизводителите 

по мярка за подпомагане 

COVID 1. Максималната 

сума по нея е 15 000 лв. на 

бенефициент. 

Лозарите могат да се 

възползват и от програма-

та „Преструктуриране и 

конверсия на лозя“. Тя дава 

възможност за реорганиза-

ция на лозовите насажде-

ния с пресаждане на нови 

подходящи площи, подмяна 

на сортовете и модерни-

зиране на техниките за 

добив на грозде. Тези, кои-

то се възползват от нея, 

впоследствие ще имат 

възможност да отговорят 

на търсенето на други 

сортове и да подобрят ус-

ловията за производство 

на стопанствата си. 

Инициирахме няколко 

срещи с гроздопроизводи-

телите, които проведохме 

заедно с МЗХГ в лицето на 

зам.-министъра на земеде-

лието, храните и горите 

д-р Лозана Василева и Из-

пълнителната агенция за 

лозата и виното. Досегът 

с лозарите е изключител-

но важен за обсъждането 

на проблемите им. Тряб-

ва да спрем изкоренява-

нето на лозови масиви в 

страната и да обръщаме 

внимание на производи-

телите на суровината. 

Защото без качествено 

грозде няма как да правим 

чудесните вина, които по-

требителите познават в 

България и по света.

Всеки сектор има 

своите специфични и ак-

туални проблеми. Какви 

са те за лозаро-винарския 

бизнес? 

Споменах вече трудно-

стите на гроздопроизво-

дителите и ковид-кризата. 

Другите предизвикател-

ства пред нас са обеди-

няването на бранша и 

подобряването на комуни-

кацията между всички про-

изводители на грозде и на 

напитки, институциите и 

потребители. 

Работим усилено в 

тази насока от началото 

на годината. Зедно с Ми-

нистерството на земеде-

лието, храните и горите и 

Изпълнителната агенция 

за лозата и виното обсъж-

даме възможностите за 

създаване на взаимоспо-

магателен фонд, подобно 

на бившия фонд „Българ-

ско вино“. Замисълът му е, 

колкото пари се вложат в 

този фонд от нас – произ-

водителите, като членски 

Националната лозаро-винарска камара е един-

ствената организация в България, която обединява 

на професионална основа всички, заети в лозар-

ството и винарството. Учредена е през февруари 

2000 г. Мисията на организацията е да защитава 

професионалните интереси на своите членове, ка-

чеството, автентичността и произхода на виното.

НЛВК и нейните 6 регионални звена са уникални 

по своя правен статут неправителствени органи-

зации, които са призвани да работят за развитието 

и конкурентоспособността на лозарството и ви-

нарството в страната. Камарата поддържа регис-

тър на гроздо- и винопроизводителите в България 

и издава сертификати за произход на качествено 

вино и автентичност на гроздова ракия и бренди и 

формира дегустационни комисии за извършване на 

задължителен органолептичен анализ. НЛВК изгот-

вя стратегия за развитие на лозарството, винар-

ството и осъществява политиката в този сектор.

Йордан Чорбаджийски е роден на 7 август 1982 г. в 

София. Завършил е „Финанси и икономика на търговията“ 

в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – Свищов. От 

2015 г. е търговски директор на Black Sea Gold Pomorie, 

като преди това е заемал и други ръководни позиции в 

избата. Носител на наградата в категория „Търговия и 

услуги“ от конкурса „Мистър и Мисис Икономика“ 2019 г.
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        камара (НЛВК):

внос, държавата да инвс-

тира в него реципрочно 

същата стойност. Събра-

ните средства после да се 

разпределят между всички 

участвали. При нас парите 

ще се разделят от Нацио-

налната лозаро-винарска 

камара в кризисни ситуа-

ции. Мярката ще осигури 

спокойствие на производи-

телите, а общите усилия 

на всички ще дадат ре-

зултат за подобряването 

на сектора. В Европа има 

много добри примери в при-

лагането на тази мярка. 

Концепцията за нея е все 

още в проект, предстоят 

обсъждания за създаване-

то на фонда. 

Апелираме държавни-

те институции да заси-

лят контрола върху сивия 

сектор. Така както се кон-

тролира процесът на про-

изводство на дружества-

та, които са „на светло“, 

така и при малките казани 

трябва да бъдат следени 

заплащането на акциза 

към държавата, санитар-

ните условия и контрабан-

дата. Ще намалеят загу-

бите на държавата от 

несъбрани данъци.

Къде стои страната 

ни като производител на 

вина на световния пазар? 

Популяризира ли се доста-

тъчно българското вино, 

разпознаваеми ли сме? 

Какво може да се направи 

по отношение на рекла-

мата и повишаването на 

интереса към родното 

производство?

България има изклю-

чително добър имидж 

на външните пазари със 

своите напитки, които 

имат отличен баланс меж-

ду цена и качество. Това 

е резултат от дългого-

дишните усилия на всички 

производители. Ежегодно 

се завръщаме с престиж-

ни отличия от най-рено-

мираните международни 

конкурси. Там напитките 

се оценяват на слепи де-

густации от винени екс-

перти и журналисти от 

цял свят. Тази позитивна 

слава на България започва 

да ни се изплаща и прогно-

зирам тенденцията за по-

вишаване на интереса към 

нашите вина да нараства 

все повече. 

Разбира се, искаме да 

катализираме процеса, 

затова обсъждаме с МЗХГ 

в следващия период на ЕС 

2021 – 2027 г. да се изпъл-

нява програма за промоции 

и участие на български 

винопроизводители, които 

са в Съюза, защото досега 

програмата беше само за 

трети страни. Мярката 

цели популяризирането на 

българското вино в Евро-

па и по света. Ще бъдат 

направени информацион-

ни кампании, дегустации, 

участия в изложения, сре-

щи с баери и пр. Целта е да 

затвърдим позициите си 

на външните пазари и на 

световната винена карта, 

където нашите географ-

ски ширини присъстват с 

традициите си от векове.

Какви ще са приори-

тетите в работата Ви 

като председател до края 

на годината?

Основният приоритет 

е да стабилизираме със-

тоянието на бранша и да 

завършим годината устой-

чиви. 

Ще работим усилено 

заедно с Международния 

панаир Пловдив по орга-

низацията на най-големия 

форум за лозарство и ви-

нарство в България – „Ви-

нария“, и престижния меж-

дународен конкурс „Златен 

ритон“. Години наред това 

е най-мащабното вине-

но събитие в страната и 

място, на което местните 

изби и гости презентират 

пред аудиторуията най-

доброто от своето произ-

водство.

Как гледате на идеята 

да представим във вест-

ник „Строител“ в една 

поредица от публикации 

членове на Вашата камара 

като строителни пости-

жения – атрактивни сгра-

ди шато, винарни и т.н? 

Приветствам идеята 

и съм сигурен, че колеги-

те от бранша ще оценят 

възможността да покажат 

с гордост своите бази за 

винен туризъм, който в по-

следните години се разви-

ва много добре и привлича 

стотици гости ежегодно.

Надявам се, че това ин-

тервю ще постави начало-

то на ползотворно парт-

ньорство между НЛВК и 

Камарата на строителите 

в България, въпреки че сфе-

рата на дейност на двете 

организации е различна. 

Вие сте и търговски 

директор на Black Sea 

Gold Pomorie, престижна-

та компания е партньор 

на в. „Строител“, за кое-

то Ви благодарим. Какво 

е мнението Ви за издание-

то? 

Вестник „Строител“ 

повече от 11 години отра-

зява актуалната проблема-

тика и добрите практики 

в строителния сектор. 

Важно е да има издания 

като „Строител“, които 

предствят коректно ин-

формацията. Пожелавам 

на медията да отразява 

все повече положителни 

новини и постижения на 

строителния бранш и мно-

го успехи!

Кое от наистина впе-

чатляващата листа на 

Black Sea Gold Pomorie ще 

препоръчате на нашите 

читатели? И какво ще им 

пожелаете?

Ако може да посочим 

една серия, която напъл-

но да описва характера 

на тероара на Поморие, 

това е Salty Hills. Серията 

включва три изключител-

ни вина със забележител-

на минерална чистота. 

Потребителите познават 

отлично и „Бургас 63“, 

която поставя златния 

стандарт на качество при 

българските ракии послед-

ните 23 години. 

Изборът на напитка е 

въпрос на вкус. Бих отпра-

вил послание към читате-

лите да консумират бъл-

гарските напитки, защото 

са с отлично качество, и 

най-вече да бъдат здрави!

С Н.Пр. Хироши Нарахира - посланик на Япония у нас
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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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Близо 85 млн. лв. са изплатени по ОПИК на микро - и малки предприятия
Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

Над 200 млн. лв. от ан-

тикризисния пакет на Ми-

нистерството на иконо-

миката (МИ) са раздадени 

на бизнеса и хората. Това 

съобщиха от пресцентъра 

на ведомството. 

Чрез „Българска банка 

за развитие“ АД по анти-

кризисните мерки в иконо-

миката са инвестирани 

близо 100 млн. лв. От тях 

71,5 млн. лв. са гарантира-

ни кредити за 17 093 физи-

чески лица, а 26,35 млн. лв. 

– гарантирани кредити за 

174 компании. Договорени-

те лимити към търговски 

банки са на стойност 649 

млн. лв. Предстои ускоря-

ване на усвояването на 

средствата от бизнеса, 

като се водят разговори с 

банките партньори.

Чрез Фонда на фондо-

вете с финансиране от 

Оперативна програма 

„Иновации и конкурентос-

пособност“ (ОПИК) са ин-

вестирани в икономиката 

над 20 млн. лв. Предстои 

ускоряване на процедури-

те, като се водят разго-

вори с партньорите. 

От МИ посочват, че 

общо изплатените безвъз-

мездни пари към българ-

ските фирми по Процедура 

„Подкрепа на микро- и мал-

ки предприятия за преодо-

ляване на икономическите 

последствия от пандемия-

та COVID-19“ на ОПИК са в 

размер на 84 825 339,31 лв. 

