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Искра Михайлова, евродепутат, 
зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ в ЕП: BG.121357Q/U

Очакваме Renovation Wave да бъде 
представена през октомври 

Дигитализацията в 
строителството – водеща тема 
на XIII Национална конференция по 
транспортна инфраструктура
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Първата 17-километрова отсечка от магистралата ще е готова половин година по-рано от предвиденото по договор
Десислава 
Бакърджиева

В началото на ноември 

ще е готов първият учас-

тък от АМ „Европа“ между 

Драгоман и Сливница, кое-

то е близо половин година 

по-рано от предвиденото по 

договор, съобщиха от Аген-

ция „Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ). Строителните 

работи на 17-километрова-

та отсечка са изпълнени на 

95% и очакванията са дви-

жението по новоизградено-

то трасе да бъде пуснато 

в първите дни на следващия 

месец.

Модернизаци ята  на 

17 км от първокласния път 

I-8 Драгоман – Сливница (от 

км. 15+500 до км. 32+447,20) 

започна през май миналата 

година. Инвестицията е 

117,3 млн. лв., които са оси-

гурени от републиканския 

бюджет. 

От АПИ припомниха, че 

за улеснение на трафика 

към ГКПП „Калотина“ пое-

тапно до момента е пусна-

то двупосочно движението 

между 15-и и 20-и км и 21-ви 

и 25-и км. „Ако метеороло-

гичните условия са добри, 

до средата на октомври ще 

бъде завършена и отсечката 

от 25-и до 29-и километър“, 

допълват от Агенцията.

Изпълнител е „ГБС - Ин-

фраструктурно строител-

ство“ АД, като срокът на 

договора им е април 2021 г. 

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

www.leo-bg.com
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3 октомври 

Красимир Караиванов, управител на „Каро Трейдинг” ООД

12 октомври  

Инж. Николай Николов, зам.-председател на УС на КСБ и 

председател на ОП на КСБ – Бургас

Валентин Йовев, зам.-министър на регионалното развитие и 

благоустройството

Емил Христов

„Следващата седмица 

ще направим обществено 

достояние два документа. 

Единият ще е текстът за 

Споразумението за парт-

ньорство за новия програ-

мен период 2021 - 2027 г., 

а другият – Националният 

план за възстановяване и 

устойчивост.“ Това съобщи 

вицепремиерът Томислав 

Дончев на организиран от 

Конфедерацията на не-

зависимите синдикати в 

България (КНСБ) форум на 

тема „Дигиталната и зеле-

на трансформация в Бълга-

рия“. Участие в събитието 

взеха още министърът на 

труда и социалната поли-

тика Деница Сачева и пре-

зидентът на КНСБ Пламен 

Димитров. Камарата на 

строителите в България 

бе представена от Дими-

тър Копаров, директор „Ор-

Росица Георгиева

През 2021 г. Столичната община (СО) ще реализира 

проекти по програмата „София избира”, които ще бъдат 

заложени в инвестиционните планове на администра-

цията. Това каза кметът на СО Йорданка Фандъкова по 

време на пресконференция, на която представи новата 

инициатива. В нея участваха и зам.-кметовете на Со-

фия по направление „Финанси и здравеопазване” Дончо 

Барбалов и по „Дигитализация, иновации и икономическо 

развитие” Генчо Керезов. 

Идеята за програмата е заимствана от Париж. За 

2021 г. бюджетът й ще е 1,5 млн. лв. Фандъкова обяс-

ни, че те ще бъдат вложени в проекти, предложени от 

гражданите, и организации, избрани от тях с гласуване. 

До 25 октомври могат да се подават идейни планове с 

приблизително остойностяване на sofia.izbira@sofia.bg. 

Всички получени предложения ще бъдат разгледани от 

експерти на общината. След това ще бъдат публикувани 

на специална платформа, където гражданите ще могат 

да гласуват в периода 1 ноември - 1 декември. Идеите, 

събрали най-голям брой гласове, ще се изпълняват през 

следващия строителен сезон.

Обществено достояние ще стане и Споразумението за 
партньорство за програмен период 2021 – 2027 г.

ганизационна политика“.

„Националният план за 

възстановяване и устой-

чивост не може да е план 

на правителство, той 

трябва да е план на Бъл-

гария“, подчерта Дончев. 

Вицепремиерът поясни, че 

сегашната власт може да 

го подготви, но той ще 

бъде изцяло реализиран 

от следващия кабинет. 

„Крайният срок е април 

2021 г. Мисля, че ние ще 

бъдем готови още до края 

на тази година“, каза То-

мислав Дончев. 