От края на август всички 

подадени проектни пред-

Министерският съвет одобри по-

становление, с което създава Държавна 

агенция за научни изследвания и иновации 

като специализиран орган към МС за раз-

работване и изпълнение на политиката по 

научни изследвания, иновации и трансфер 

на технологии в Република България. Съще-

временно в срок от два месеца правител-

ството трябва да приеме и Устройствен 

правилник на новата структура.

Очаква се Държавната агенция да обе-

дини и концентрира усилията на български-

те институции в области, като приложни 

научни изследвания, подкрепа на иновации 

и иновационната инфраструктура, взаимо-

действие между наука и реален сектор.

Правителството одобри присъединява-

нето на Изпълнителната агенция за насър-

чаване на малките и средните предприятия 

(ИАНМСП) към Международната мрежа за 

малки и средни предприятия и към Асоци-

ацията на Европейските организации за 

насърчаване на търговията.

Със своето членство ИАНМСП ще има 

достъп до презентации и контакти, пред-

ставени в рамките на конференциите на 

INSME; достъп и участие в уебинари, ор-

ганизирани от INSME Academy, както и до 

платформи за разпространение на инфор-

мация - INSME news, INSME blog и други; 

възможност за намиране на потенциални 

партньори и финансиране; изпълнение на 

съвместни проекти и др.

Основната цел на Асоциацията на Евро-

пейските организации за насърчаване на тър-

говията, към която се присъединява ИАНМСП, 

е изграждане на общи позиции на европейски-

те организации за насърчаване на търговия-

та при осъществяване на сътрудничество с 

ЕК и останалите институции на ЕС.

За своето присъединяване ИАНМСП е 

получила подкрепа от страна на Българска-

та търговско-промишлена палата, Асоциа-

цията на индустриалния капитал в Бълга-

рия, Конфедерацията на работодателите 

и индустриалците в България, Българската 

стопанска камара, Българската стартъп 

асоциация и др.

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.

ложения по процедурата 

вече са в оценка. Пред-

приети са необходимите 

мерки за ускоряването и 

приключването й в рамки-

те на септември, добавят 

от министерството.

По процедура „Подкре-

па за средни предприятия 

за преодоляване на иконо-

мическите последствия 

от пандемията COVID-19“, 

отново на ОПИК, са пода-

дени 1932 проектни пред-

ложения на обща стой-

ност 263 688 340,21 лв. 

В момента се сформира 

оценителна комисия, след 

което ще стартира и про-

цесът по оценка.
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Кметът доц. д-р инж. Ивайло Симеонов:

„Кметовете говорят“ е изключително интересна рубрика и дава нова гледна точка
Росица Георгиева

Инж. Симеонов, как 

община Елин Пелин излиза 

от кризата, предизвикна 

от COVID-19, как се отрази 

периодът на финансовите 

резултати на общината и 

на нейната работа?

Бюджетът ни за 2020 г. 

е 28 940 109 лв., като не-

говата рамка е сравнима 

с предходната година. Из-

пълнението на бюджета 

за 2019 г. беше в размер на 

72,8%, което е над средното 

за страната. Неочакваната 

криза, която настъпи около 

COVID-19, доведе до нама-

ляване на приходите от 

местни данъци и такси и до 

забавянето на предвидена-

та капиталова програма. За 

сравнение за времето януа-

ри - април 2020 г. са постъ-

пили с 30% по-малко прихо-

ди спрямо същия период на 

2019 г., което неминуемо се 

отразява и на изпълнение-

то на бюджета през първо-

то полугодие на 2020 г. На 

национално ниво бяха удъл-

жени сроковете за плащане 

на местни данъци и такси 

до края на т.г., съответно 

гражданите се възползваха 

от новите разсрочени усло-

вия, за да покрият по-спеш-

ните си разходи.

Мерките, които бяха 

предприети относно борба-

та с коронавируса, както и 

ежедневните дезинфекцион-

ни мероприятия на публич-

ните сгради, обществени 

зони и детски площадки се 

явиха като един шоков и не-

предвиден разход за бюдже-

тите на местните власти 

през настоящата година. 

Заложени са допълнително 

още 14 000 лв. за закупу-

ване на маски, ръкавици и 

други индивидуални пред-

пазни средства на личните 

асистенти и домашните 

помощници, които се гри-

жат за възрастни и труд-

ноподвижни хора. Силно се 

надявам до края на 2020 г. 

икономическата и здравна-

та обстановка в държавата 

да се стабилизира на пред-

видими нива, за да успеем да 

реализираме всички заложе-

ни дейности в бюджетната 

рамка.

Ще има ли такива обек-

ти, които ще бъдат отло-

жени или забавени поради 

намалени приходи вслед-

ствие на извънредното 

положение?

В момента се възстано-

вяват спрените строител-

но-ремонтни дейности и се 

преразглеждат обектите, 

включени в капиталовата 

програма на общината до 

края на годината. Неиз-

бежно е да има промени в 

предвидените строителни 

дейности за цялата 2020 г.

Какви са най-големите 

обекти, които се изпълня-

ват на територията на 

общината с европейско и 

национално финансиране? 

Елин Пелин е една от 

дейните общини на тери-

торията на България по 

отношение на изпълнение 

на обекти с европейско и 

национално финансиране. В 

края на 2019 г. реализирах-

ме няколко големи проекта. 

Сред най-видимите е дълго-

очакваният ремонт на об-

щинската сграда, осъщест-

вен по „Красива България“ на 

Министерството на труда 

и социалната политика, 

като ние бяхме сред 38-те 

одобрени за финансиране по 

програмата. Стойността 

на целия проект бе за над 

360 000 лв., като съфинан-

сирането беше одобрено и 

заложено в бюджета на об-

щина за 2019 г. Той включи 

основни дейности по рено-

виране, които засягат клю-

чови елементи от сградата, 

като главен вход, преддве-

рия, зали, покрив и фасади. В 

неговите рамки извършихме 

и цялостен ремонт на Риту-

алната зала, която беше в 

изключително лошо експло-

атационно състояние. В нея 

бе компрометирана дърве-

ната ламперия по стените, 

прозорците бяха трудно от-

варяеми и почти неизполз-

ваеми, подовата настилка 

- разрушена. Това е първият 

сериозен ремонт на сграда-

та на общината от години, 

като последните козметич-

ни СМР са извършени през 

2006 - 2007 г.

Жителите на Елин Пелин 

вече могат да ползват и ус-

лугите на новия Център за 

административно обслуж-

ване, който бе открит на 9 

септември 2019 г. Новата 

постройка има топла връз-

ка с основната администра-

тивна сграда на общината 

и е с централен вход от 

страната на НУ „Христо Бо-

тев“. В нея са разположени 

служба ГРАО, отдел „Местни 

данъци и такси“ и деловод-

ството ни. С изграждането 

й се улесни обслужването на 

гражданите с комплексни 

административни услуги. 

В края на миналата го-

дина беше построен и нов 

физкултурен салон към сгра-

дата на НУ „Христо Ботев“ 

с площ от 699 кв. м и РЗП 

1222 кв. м. Проектът е на 

стойност 705 762 лв. и беше 

реализиран съвместно от 

бюджетите на НУ „Христо 

Ботев“ и община Елин Пе-

лин. Извършени бяха редица 

СМР, които доведоха до час-

тична реконструкция и пре-

устройство на училищното 

здание и дострояването на 

физкултурен салон към него, 

тъй като учебното заведе-

ние нямаше такъв, който 

да отговаря на последните 

образователни и спортни 

изисквания. Височината 

на новия салон позволява 

провеждането на редица 

събития и състезания - не 

само на областно, но и на 

държавно ниво. Сега има-

ме съоръжение, което може 

да се използва не само от 

учениците, но и от всички 

спортни клубове, в които 

са децата на община Елин 

Пелин. Новата зала дава 

възможност и за по-пълно-

ценни тренировки на състе-

зателите по художествена 

гимнастика от СКХГ „ТЕА 

Денс“, а те са изключител-

но успешни и печелят много 

отличия от редица между-

народни турнири и държавни 

първенства. 

През 2020 г.  имаме 

проекти, които са от най-

различно естество. Един 

от тях е по Програмата 

за трансгранично сътруд-

ничество INTERREG-ИПП 

„България - Сърбия 2014 - 

2020”, който започнахме 

през март 2020 г. и трябва 

да приключи на 12.06.2021 г. 

Неговите цели са да се по-

виши броят на посетители-

те в трансграничния реги-

он, да се подобри подходът 

за съвместно и интегрира-

но развитие на устойчивия 

туризъм на съответните 

региони. 

От изключителна важ-

ност за мен е, че спечелих-

ме по Оперативна програма 

„Региони в растеж” проек-

та „Заедно за всяко дете”. 

Първата му част обхвана 

строителните дейности, 

които приключиха наскоро. 

Работим по втория епап на 

проекта, който е свързан с 

осигуряване на финансира-

не за цялостното функцио-

ниране на изградените вече 

Център за обществена 

подкрепа, Дневен център за 

подкрепа на деца с уврежда-

ния и техните семейства и 

Център за настаняване от 

семеен тип за деца. Тоест 

чрез продължаването му ще 

закупим необходимото обо-

рудване и ще подсигурим 

персонал в построените и 

реновирани сгради. Така на 

територията на общинате 

ще се предоставя подхо-

дяща услуга за грижа, на-

сочена към най-уязвимите 

членове на нашето обще-

ство. Всяко дете заслужава 

щастливо детство.

В последната година 

бяха построени велоалеи с 

алейно осветление между 

Елин Пелин и селата Гри-

горево, Мусачево, с. Гара 

Елин Пелин и с. Нови хан. 

Предвижда се да се направи 

мрежа за велосвързаност 

и с други населени места в 

общината, като с. Петково, 

Лесново, Доганово и Огняно-

во. Вярвам, че ще продължим 

велолеята през с. Мусачево 

с нов участък до с. Равно 

поле и кв. „Верила”. 

През същия период ос-

ветлението на гр. Елин 

Пелин и 6-те най-големи на-

селени места в общината 

беше изцяло подменено с 

нови по-ефикасни и енергос-

пестяващи тела. До края на 

мандата предстои подмяна 

на осветлението и в по-мал-

ките села.

Други два проекта, кои-

то са в процес на изпълне-

ние, са свързани с аварийно-

възстановителни дейности 

по почистване и укрепване 

на коритото по поречието 

на р. Стара река, както и на 

приток към р. Стара река в 

регулационните граници на 

с. Голема Раковица. Имаме 

и още няколко подобни про-

екта по други реки, преми-

наващи през територията 

на общината, които са 

одобрени на първи етап и 

чакат техническа и финан-

сова оценка. 

Важен проект, свързан 

с обновяването на пътната 

инфраструктура, е рекон-

струкцията на асфалтова-
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та настилка по най-нато-

варените участъци. В тази 

връзка имаме спечелени про-

екти за преасфалтиране на 

ул. „Синанец“ и на ул. „Кирил 

и Методий“ в с. Гара Елин 

Пелин, което е второто по 

големина населено място в 

общината с над 4000 жи-

тели.

Какви са плановете на 

администрацията по от-

ношение на обновяването 

на образователната и кул-

турната инфраструктура 

през 2020 г.?

В последните години 

вложихме много средства 

за обновяване на сградите 

на общинските училища, 

детски градини и читалища. 

В момента текат ремонт-

ни дейности в кметство-

то на с. Нови хан, където 

се подменя покривът и на 

сградата на местната 

администрация, както и в 

с. Огняново, където ще има 

нов покрив, дограма и външ-

на фасада. Подменят се и 

покривите на НЧ „Стоян Бо-

гданлийски 1931“ в с. Габра 

и на близкия манастир „Св. 

Димитър“ над селото. В 

с. Петково се прави ремонт 

на постройката на бивше-

то училище, където ще бъде 

разположено общинското 

предприятие „БКД – Елин 

Пелин“.

В момента е в процес 

на реализиране и проект за 

най-голямото училище в об-

щината – СУ „Васил Левски“, 

в който са включени много 

СМР както на сградата, 

така и на училищния двор, в 

който ще бъдат направени 

нови зони за спорт. До края 

на 2020 г. ще бъде завърше-

на новата площадка в двора 

на най-голямата ни детска 

градина в гр. Елин Пелин - 

ДГ „Радост“, подпомагаща 

обучението на най-малките 

за безопасност на движе-

нието.

Разработили сме проект 

за разширение на същест-

вуващата сграда на ОУ „Св. 

св. Кирил и Методий“ в с. 

Нови хан с изграждането на 

нова двуетажна постройка 

със застроена площ от 342 

кв. м и РЗП 683 кв. м. Имаме 

и идеен проект за обновява-

не на двора на НУ „Христо 

Ботев“, където ще бъдат 

направени и нови спортни 

съоръжения и площадки.

В зоната на стадион 

„Левски“ в гр. Елин Пелин 

се намира спортна пло-

щадка „Мургаш“, където 

през 2020 г. бе построено 

ново мултиспортно игрище, 

предназначено за тенис на 

корт, волейбол и баскетбол. 

Сега зоната около „Левски“ 

се облагородява по нов про-

ект за целия терен. Правят 

се нови алеи, подменят се 

огради, полага се подземна 

инфраструктура и се офор-

мят различни пространства 

за отдих, площадки за спорт 

и специална за разходки на 

домашни любимци.

Една от екологичните 

политики на общината за 

разделно събиране на отпа-

дъци и тяхното рециклиране 

доведе до изграждането на 

детска площадка от стари 

автомобилни гуми в района 

на градския стадион. Под 

мотото „Планетата не е 

за еднократна употреба“ 

малчуганите могат да тре-

нират и да се забавляват 

на място, построено от 

материали, които биха били 

изхвърлени в природата или 

изоставени в депата за от-

падъци.

Какво е качеството 

на ВиК мрежата на тери-

торията на общината? 

Правени ли са разчети ка-

къв обем от средства са 

необходими, за да може тя 

да се въведе в добро екс-

плоатационно състояние? 

ВиК инфраструктура-

та е сред най-тежките ни 

проблеми, както често се 

наблюдава и в други общини 

в страната. Водопренос-

ната ни мрежа е изграде-

на предимно с етернитови 

тръби, които са поставяни 

преди много време - 40 до 

80 г. Те дефектират посто-

янно, загубите на питейна 

вода достигат до 80% как-

то заради непрекъснатите 

аварии, така и поради сла-

бия контрол на ВиК друже-

ството. Сдружението „Во-

доснабдяване и канализация“ 

– София област, е операто-

рът, който има право да се 

разпорежда, да събира так-

сите на хората и да поддър-

жа водопреносната мрежа. 

Бих искал да подчертая фа-

кта, че община Елин Пелин 

има само 6% дялово участие 

в дружеството и няма ефек-

тивен контрол над негова-

та дейност. 

В началото на годината 

внесох предложение към Об-

щинския съвет Елин Пелин 

за напускане на ВиК асоци-

ацията в Софийска област. 

Смятам, че ВиК-София об-

ласт не извършва навреме 

необходимия обем от ре-

монтни дейности и допуска 

необосновано разхищение 

на чиста питейна вода – 

както казах, загубите на 

вода в общината са близо 

80%, които обаче са калку-

лирани в цената на крайни-

те потребители. Не виждам 

никаква ангажираност от 

тяхна страна за подмяна 

на водопреносната мрежа 

в общините. Четири години 

чакахме, че с помощта на 

ВиК асоциацията ще се слу-

чи реконструкцията и под-

мяната на водопреносната 

мрежа, а в крайна сметка не 

получихме нищо. Моето лич-

но мнение е, че създаването 

на новата мащабна струк-

тура – ВиК холдинг, няма да 

реши проблемите на секто-

ра. Считам, че връщането 

на ВиК дружествата в ръце-

те на общините заедно със 

засиления контрол може да 

доведе до много по-видими 

и ясни резултати и повече 

ползи за техните жители. 

През настоящата го-

дина община Елин Пелин 

създава финансови разче-

ти и извършва дейности по 

частична рехабилитация 

на водопреносната мрежа 

в няколко от по-големите 

села. Например в с. Лесново 

се изпълнява реконструкция. 

Трасето на уличния водо-

провод, което се подменя, е 

около 3 км, а заедно с него 

се сменят и прилежащите 

водопроводни отклонения.

В момента се прави ре-

хабилитация на външното 

водоснабдяване на с. Гара 

Елин Пелин и с. Нови хан. 

Тези населени места се во-

доснабдяват от помпена 

станция „Лесново“, като от 

съоръжението излизат две 

тръби, едната от които 

захранва с. Гара Елин Пелин, 

а другата е за с. Нови хан. 

Трасето за реконструкция 

ще обхване и двете тръби 

с обща дължина от 5 км.

Разработват се про-

екти и за реконструкция и 

рехабилитация на уличната 

водопроводна мрежа в с. 

Нови хан, с. Гара Елин Пелин 

и гр. Елин Пелин. 

Работи ли се вече по 

подготовката на проекти, 

които ще се реализират 

през следващия програмен 

период, и в каква посока се 

ориентирате?

Твърде рано е да се под-

готвят конкретни проекти 

за одобрение през новия про-

грамен период 2021 - 2027 г. 

Все още на национално ниво 

предстои да се коменти-

рат и обсъждат какви ще 

са предстоящите цели на 

европейското финансиране, 

какви приоритетни оси ще 

се толерират, както и кои 

ще бъдат новите струк-

турни разпределения. Наши-

ят екип е проактивен и по-

стоянно подготвя проекти 

съобразно отворените про-

грами за кандидатстване.

А какъв е броят на из-

дадените строителни раз-

решителни във Вашата 

община и към какъв тип 

обекти проявяват инте-

рес инвеститорите?

От началото на 2020 г. 

до момента са издадени 

над 100 строителни раз-

решителни за различни 

обекти на територията на 

общината. От тях 55% са 

за жилищно и вилно строи-

телство, 25% са за произ-

водствени и складови дей-

ности, а останалите 20% 

се отнасят до инфраструк-

турни съоръжения.

Предстои разширяване 

на един от по-големите и 

значими обекти на терито-

рията на общината - „Ло-

гистичен Парк София“, близо 

до с. Равно поле на „Уеърха-

узинг енд логистикс” ЕООД 

с издадено РС от 2018 г. за 

55 000 кв. м за първия етап. 

Предвидени са още три 

фази, като общата площ ще 

бъде над 115 000 кв. м (за-

вършване 2021 г). Паркът е 

предназначен за промишле-

ни, административни, скла-

дови и търговски дейности.

Друг стратегически ин-

веститор е „Ист Ринг ЛП“ 

ООД, който има издаден 

Акт 16 през май 2020 г. за 

новите 12 000 кв. м застро-

ена площ, които бяха изгра-

дени към „Логистичен Парк 

Ист Ринг“ в землището на 

с. Нови хан. 

През юни 2020 г. „Юни-

конф“ ЕАД получиха Акт 16 

за нови 6000 кв. м площи, 

предназначени за производ-

ство и търговия с всякакви 

видове захарни и шоколадо-

ви изделия.

Проектът за строител-

ството на уелнес зона, СПА 

хотел и места за отдих 

върху два терена с обща 

площ от 80 дка на „ПС Груп“ 

в с. Равно поле също е от 

изключително значение за 

развитието на туристиче-

ския сектор на общината. 

Инвеститорът от клас А 

ще изгради за своя сметка и 

пешеходна алея, свързваща 

входния асфалтов път на с. 

Равно поле с вътрешност-

та на кварталите, намира-

щи се зад новия комплекс. Те 

изявиха желание да се вклю-

чат и със съфинансиране 

на проекта за създаване на 

пречиствателна станция 

към водопреносната мрежа 

на с. Равно поле. Проектът 

за балнеоложки център е 

мащабен и се очаква доста 

сериозна посещаемост.

Каква е Вашата визия 

за развитието на общи-

ната до края на настоящ-

ия мандат на местната 

власт?