Според него през след-

ващите три месеца пред-

стои не само активна 

работа от страна на екс-

перти в администрация-

та. Той заяви, че ще бъде 

изслушана и всяка адек-

ватна критика. „Ключови-

ят въпрос ще бъде къде да 

се насочи финан-

сирането, което 

трябва да е об-

вързано с рефор-

ми“ ,  подчерта 

вицепремиерът 

и припомни, че 

на  базата  на 

този план Бъл-

гария ще получи 

6,2 млрд. евро. 

„Средствата не се дават 

с пълната фриволност, че 

с тях може да се прави 

всичко. Те следват спе-

цифичните препоръки за 

страната. Това не са мал-

ко пари, говорим за повече 

от 12 млрд. лв. Важно е да 

ги насочим към регионите, 

в които ще има максима-

лен ефект“, акцентира 

Дончев.

В изказването си Пла-

мен Димитров сподели, че 

публичните инвестиции 

трябва да бъдат прио-

ритетни в социалните 

системи, в сферите здра-

веопазване, образование, 

култура, както и в отра-

сли от реалния публичен 

сектор.

„Обсъжда се създава-

нето на виртуална плат-

форма за обучение на 

възрастни в електронна 

среда с насоченост към 

създаване на нови работ-

ни места. Наред с това 

ще се използва изкуствен 

интелект при предоставя-

не на услуги на пазара на 

труда“, заяви на свой ред 

министър Деница Сачева. 

От думите й стана ясно, 

че ще се засили и ролята 

на центровете за зае-

тост и социално подпо-

магане за предоставяне 

на интегрирани услуги.

Снимки Румен Добрев
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В участъка между Дра-

гоман и Сливница е изгра-

дено второ платно, а ста-

рото е реконструирано 

до магистрален габарит. 

Отсечката е с по две лен-

ти за движение в посока и 

лента за аварийно спиране. 

По трасето има два нови 

пътни възела „Сливница 1“ 

и „Сливница 2“, които са с 

енергоефективно освет-

ление, както и 11 големи 

съоръжения – 5 подлеза, 5 

надлеза и мост над р. Сли-

внишка при 30-и км. Предви-

дени са и 7 площадки за от-

дих и принудително спиране 

и 14 бр. армонасипни стени.

АМ „Европа“  между 

ГКПП „Калотина“ и Софий-

ския околовръстен път е 

с дължина 48 км. Изпълне-

нието на магистралата 

е разделено на три части. 

Строителството на пър-

вите два участъка включва 

модернизация на същест-

вуващия първокласен път 

I-8 между Калотина и Сли-

вница. Участъкът от ГКПП 

„Калотина“ до Драгоман е с 

дължина 14,5 км и СМР на 

него започнаха през февру-

ари т.г. Другата отсечка 

от Сливница до връзката 

със Северната скорост-

на тангента е 16 км и ще 

преминава по ново трасе. В 

момента за нея се изготвя 

техническият проект.

Автомагистралата е 

част от основната тран-

севропейска транспорт-

на мрежа. Трасето е по 

направлението Лондон – 

Будапеща – Белград – Со-

фия – Пловдив – Истанбул 

– Калкута и е най-кратки-

ят път, свързващ Западна 

Европа с Близкия и Средния 

изток. Участъкът ГКПП 

„Калотина” – София осигу-

рява връзка към трансев-

ропейски коридор „Ориент/

Източно Средиземномор-

ски”.

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

Десислава 
Бакърджиева

Започва ремонтът на 

първите 12 км от автомаги-

страла „Тракия“ в платното 

за Бургас от общо 52 км, кои-

то ще бъдат обновени пое-

тапно. Участъкът, по който 

ще се работи, е от 156-и км 

след п.в. „Белозем“ до 168-

и км преди п.в. „Оризово“. 

По време на строителните 

дейности трафикът ще се 

осъществява дву-

посочно в платно-

то за София. 

Предвидени 

са цялостна под-

мяна на асфалто-

вата настилка, 

подобряване на 

отводняването, полагане на 

нова хоризонтална марки-

ровка, пътни знаци и ограни-

 от стр. 1

Мирослав Еленков

Европейският пар-

ламент (ЕП) одобри 

назначаването на Ма-

рейд Макгинес за евро-

комисар, както и про-

мяната на ресора на 

изп. заместник-пред-

седател на ЕК Валдис 

Домбровскис. Това се наложи, след като досегашни-

ят еврокомисар по въпросите на търговията Фил 

Хоган подаде оставка в края на август.