Като член на УС на На-

ционалното сдружение на 

общините в Република Бъл-

гария (НСОРБ) основната 

ми цел е борбата за финан-

сова децентрализация на 

местните власти в Бълга-

рия, която ще помогне в раз-

витието на много региони. 

Това означава 2% от общия 

данък общ доход на гражда-

ните да влизат директно в 

бюджетите на общините. 

За мен това е може би най-

важният акт, с който ще се 

върви към демократизиране 

и отваряне на системата. 

С децентрализацията 

ще се постигне реално, 

справедливо разпределяне 

на държавните финанси за 

общините и тези върнати 

2% ще доведат до истин-

ска промяна в средата и 

качеството на живот на 

българските граждани. 

Всеки кмет ще може да 

покаже дали наистина е до-

бър мениджър, стопанин и 

управленец на общината, в 

която работи. Това е един 

от начините да проме-

ним текущия демографски 

срив, който наблюдаваме 

през последните години 

в страната. С повече фи-

нансови средства в ръце-

те на кметовете може да 

предложим по-добри условия 

за живот и отглеждане на 

деца в малките общини. В 

последните почти 5 години 

съм се борил и настоявал 

за създаването на комисии 

за децентрализация и след 

формирането на първата 

от тях през август 2020 г. 

оставам с надеждата, че 

тези 2% от подоходното 

облагане на гражданите, 

както и 1% от корпора-

тивния данък на фирмите 

(по местонахождение на 

извършване на дейност) 

ще бъдат предвидени за 

общините. На територия-

та на Елин Пелин имаме 

много предприятия, които 

са регистрирани в София, 

но извършват своята дей-

ност тук, което изключи-

телно много натоварва и 

без това амортизираната 

пътна инфраструктура.

Основната цел на моя 

управленски екип до края на 

настоящия мандат е пълна 

подмяна, реконструкция и 

реновиране на цялата под-

земна инфраструктура в 

общината. В това число се 

включват водопреносни-

те мрежи, газопреносната 

мрежа и целият тежък ВиК 

сектор. Нямаме изграден ка-

дастър на подземните съо-

ръжения и ни предстои мно-

го работа в тази посока.

Друг приоритет на об-

щинската администрация 

е развитието на т.нар. 

велосвързаност на населе-

ните места в общината. 

Важен инфраструктурен 

обект е довършването 

на басейна в двора на ОУ 

„Христо Ботев“ в с. Равно 

поле, който ще се захранва 

с минерална вода, за да даде 

възможности на децата да 

спортуват, използвайки по 

този начин най-добре при-

родните дадености на те-

рена. 

Няма да спират и инвес-

тициите в образователна-

та инфраструктура – друг 

водещ приоритет на този 

мандат.

Сътрудничите ли си 

с представителите на 

Областното представи-

телство на КСБ в София? 

Каква е Вашата оценка за 

работата на строителни-

те фирми на територия-

та на общината?

Работим предимно с 

местни строителни фирми 

или големи производители 

на строителни материали, 

които имат бази на те-

риторията на общината. 

Сериозна част от ремонт-

ните дейности се извърш-

ват и от специализираното 

общинско предприятие „Би-

тово-комунални дейности 

– Елин Пелин“, което е под 

прякото ми ръководството.

Строителните комании, 

които развиват дейност-

та си на наша територия, 

имат голям опит и подхож-

дат с висок професионали-

зъм и отношение към обек-

тите, които им възлагаме.

Вестник „Строител“ 

в партньорство с НСОРБ 

реализира рубриката „Кме-

товете говорят”. Какво е 

мнението Ви за тази съв-

местна инициатива? 

Мисля, че „Кметовете 

говорят“ е изключително 

интересна за Вашите чи-

татели и им дава нова глед-

на точка. Тази инициатива 

показва дейностите на об-

щините и текущите проек-

ти, които се реализират в 

обществения сектор. Един 

нов поглед над строителния 

сектор и развитието на ва-

жната обществена инфра-

структура.

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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Проектът на община 

Пловдив „По крепостните 

стени на Филипопол” тръг-

ва, след като бе сключен 

договорът за финансиране 

с Фонда за устойчиви гра-

дове (ФУГ) в ролята му на 

Фонд за градско развитие 

за регион Южна България. 

Общият бюджет е над 8 

млн. лв. От тях 2 млн. лв. 

са осигурени от ФУГ, а 

останалите 6 млн. лв. са 

безвъзмездна финансова 

помощ от Оперативна 

програма „Региони в рас-

теж 2014 - 2020“. Проек-

тът е насочен към два 

емблематични за Пловдив 

обекта – Небет тепе и 

Източната порта. Пред-

видени за изпълнение са 

строително-монтажни 

работи и консервационно-

реставрационни, свързани 

със социализация и експо-

ниране или благоустроява-

не, разпределени в няколко 

подобекта - „Небет тепе“; 

„Реконструкция на елемен-

тите на техническата 

инфраструктура и благо-

устрояване на подходи към 

археологически комплекс 

„Небет тепе“; „Източна 

порта на „Филипопол“.

Предвидена е и ма-

щабна рекламна кампания 

за популяризирането на 

Пловдив като интегриран 

туристически продукт, 

представляващ комбина-

ция между качествата на 

града като средище на ар-

хеология с изключителни 

стойности, културно сре-

дище и цялостна туристи-

ческа дестинация.

Обявената от община-

та обществена поръчка е 

на инженеринг.

След като бяха сме-

нени старите тръби под 

ул. „Средна гора“ в Бургас 

и напредва нейното преас-

фалтиране, същото пред-

стои да се случи на успо-

редната „Св. св. Кирил и 

Методий“. Така общината 

изпълнява ангажимента си 

заедно с изграждането на 

новата библиотека да се 

ремонтират и околните 

улици. 

В района инфраструк-

турата не е подобрявана 

с десетилетия. На „Св. св. 

Кирил и Методий“ вече ра-

боти ВиК дружеството. 

Срокът за приключване на 

подмяната на водопрово-

да в този участък е до 30 

септември.

Строителството на нова детска градина и разши-

рения и обновяване на СУ „Христо Ботев“ и СУ „Никола 

Вапцаров“ предвижда местната власт в Айтос. На за-

седанието си на 28 август Общинският съвет е приел 

с трите проекта да се кандидатства за финансиране 

по обявената от Министерството на образованието 

и науката програма за изграждане, пристрояване, над-

строяване и реконструкция на детски градини и училища 

за периода 2020 – 2022 г.

Новата забавачка с 4 градински и една яслена група 

ще се строи на мястото на бившето детско отделение 

на болницата. Сградата и старите павилиони до нея 

ще бъдат премахнати. Освободената площ ще е 5 дка, 

което ще позволи да има голям зелен двор. Паркингът в 

непосредствена близост също ще бъде обновен. 

Общината е бенефициент и по другите два проекта, 

като там ще кандидатства съвместно със средните 

училища. За СУ „Христо Ботев“ е планирано изгражда-

нето на нов учебен корпус с до 8 нови класни стаи, за да 

могат всички възпитаници да преминат на едносмен-

но обучение. Предвижда се още строителство на ново 

мултифункционално игрище, облагородяване на двора и 

съвременно оборудване на учебните кабинети. 

Идеята за СУ „Никола Вапцаров“ е да се направи ре-

монт на един от етажите и на класни стаи, които да 

се превърнат в кабинети по различни дисциплини. И още 

- нов физкултурен салон, площадки и озеленяване на учи-

лищния двор.

Специална благодарност 

на строителите, че в услови-

ята на пандемия са спазили 

сроковете за реконструкция 

на съществуваща сграда за 

жилищни нужди на хора от 

уязвими групи в Ловеч, е из-

казала кметът на общината 

Корнелия Маринова. Тя е пре-

рязала лентата на новата 

придобивка в кв. „Гозница“ за-

едно с Васил Дунев от фир-

мата изпълнител - „Ванков 

Дунев“ ООД - Плевен. 

„Това е една подадена 

ръка към хората от уязвими-

те групи, тук им предлагаме 

общо 49 апартамента. Нека 

да припомним, че в кварта-

ла са обновени детската 

градина, спортната зала 

в училището, площадното 

пространство“, е заявила 

още Маринова.

Общата стойност на 

проекта, реализиран по 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж 2014 - 2020“, 

е 2 129 872 лв., от които 

европейското финансира-

не е 1 810 391, 46 лв., а на-

ционалното съфинансиране 

– 319 480,85 лв. Реконструк-

цията включва подмяна на 

съществуващите електро- 

и ВиК инсталации, изграж-

дане на централна отопли-

телна инсталация с котел 

на пелети, соларна инста-

лация, реализиране на мерки, 

подобряващи енергийните 

характеристики на обекта, 

изграждане на нова мъл-

ниезащита, пожароизвести-

телна инсталация, ремонт, 

хидроизолация и топлоизола-

ция на покрива. Монтиран е 

и асансьор. 

На северната част на 

жилищната кооперация е 

изградена външна метална 

стълба за евакуация. Оси-

гурена е достъпна среда до 

входната врата на блока 

чрез рампа и от входната 

врата до нивото на партера 

чрез електрически платфор-

мен подемник. Доставено е 

оборудване за кухните. Обо-

собени са три двустайни 

апартамента за хора в не-

равностойно положение, 36 

двустайни апартамента, 

пет тристайни и пет чети-

ристайни, както и офиси за 

домакин и домоуправител.

Кметът на община Пловдив Здравко Димитров 

направи инспекция на ремонтните дейности на улици 

в район „Северен“, които са включени в проекта за 

воден цикъл. На ул. „Полковник Дрангов“ в момента 

няколко багера вече застилат с трошен камък и под-

готвят мястото за полагане на първия слой асфалт. 

Съгласно документацията дейностите обхващат 

над 70 улици и булеварди в района. В момента се рабо-

ти на няколко места. До края на годината се очаква 

да приключи строителството и подмяната на ВиК 

мрежата в карето между ул. „Васил Левски“, ул. „Побе-

да“, бул. „Марица - север” и бул. „България“.

„Интегриран проект за водите на град Пловдив – 

Етап 1“ се финансира по Оперативна програма „Окол-

на среда 2014 – 2020“, съфинансирана от ЕС чрез Ко-

хезионния фонд по Приоритетна ос 1 „Води“. Той е на 

обща стойност близо 116 млн. лв. От тях 80 млн. лв. 

са безвъзмездна финансова помощ, а 12 млн. лв. - дър-

жавно съфинансиране, останалите пари са от община 

Пловдив. 

Кметът Здравко Димитров провери как се работи на 

ул. „Полковник Дрангов“
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Дълго чаканата реновация се осъществява с 4,3 млн. лв. от ОПРР и започва 3 месеца предсрочно
Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Първата копка по проек-

та за благоустрояване на 

част от централната зона 

и площад „Акад. Николай 

Хайтов“ в Асеновград вече 

е факт. Срокът за реализа-

ция на обекта е 30 месеца, 

а стойността на строи-

телството - 4 313 813 лв. 

Финансирането е 100% 

безвъзмездна финансова 

помощ от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 - 2020“ („ОПРР 2014 

– 2020“). От общата сума 

европейското финансира-

не е 3 666 741 лв., а нацио-

налното съфинансиране – 

647 072 лв.

Кметът на община Асе-

новград д-р Христо Грудев е 

посочил, че това е един от 

най-значимите проекти, 

които ще бъдат реализира-

ни през мандата, поради фа-

кта че централната част 

привлича всички жители и 

гости на града. Той е пред-

ставил основните интер-

венции по 3-те площадни 

нива, като е обърнал вни-

мание, че най-важна от тях 

е тази на второто – плоча-

та над бившия търговски 

център. Тя ще бъде изцяло 

разрушена, тъй като е ком-

прометирана и опасна. На 

нейно място ще се положи 

нова, върху която ще се из-

градят постоянна открита 

сцена с обслужваща сграда, 

алпинеуми и амфитеатрал-

на зона за отдих. Планирано 

е още подмяна на настил-

ки, цялостно отводняване, 

ново улично и площадково 

осветление, включително 

осветяване на околните 

публични сгради – Градска-

та библиотека „Паисий Хи-

лендарски“, общинската ад-

министрация и РУ на МВР. 

Ще бъдат монтирани и сис-

теми за видео наблюдение, 

ще се изпълнят още озеле-

няване на новооформените 

площи, поливна система и 

съоръжения, осигуряващи 

достъпност за хората с 

увреждания.

„Само 90 дни след под-

писването на договора за 

безвъзмездна финансова 

помощ – в резултат на 

добрата организация и ра-

бота на екипа на проекта 

и администрацията, са 

проведени всички общест-

вени поръчки и са избрани 

изпълнители по дейност-

ите, заложени в проекта. 

С това изпреварваме с 3 

месеца предварително раз-

чертания график. Така реа-

лизацията може да навлезе 

в същинската си част, а 

именно строителството”, 

посочил кметът. Изпъл-

нител е „Запрянови – 03“ 

ООД, авторският надзор е 

поверен на „Строй ин вест-

консулт София“ ЕООД, а 

строителният надзор – на 

„Стройнорм“ ЕООД. Пу-

сковият срок е 1 декември 

2022 г.

Община Сливен продължава 

дейностите по инвестицион-

ните проекти по фондовете на 

Европейския съюз и тези с об-

щинско финансиране. Това е съ-

общил кметът на града Стефан 

Радев. Очаква се до началото на 

октомври да бъдат подписани 

договорите за благоустроява-

не в кварталите „Сини камъни“, 

„Българка“ и „Дружба“. В ход е из-

граждането на велоалеите и до 

края на годината дейностите 

трябва да приключат.

От думите на градоначални-

ка става още ясно, че са избрани 

изпълнителите на най-мащабния 

проект на територията на об-

щината – ремонт на водоснаб-

дителната и канализационната 

инфраструктура. Тече срокът 

за сключване на договори, като 

за реализацията са нужни сред-

ства за съфинансиране, за което 

ВиК дружеството е договорило 

кредит от Фонда на фондовете. 

За да се получи заемът обаче, 

трябва да се погасят старите 

задължения за над 5 млн. лв. За 

целта се търси съдействие от 

Министерството на регионал-

ното развитие и благоустрой-

ството.

Кметът е заявил, че общи-

ната изпълнява и поставените 

задачи по проектите със соб-

ствено финансиране, макар и в 

намален обем заради свиването 

на бюджета. „Програмата ни за 

инвестиции през тази година е 

по-скромна. По отношение на 

асфалтирането се ограничи-

хме със запълване на дупките, 

които се бяха отворили след 

зимния сезон. Вложили сме око-

ло 200 000 лв. в уличната мрежа 

на града през 2020 г.“, е посочил 

Стефан Радев.

До края на 2020-а ще се по-

стави акцент върху общински-

те пътища и най-вече на два 

от тях – за Карандила от „Иче-

ренско шосе“ през Меча поляна 

и отсечката Крушаре – Чокоба, 

които не са в добро състояние. 

Междувременно с решение на 

ОбС в Сливен Министерството 

на здравеопазването ще изгради 

център за деца с увреждания и 

потребност от постоянни ме-

дицински грижи в града. Кметът 

е уточнил, че с реализирането 

на проекта бившето училище 

„Антон Иванов“ ще се оформи 

като цялостен социален ком-

плекс.

Започна обновлението на сгра-

дата на общината в Панагюрище. 

Символичната „първа копка“ е напра-

вена от кмета на града Никола Бе-

лишки, председателя на Общинския 

съвет Христо Калоянов, а от стра-

на на изпълнителите са се включили 

Боряна Панайотова – управител на 

„Саграда“ ООД, и Пламен Владими-

ров – „Икар Консулт“ АД. 

Проектът „Ремонт и въвеждане 

на мерки за енергийна ефективност 

и достъпна среда в сградата на об-

щина Панагюрище“ се осъществява 

с финансовата подкрепа на Опера-

тивна програма „Региони в растеж 

2014 - 2020“. Общата му стойност е 

1 815 800 лв., от които от Европей-

ския фонд за регионално развитие 

– 1 543 430 лв., и национално съфи-

нансиране - 272 370 лв. Продължи-

телността е до септември 2021 г.

Върху терен публична об-

щинска собственост между бул. 

„Никола Войводов“ и бул. „Демо-

крация“ във Враца да се изгради 

търговски център, предлагат 

ползвателите. В имота с обща 

площ от близо 4 000 кв. м има 

постройки, които са правени 

преди години за нуждите на Про-

фесионална гимназия „Димитра-

ки Хаджитошин“. В началото на 

август директорът на учебното 

заведение - инж. Цветомила Хри-

стова, е информирала община-

та, че училището няма необхо-

димост от сградите, които са 

в изключително лошо състояние 

и създават предпоставка за ин-

циденти. 

Това е и причината местна-

та администрация да ини-

циира обществено обсъж-

дане, в рамките на което 

да бъде дискутирана въз-

можността на мястото на 

полуразрушените сгради 

да бъде построен много-

функционален търговски 

център по подобие на ново-

изградения върху терена на 

Сувенирната палата.

1 883 802 лв. са гласуваните 

целеви средства за Димитров-

град от Министерския съвет 

за ремонт на моста над река 

Марица. Новината съобщи кме-

тът на общината Иво Димов по 

време на официалната сесия по 

случай празника на града. Транс-

портното съоръжение е ключо-

во, защото води към кварталите 

„Марийно“, „Вулкан“ и „Черноконе-

во“. Състоянието му е оценено 

от експерти, които са предупре-

дили, че са възможни конструк-

тивни деформации, заплашващи 

неговата цялост. 

 „Мога да кажа, че още една 

поставена от мен цел предстои 

да се изпълни и дългогодишен 

проблем да бъде решен в полза 

на димитровградчани“, каза кме-

тът. Той информира още, че за 

десета поредна година община-

та обявява конкурс за набиране 

на предложения от граждани за 

озеленяване и благоустрояване 

на междублокови пространства 

и градинки. Инициативата се 

финансира от местния бюджет 

с до 5000 лв. за всеки одобрен 

проект. 
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Марияна Митова, директор на ПГСАГ „Васил Левски” - Благоевград: 

Марияна Митова е родена в Благоевград. Завършила е 

„Българска филология” в ЮЗУ „Неофит Рилски”. Магистър 

е по журналистика. 12 години работи в ПМГ „Акад. Сергей 

Корольов” в родния си град като учител. Три години е 

директор на XI основно училище „Христо Ботев”, а от 3 

години ръководи ПГСАГ „Васил Левски“.

www.yanmar-bg.com

Строителните професии винаги ще 
бъдат хит на пазара на труда

Георги Сотиров

Г-жо Митова, ПГСАГ 

„Васил Левски” е едно от 

най-авторитетните учи-

лища в област Благоевград, 

създало стотици строи-

телни специалисти, отго-

варящи на съвременните 

изисквания на сектора. Как 

в условията на епидемиоло-

гичната обстановка преми-

на тазгодишното набиране 

на нови ученици? Попълниха 

ли се местата в паралелки-

те?

Интересът към про-

фесионалното ни училище 

расте прогресивно. Струк-

турирахме две паралелки 

„Строителство и архитек-

тура” и една „Транспортно 

строителство”. Сложната 

ситуация не възпрепятства 

годишния прием в ПГСАГ „Ва-

сил Левски”. Спазихме всички 

предписания на здравните 

власти и на община Благоев-

град. Заявленията се подава-

ха както по електронен път, 

така и на място в училище. 

Още на второ класиране за-

пълнихме местата с много 

висок бал. Доволни сме, че 

все повече младежи изби-

рат професионален профил 

за средното си образование. 

Тенденцията е именно да се 

насочват към строител-

ството, защото е рентабил-

но и кадри винаги се търсят. 

Като ръководител на об-

разователната институция 

съм изключително удовлет-

ворена и от резултатите от 

проведените изпити за про-

фесионална квалификация в 

XII клас. Голяма част от зре-

лостниците ни бяха приети 

във висши учебни заведения 

– конкретно в Университе-

та по архитектура, строи-

телство и геодезия (УАСГ) 

и Техническия университет 

(ТУ) в София. С много високо 

постижение е наша ученич-

ка, която отива в универси-

тет в Англия, специалност 

„Архитектура”. Колегите 

инженери и архитекти рабо-

тят отговорно, всеотдайно 

и професионално. 

Нека да обобщим отно-

во колко от завършващите 

ученици отиват в реално-

то строителство и колко 

стават студенти? 

Голям процент от завър-

шилите продължават във 

висше учебно заведение по 

професията. Но и немалък 

брой избират фирми, в които 

да бъдат заети. Строител-

ните работници винаги ще 

бъдат хит на пазара на тру-

да. Затова професионалното 

образование е перспективно 

и предоставя сериозни въз-

можности за реализация и 

гъвкавост спрямо условията 

и изискванията на сектора. 

В нашето училище освен со-

лидната теоретична подго-

товка се провеждат и учебни 

практики по конкретните 

професии. Разполагаме с до-

бра база, която модернизира-

ме непрекъснато. 

Най-предпочитана специ-

алност е „Строителство и 

архитектура”, затова и от-

крихме две паралелки тази 

година. Интересно е и дру-

го - числата сочат, че все 

повече момичета избират 

ПГСАГ „Васил Левски” с неда-

лечната цел да продължат 

висшето си професионално 

образование. Тази тенденция 

ни прави горди. 

По отношение на спе-

циалност „Геодезия” също 

можем да обобщим, че инте-

ресът се засилва. Шестима 

наши зрелостници тази го-

дина бяха приети в УАСГ. 

Като професионално 

училище работим усърдно за 

утвърждаването на конта-

ктите с браншовите орга-

низации в сферата на стро-

ителството и конкретно с 

Камарата на строителите 

в България. Естествено на 

регионално ниво също има-

ме отлична комуникация с 

фирмите. 

Най-вероятно COVID-19 

ще ни държи в напрежение 

през цялата учебна година. 

Как  ПГСАГ „Васил Левски” 

ще се справи с една необи-

чайна класна, лабораторна 

и извънкласна работа?

Принципно по време на 

обучението в електронна 

среда през изминалата учеб-

на година колегите бързо и 

акуратно се справиха. Много 

гладко и съдържателно пре-

минаваха занятията. И учи-

тели, и ученици с желание 

влизаха във виртуалната 

класна стая. Но е безспорен 

факт, че сложната извънред-

на ситуация в страната из-

исква сериозно отношение. 

Ето защо ще посрещнем и 

новата учебна година при 

засилени мерки. Ще се под-

ходи много внимателно и 

отговорно. Но да добавя още 

нещо, което ми се струва, 

че е важно. Съгласно чл. 113, 

ал. 3 от Закона за предучи-

лищното и училищното обра-

зование в дистанционна фор-

ма не може да се организира 

обучение за придобиване на 

професия. До голяма степен 

това поражда въпросителни 

как да овладеем пълноценно 

процеса на подготовка по 

специалните предмети. В 

този ред на мисли смятаме 

да изготвим Заявление за из-

бор на форма на обучение, съ-

гласно чл. 106 от ЗПУО, т.е. 

родителите да изберат как 

да учат децата им. 

Силно се надяваме да 

фиксират дневна/присъст-

вена форма на обучение. 

Вашето училище тра-

диционно се представя 

отлично в различните на-

ционални състезания по 

професии. Какво предстои 

през новата учебна годи-

на?

Позволете да се върна 

назад в годините. Професио-

налната ни гимназия е един-

ственото училище, което 

със собствени кадри започва 

и изгражда материално-тех-

ническата си база – сграда-

та на ул. „Т. Александров” 56 и 

пансион на ул. „Ив. Михайлов”. 

Постепенно се създават ка-

бинети по фи-

зика и химия, 

мостово стро-

ителство, гео-

дезия… И освен 

това - ПГСАГ 

„Васил Левски” 

има история, 

чието начало е 

поставено в да-

лечната 1959 г. 

като Вечерен 

с т р о и т е л е н 

техникум и ПТУ 

по сградостро-

ителство. Сега 

при нас работят 

високо мотиви-

рани преподаватели както 

по професионална, така и 

по общообразователна под-

готовка. Благодарение на 

тяхната работа и усилия 

възпитаниците ни постигат 

високи резултати на изпи-

тите, имат сериозни успехи 

на регионални, областни, на-

ционални олимпиади, състе-

зания и конкурси в различни 

пред мет ни области – ин-

формационни технологии, 

математика, философия, ли-

тература и др. Всяка година 

витрината на училището 

се попълва с отличията на 

участниците в различни 

видове спорт – футбол, во-

лейбол, хандбал, лека атле-

тика, спортна гимнастика, 

постигнати от учениците 

благодарение на работата 

както на треньорите им в 

спортните клубове, така и 

на всеотдайността на учи-

телите по физическо възпи-

тание в ПГСАГ. 

Ежегодно награди дона-

сят и участниците в със-

тезанието „Най-добър млад 

строител“ – отлично под-

готвени по практика и спе-

циални предмети.

Накрая бих искала да спо-

деля, че отново ще вземем 

участие в Националния кръг 

на надпреварата „Най-добър 

млад строител”. Също така 

съм горда, че по Програма 

„Еразъм” спечелихме про-

ект. Предстои ни пътуване 

до Португалия за обмяна на 

опит тази есен. 

Винаги сме отворени към 

нови инициативи и възмож-

ности, които биха оптимизи-

рали уменията и знанията на 

нашите възпитаници. 
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Генералният план обхваща 4,6 км обществени плажове, 2400 дка парк,  
25 км крайбрежна ивица и нова транспортна мрежа

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Международният конкурс, 

организиран от правителство-

то на Малайзия, за разрабо-

тване на генерален план за 

нови острови в южната част 

на Пенанг е спечелен от та-

мошните архитектурни студиа 

Bjarke Ingels Group (BIG) и Hijjas 

& Ramboll. Наречен BiodiverCity 

Penang, проектът е част от 

по-обща визия „Пенанг 2030“ с 

ясен акцент върху насърчаване 

на социалното и икономическо 

приобщаване на района чрез 

устойчиво строителство.

Генералният план, състоящ се 

от три различни острова, обхва-

ща приблизително 4,6 км общест-

вени плажове, 2400 дка паркова 

зона, 25 км крайбрежна ивица и 

нова транспортна мрежа. Така 

хора и природа ще съжителстват 

на едно от най-биоразнообразни-

те места на планетата. Новите 

площи суша ще обединят райони 

със смесено предназначение с 

между 15 000 и 18 000 жители на 

територии от 200 до 2000 дка и 

непрекъснат буфер от 50 до 100 м 

около всеки район.

The Channels, първият ос-

тров от BiodiverCity, ще бъде 

изграден на три етапа, като 

ще се започне със създаването 

на технологичен парк и басейн 

с изкуствено създадени вълни. 

Във втората фаза ще бъдат 

построени сградите на инсти-

туциите за управление и инсти-

тутите за изследвания в зона-

Re iu l f  Ramstad 

Architects завърши 

нов жилищен ком-

плекс от 3 сгради в 

Осло с ръчно изра-

ботени тухли, кои-

то съответстват 

на  исторически я 

контекст в квартал 

Фагерборг. Наре-

чен Pilestredet 77-79, 

проектът обединя-

ва традиции и ино-

вации и осигурява 

добри домове, с кое-

то допринася за създаването на 

качествен квартал.

Комплексът, който включва 59 

апартамента, кафене и подземен 

паркинг, се намира в жилищен 

район, заобиколен от постройки 

от XIX и XX век. „Чрез комбина-

цията на висококачествено мес-

тоположение и съобразена със 

ситуацията архитектура целим 

да засилим и развием присъща-

та идентичност на района. Това 

са екологични градски жилищни 

среди с високо архитектурно ка-

чество“, споделят авторите на 

проекта.

Pi lestredet 77-79 се намира 

между четири характерни обла-

сти на Осло – Фагерборг, Май-

орстуен, Норабакен и Стенспар-

кен. Локацията го определя като 

преходен в градската тъкан на 

съседните райони и поради това 

архитектурата на съставлява-

щите го здания е различна.

Най-важният аспект на архи-

тектурната изразителност е из-

ползването на ръчно изработени 

тухли с много специфична струк-

тура и груба текстура – исто-

рически материал, който чрез 

умела ръчна зидария определя 

идентичността на проекта. Фа-

садите отразяват дългата тра-

диция на зидарията, подредени в 

модерни линии с големи прозорци 

от тавана до пода.

По-ниските сгради имат архи-

тектурната типология на град-

ски къщи, които постепенно се 

оттеглят от улицата с изкач-

ването по нея. По този начин те 

създават преход към градските 

вили с техните предни градини в 

историческата тъкан на Фагер-

борг. Имат еднаква основа и раз-

пределение на апартаментите.

Най-голямото здание в компле-

кса (Pilestredet 77), проектирано 

като градски блок, съответства 

на ъгловата геометрия на улица-

та. Структурата определя края 

на квартал Фагерборг и прехода 

към по-натоварените и шумни ра-

йони. Състои се от шест до осем 

апартамента на етаж с различни 

размери. 

Навсякъде е обърнато специ-

ално внимание на качеството и 

детайлите. Цветовата палитра 

е адаптирана към района. Всички 

покриви имат градински площи, 

замислени като привлекателни 

открити пространства. Компле-

ксът разполага с паркинг на под-

земно ниво и кафене, което също 

е проектирано по начин, създа-

ващ атрактивно място за срещи 

както за обитателите, така и за 

жителите на околните райони.

Zaha Hadid Architects представи проект на нов 

стадион за национални и международни мачове, 

както и за обучение на младежки футболни ака-

демии и провеждане на развлекателни и културни 

събития в Сиан, Китай. С население от девет 

милиона и два професионални футболни клуба гра-

дът ще бъде домакин на първенството на Азиат-

ската футболна конфедерация (AFC) през 2023 г. 

Древна столица и сърцевина на Пътя на коприна-

та, Сиан отдавна посреща гости от цял свят. С 

новата арена ще продължи тази традиция.

Международният център ще побира 60 000 

зрители и ще разполага с открити фасади и гра-

дински тераси с вълнообразен покрив, който ще 

оказва минимално натоварване и отпечатък вър-

ху структурата на съоръжението.

Проектът интегрира стадиона в ортого-

налната градска мрежа на бизнес района на Фен 

Дон. В допълнение към основната си функция при-

канва жителите и гостите на града в сърцето 

на съоръжението да се насладят на обществени-

те му пространства, места за отдих и хранене 

през целия ден, разположени в засенчени зелени 

тераси с южно изложение и гледки над града към 

планината Цин.

Поддържана от опъната мрежа от стома-

нени кабели, полупрозрачната мембрана над се-

далките предпазва зрителите от неблагопри-

ятни атмосферни влияния и преки слънчеви лъчи 

и същевременно позволява повече естествена 

светлина да достигне до игрището.

Благодарение на специалната си геометрия 

стадионът се очаква да създаде вълнуваща фут-

болна атмосфера и да осигури незабравимо изжи-

вяване за играчи и зрители.

Двойка офис-кули в Сидни, Австралия, ще се 

отличава с динамична фасада, която ще се уп-

равлява от изкуствен разум и ще се захранва с 

възобновяема енергия. Това е Central Place Sydney, 

която има амбицията да се превърне в новата за-

бележителност на града – разположена при Цен-

тралната гара.

Проектът предвижда новата сграда, която е 

на стойност 2,5 милиарда долара, да съживи райо-

на на най-натоварения транспортен възел в гра-

да. Проектът е дело на Skidmore, Owings & Merrill 

и австралийската архитектурна фирма Fender 

Katsalidis Architects, които са спечелили междуна-

роден конкурс.

Central Place Sydney ще се състои от една 

37-етажна и една 39-етажна кула. Те ще са раз-

положени върху нисък обем, който ще ги обвързва 

с околния пейзаж чрез „жива връзка“ посредством 

наземни търговски обекти, приятни зони с изобил-

но озеленяване. Центърът ще предложи 150 000 

кв. м площи. Приземният етаж е „силно пропусклив” 

– всички обществени пространства са с акцент 

върху лесния и ефективен пешеходен поток.

Проектът ще включва изключително гъвкави 

работни офиси с множество зимни градини и от-

крити тераси. Наред с това вътрешните помеще-

ния ще се радват на щедра естествена светлина 

и отлична вентилация чрез отваряеми прозорци. 

Засенчването им ще се управлява от автомати-

зирана система. Изкуствен разум ще контролира 

фасадата, захранвана от възобновяема енергия, 

така че тя да предпазва интериора от нежелано 

слънчево затопляне.

Специфичният за обекта подход на проек-

тиране е определил формата на сградите така, 

че да се намали въздействието на силите на 

вятъра и да се максимизира естествената 

светлина.

та. В третата фаза ще бъдат 

създадени зоните за култура в 

съответствие с наследството 

и жизнената творческа енергия 

на Джорджтаун в Пенанг. Техно-

логичният парк, сърцевината на 

The Channels, ще се простира на 

площ от 2000 дка и ще включва 

зони за изследвания и бизнес ин-

кубатори. 

Втори ят остров  -  The 

Mangroves, ще бъде централни-

ят в проекта, отдаден на биз-

неса. Той ще бъде организиран 

около мрежа от защитени влаж-

ни зони, създавайки подходяща 

среда за едноименните мангро-

ви гори – важна природна инфра-

структура, която улавя четири 

пъти повече въглерод от обик-

новените гори. В центъра му 

ще бъде изграден „Бамбуковият 

фар“ – бъдещ домакин на срещи, 

конференции и големи събития, 

които ще информират света за 

постиженията и знанията, при-

добити в BiodiverCity. 

Най-западният остров на 

BiodiverCity, Laguna, e оазис за 

екологично живеене, организи-

ран около централна марина. 

Осем по-малки острова обра-

зуват миниатюрен архипелаг, 

където плаващи, повдигнати на 

подпори и терасовидни къщи се 

възползват от естествената 

среда на Tanjung Gertak Sanggul. 

BiodiverCity ще разполага с ав-

тономен воден, въздушен и су-

хопътен обществен транспорт 

в опит да създаде среда без ав-

томобили, в която улиците ще 

се използват безопасно от ве-

лосипедисти и пешеходци.
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Превод Радостина Иванова

Contracts for BGN 2705 Million have been 
concluded under „OPTTI 2014 – 2020”
The Sofia Metro Extension is the project that won the highest score under this Programme

„The Sofia Metro Exten-

sion Project is co-financed 

by the EU funds and is im-

plemented under the Opera-

tional Programme „Transport 

and transport infrastructure 

2014-2020“(„OPTTI 2014 – 

2020“), and it is a significant 

large-scale project. It can 

definitely be distinguished 

as the most outstanding 

project of this Programme, 

stated the Minister of Trans-

port, Information Technol-

ogy and Communication in 

his interview for „Stroitel“ 

Newspaper. He has also 

commented on the progress 

made in the implementation 

of „OPTTI 2014 – 2020“. In 

his words, as of 31 August 

2020, the amount of the pro-

vided grant was nearly BGN 

3097 Million. The value of 

the contracts assigned to 

contractors amount at al-

most BGN 2705 Million, and 

the funds reimbursed were 

approximately BGN 1666 

Million. The verified expen-

ditures amount at BGN 1433 

Mill ion, and the certif ied 

costs are BGN 1378 Million.

„We already have avail-

able the first version of the 

new Operational programme 

„Transport connectivi ty“, 

which has been submitted 

to the EC for initial consul-

tations“, added minister Je-

liazkov. He has explained 

what the main priorities of 

the „Transport“ sector post 

2020 will be - „Development 

of the railway infrastructure 

within the „core“ and the 

“Europe-wide” Trans-Euro-

pean transport network”, 

“Development of the road 

infrastructure wi th in the 

core Trans-European trans-

port network“, Improving the 

transport inter-modality and 

development of sustainable 

urban mobi l i ty“ ,  Innova-

tions in transport, modern-

ised traffic control systems, 

enhancing the safety and 

secur i ty  in all  t ransport 

modes“.

Rossen Jeliazkov, Minister of Transport, 
Information Technology and Communications:

Operational Programme „Transport 
Connectivity” has been submitted to 
the EC for initial consultations 

The construction challenges in building 
the stations „NDK 2” and „Sv. Patriarh 
Evtimiy” of the Third Metro Line

Minister Jeliazkov, re-

cently the first section of 

the third metro line was 

opened. Are you content 

with the result? Does the 

metro extension project 

cont inue  to  be  dist in -

guished as the outstanding 

project of the Operational 

Programme „Transport and 

Transport Infrastructure 

2014-2020“ („OPTTI 2014 - 

2020“ )? When will Phase 2 

of the new so-called green 

line be commissioned into 

service?

On August 26th the first 

section of Metro Line 3 was 

commissioned into service, 

connect ing the „Hadzh i 

Dimitar“  and „Krasno selo“ 

residential districts, passing 

through the city central part. 

The 8 new metro stations 

connect not only to the other 

two metro lines, but also en-

sure transport links between 

the airport and the train and 

bus stations, which will al-

low for a much faster inter-

change of passengers fluxes 

between the various types of 

transport.

The Sofia Metro Exten-

sion Project, co-financed 

by the EU funds and  imple-

mented under the „OPTTI 

2014 – 2020“, is a significant 

large-scale project. It can 

definitely be distinguished as 

the most outstanding project 

of this Programme. It creates 

added value not only to those 

traveling by metro, but also 

to those using the adjacent 

infrastructure, which will be 

increased with the launch of 

the remaining 4 km compris-

ing 4 more metro stations, 

with a final destination the 

train-halt in the Residential 

District of „Gorna banya“, 

by the Sofia Ring Road. It 

is planned that they will be 

commissioned into service at 

the end of this year.

In numbers, the benefits 

of the whole third line are: 

around 110 000 commuters 

per day, 14 000 fewer cars, 

and saved time on transpor-

tation – 35 000 hours daily.

How do you see the de-

velopment of the partner-

ship between MTITC and 

the Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC)? How 

could the experts of the 

organisation be of use to 

you in the successful com-

pletion of the programme 

period?

The cooperation of the 

ministry with various non-

government and branch or-

ganisations is key in achiev-

ing the goals and priorities 

in the transport policy being 

conducted. The participa-

tion of BCC representatives 

in the management commit-

tees, monitoring committees, 

as well as in public debates 

on important strategic docu-

ments, has always been ex-

tremely useful to us and we 

hope this fruitful partnership 

will continue in the future. If 

the experts of the organisa-

tion have specific sugges-

tions for future collaboration, 

we would be happy to know 

about them and discuss 

them. 

Do you follow „Stroitel“ 

newspaper and what would 

you like to see more of in 

it? 

Allow me to answer with 

an analogy from the digital 

world – you know that the 

analysis of large data is 

more important than the data 

itself. Likewise, in the media, 

analytical pieces often have 

a bigger role than the news 

itself. „Stroitel“ Newspaper is 

to me one of the examples 

of professional specialised 

journalism. This is a publica-

tion  with contribution into the 

broad discussions between 

the state and the business on 

the priorities in the transport 

infrastructure development. 

As a minister not only 

of transport, but also of in-

formation technologies and 

communication, I person-

ally would like to see on the 

newspaper’s pages more 

opinions by business repre-

sentatives about the synergy 

between modern transport 

and telecommunications in-

frastructure. This is a priority 

of the European Union, as 

well as of the Bulgarian gov-

ernment, and to us it is a very 

important feedback from our 

partners of the constructor’s 

Chamber and the readers of 

„Stroitel“ Newspaper.

On August 26th the first 

8km of the third metro line 

in Sofia were commissioned 

into services - from „Hadzhi 

D imi tar “  in  „Poduyane“ , 

through Orlov most and NDK 

to „Krasno selo“. There are 

8 metro stations along this 

section, each one of them 

with their own unique vision, 

the result of 4 years of hard 

work by the constructors. In 

our last issue we presented 

the challenges related to the 

construction of metro stations 

„Orlov most“, „Teatralna“ and 

„Hadzhi Dimitar“. In this is-

sue we continue with the sta-

tions „Sv. Patriarh Evtimiy“ 

and „NDK 2“. The contractor 

for these two stations of the 

underground railway is DZZD 

Metro Build Center. The main 

contractor for the station „Sv. 

Patriarh Evtimiy“ is GP Group 

JSC, the company being a 

partner in the construction of 

„NDK 2“. Partners in the con-

sortium are also „Stanilov“ 

EOOD, „Interprom“ EOOD. 

and „BIAD M” EOOD. Funding 

is provided under the Opera-

tional Programme „Transport 

and Transport Infrastructure“ 

2014-2020, under which the 

second phase of the third 

metro line is also implement-

ed. According to the general 

scheme of the underground, 

the third metro line is planned 

to reach 21 km in length with 

21 stops. Currently the Phase 

2 of the implementation is un-

derway, which consist of 4 km 

and 4 metro stations – from 

„Krasno selo“ Residential Dis-

trict, through „Ovcha Kupel“ 

R.D., reaching the Sofia Ring 

Road. Phase 3 is planned be-

tween „Vladimir Vazov“ Blvd. 

and „Levski G“. It will be 3 km 

long with three metro stations. 

The route of the fourth phase 

will go through „Geo Milev“, 

„Slatina”, „Arena Armeets 

Sofia“, and „Tsarigradsko 

Shose“ – 6 km long with 6 

metro stations. It is expected 

that the third line will be com-

pletely finished in 2025. 

Eng. Stefan Chonkov, 

Head of Division Metro Con-

struction at GP Group JSC, 

told „Stroitel” Newspaper 

what the constructors faced 

during the building of metro 

stations „Sv. Patriarh Evtimiy” 

and „NDK 2”. 

Activities started in Janu-

ary 2016 and went on until 

December 2019.

„During the building of 

„NDK 2” metro station we 

used the so-called Milan 

Method of construction, char-

acterised with implementing 

the structure top-down. First, 

the reinforcing structure is 

done. In this case these were 

the slurry walls, after that roof 

slabs were placed, and then 

the digging works were done 

under them. This was fol-

lowed by works on the inter-

nal structure”, he explained. 

Eng. Chonkov pointed out 

that during the construction, 

in order to minimise the in-

convenience for the citizens 

of Sofia, a complex tempo-

rary organisation of traffic in 

the centre of the city had to 

be put in place, with consider-

ation by the building activities. 

„This included two-way traffic 

on „Vasil Levski” Blvd., includ-

ing in the NDK tunnel, as well 

as route diversions and new 

routes for the trolleybuses 

in the area. After we placed 

the roof slabs on the metro 

station, traffic on „Patriarh 

Evtimiy” Blvd. was restored”, 

he added.

According to Eng. Chonk-

ov, the biggest challenges 

faced by the constructors 

were related to the complicat-

ed hydrogeological conditions 

and the passing of the „Vito-

sha” tunnel boring machine 

though the metro stations.



Ренета Николова

Културно-историческият 

комплекс „Цари Мали град“ в с. 

Белчин бе домакин на най-вълну-

ващ спектакъл „Осмото чудо“ на 

националния фолклорен ансамбъл 

„БЪЛГАРЕ“. Представлението бе 

осъществено с подкрепата на 

инж. Симеон Пешов, президент 

на „Главболгарстрой холдинг“ АД 

и почетен председател на Ка-

марата на строителите в Бъл-

гария (КСБ). Сред гостите на 

събитието бяха изп. директор 

на Камарата Валентин Николов, 

прокуристът и гл. редактор на 

в. „Строител“ Ренета Николова, 

представители на местната 

власт, културния и спортния 

елит.

Посветен на многообразие-

то и неподражаемата ритмика 

на неравноделните тактове в 

музикалното ни фолклорно на-

следство, спектакълът „Осмото 

чудо“ е оригинална режисьорска 

комбинация от филм, театър и 

динамичните български народ-

ни танци и песни, следваща ин-

тригуващ сценарий. Мащабната 

продукция е със специалното 

участие на холивудската звезда 

Бен Крос в ролята на журнали-

ста Джеймс Баучер. Повество-

ванието връща зрителя точно 

един век назад във времето с 

едно пътуване в легендарния 

„Ориент експрес“. Чрез филм на 

мултимедия и 7 сценични кар-

тини зрителите се потапят в 

магията на завладяващите бъл-

гарски народни танци, песни и 

ритми, като същевременно пре-

откриват личността на големия 

приятел на България - кореспон-

дента на в. „Таймс“ за Балканите 

Джеймс Баучер. 

Преди началото на спектакъ-

ла, който се проведе на големия 

християнски празник Рождество 

на Пресвета Богородица, гости-

те се насладиха на прекрасните 

изпълнения на триото тенори 

„Уникалните гласове“, триото 

сопрани Le contesse и поп певи-

цата Bella C.
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В следващия брой очаквайте

Стефан Радев, 
кмет на Сливен

Няма криза в 
сектора на 
недвижимите 
имоти

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията
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Снимки авторът

Николай Бабачев

На 8 септември стартира IX сезон на Българска строителна 

футболна лига (БСФЛ), който след изиграването на първите мачове 

от шампионата загатна, че ще бъде доста интригуващ. Както ви-

наги срещите се провеждат на комплекс „Спортна зона“, а официа-

лен медиен партньор на БСФЛ е вестник „Строител“. Различното 

тази година е, че към голямото семейство на лигата се присъеди-

ниха тимовете на „Пи Ви Джи“ и „Сървейн Дизайн“.

„Хидрострой“ извади от лятната летаргия абсолютния шампион 

за миналия сезон „Хоум Комфорт БГ“, който заигра на обичайното 

си ниво едва 10 минути преди края на мача. До този момент „Хоум 

Комфорт БГ“ губеше в резултата с 3:2 от „Хидрострой“, но все пак 

успя да постигне обрат до 3:5. Точни за по-добрите бяха Стефан 

Терзиев (с 4 гола) и Иван Иванов (с едно попадение). За достойно 

загубилите се разписаха Мариян Тончев, Павел Алексов и Илия Чака-

лов, като „Хидрострой“ загатнаха, че не бива да бъдат подценявани.

В същата позиция на догонващи в резултата, но накрая победи-

тели се оказаха и сребърните медалисти от „Каммартон България“. 

Те достигнаха до трите точки след два късни гола на златната си 

резерва Людмил Гацов и се наложиха с 3:2 над „Щрабаг“. Третото 

попадение за „Каммартон България“ отбеляза Орхан Барутев, а за 

„Щрабаг“ вкараха Георги 

Братованов и Митко Ива-

нов.

Бронзовите медалис-

ти от „Инфра Холдинг“ 

също постигнаха надмо-

щие, макар и трудно, над 

„Монтаж Строителни 

Конструкции“ с резултат 

3:2. Това стана след голо-

ве на обичайните заподо-

зрени Димитър Димитров, 

Иво Велчев и Валентин 

Маринов. За „монтажни-

ците“ се отчетоха леген-

дата Тодор Талков и Калин 

Митов.

За огромния си потен-

циал загатна и новакът в 

лигата „Пи Ви Джи“, който 

наказа със 7:3 селекцията 

на „Главболгарстрой“ след 

дебютни попадения на Николай Параскевов (2) и Ангел Янков (2) и 

Димитър Манасиев, Илиян Генадиев и Александър Бориславов. За „Гла-

вболгарстрой“ точни бяха Борислав Филипов (2) и Георги Политов.

Най-резултатния мач от кръга изиграха „Ромстал ХЕС“ и „Вива-

ком“, като двата тима си отбелязаха общо 17 гола, но 13 се оказаха 

във вратата на „телекома“. За „Ромстал ХЕС“ Кристиян Тодоров 

отбеляза 5 пъти, а Дилян Василев и Владислав Славов вкараха по 4. 

Сашо Динев се отчете с 2 гола за „Виваком“, а другите два бяха дело 

на Станой Бранков и Костадин Трифонов.

„Джи Пи Груп“ и „Технопанел“ се изправиха един срещу друг и на-

помниха за мач на „Байерн Мюнхен“ с крайния резултата 8:0. „Джи Пи 

Груп“ разгроми съперниците си след хеттрик на Ивайло Йовев, два 

гола на Йордан Василев и по един на Добромир Иванов, Кристомир 

Кръстев и Теодор Сърбев. След близо двегодишно отсъствие на 

вратата на „Джи Пи“ се завърна легендата на тима Ивайло Петров.

Бомбата на кръга беше поднесена от ветераните от „Строи-

телния техникум“, които надиграха с 5:1 репрезентацията на „Бо-

кал“, като главно действащо лице в мача се оказа Петър Ванков, 

който вкара две попадения и подаде за другите три, дело на Румен 

Ангелов (2) и Иван Тошев.

„Марибор строй“ се поздрави с победа от 6:4 срещу „Йони ДМ“. За 

победителите се разписаха Николай Зайков (2), Борислав Беширов, 

Огнян Милеков и автогол на Сашко Кирилов. За „Йони“ с хеттрик се 

отчете Красимир Вълчев и Анислав Симеонов - с едно попадение.

НЕДВИЖИМИ ИМОТИОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ 
ГОВОРЯТ
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С нова визия,

подобрена 

функционалност

и мобилни 

приложения!

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

СТРАНИЧНИ

Размер 355х63 пиксела

Цена – 1800 лв./1 година

              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ  

НА НОВИНА В САЙТА

Обем до 2500 знака + 1 снимка

Цена – 120 лв.

Цените не включват ДДС 

Реклами:

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

За 1 година (52 броя) – 5850 лв.

За 6 месеца (26 броя) – 3850 лв.

За 3 месеца (13 броя) – 2400 лв.

За 1 месец (4 броя) – 1000 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

5. ВЛОЖКИ ДО 50 Г, ДО А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО

НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ 

НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка 

на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка 

на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и 

тиражиране – 1000 лв. 

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

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