Сегашният зам.-председател на ЕП Марейд 

Макгинес (Ирландия) влиза в състава на Евро-

пейската комисия и ще отговаря за финансовите 

услуги, финансовата стабилност и капиталовите 

пазари. При гласуването на кандидатурата й тя 

получи 583 гласа „за“, 75 „против“ и 37 „въздържал 

се“. Отсега-нататък Валдис Домбровскис (Лат-

вия) ще отговаря за търговията. Изменението 

беше одобрено с 515 гласа „за“, 110 „против“ и 70 

„въздържал се“. 

На 2 октомври Макгинес и Домбровскис преми-

наха през тричасови публични изслушвания пред 

ЕП, за да могат евродепутатите да преценят 

тяхната компетентност за съответните ресори.

Десислава Бакърджиева 

Инж. Марин Гергов е новият председател на УС 

на Камарата на инженерите в инвестиционното 

проектиране (КИИП). Той беше избран в края на сеп-

тември на редовното отчетно-изборно Общо съ-

брание на организацията, на което бе определено 

централното ръководство за мандат 2020 - 2024 г. 

Зам.-председател на УС на КИИП е инж. Огнян Ата-

насов, а главен секретар на Камарата остава инж. 

Антони Чипев. Общото събрание гласува и за пред-

седатели на Националните професионални секции, 

членове на Контролния съвет и на Комисията по дис-

циплинарно производство.

чителни системи. Ремонтът 

ще се изпълнява от „Авто-

магистрали“ ЕАД, с което 

Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ) има договор по 

ЗОП за поддържане на АМ 

„Тракия“.

Очаква се обновяването 

на 12-те км да приключи в 

края на октомври - начало-

то на ноември. „Ако времето 

позволи, след това строител-

ните работи в посока Бургас 

ще продължат в 40-километ-

ровия участък от Оризово до 

Стара Загора. Когато завър-

ши ремонтът на платното 

за Бургас, през следващата 

година ще се обнови и плат-

ното за столицата“, съобщи-

ха от АПИ.
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Елица Илчева

Внесеният от Минис-

терския съвет законопро-

ект за промени в Закона за 

устройство на терито-

рията (ЗУТ), които каса-

ят дейността на надзора 

в строителството, беше 

приет на първо четене от 

парламентарната Комисия 

по регионална политика, 

благоустройство и мест-

но самоуправление. Това 

обаче стана с уговорката 

на председателя й Искрен 

Веселинов, че след очакван 

втори проект с подобна 

философия двата ще бъ-

дат гледани комплексно и 

допълнени по същество. 

Становища по настоящ-

ия вариант вече са пред-

ставени от Българската 

стопанска камара, Кама-

рата на архитектите в 

България, Националното 

сдружение на общините в 

Република България. Пред-

стои и предложение и от 

страна на Камарата на 

строителите в България. 

Целта на приетите 

от комисията промени е 

засилване на държавния 

контрол върху качеството 

на строителството. Това 

ще се постигне с по-ефек-

тивен контрол от страна 

на органите на ДНСК, по 

отношение на чиито пра-

вомощия са установени 

„непълноти“. Конкретно 

става въпрос за функци-

ите на консултантите, 

които извършват оценка 

на съответствие на ин-

вестиционните проекти и/

или упражняват строите-

лен надзор. Прецизиран е 

обхватът на оценката за 

съответствие на инвес-

тиционния проект, като 

в случаите на приемането 

й от експертен съвет на 

одобряващата админи-

страция се съставя про-

токол, подписан от всички 

негови членове.

Законопроектът е в из-

пълнение и на одобрени с 

решение на Министерския 

съвет от 2018 г. мерки за 

трансформация на моде-

ла на административно 

обслужване, според които 

изискванията към консул-

тантите и физическите 

лица от техния състав, 

чрез които се осъщест-

вява дейността по оценка 

за съответствие и строи-

телен надзор, следва да са 

регламентирани със закон. 

С идея за ясно опреде-

ляне на задълженията на 

консултанта по време на 

строежа са предложени 

изменения, които точно да 

регламентират неговите 

функции при завършване-

то на СМР и изготвянето 

на окончателния доклад до 

възложителя, като съдър-

жанието на доклада е нор-

мативно определено. 

Органите на ДНСК по-

лучават правомощие едно-

временно със служебната 

проверка въз основа на 

издадените разрешения 

за строеж да извършват 

и проверка на комплексния 

доклад на консултанта, 

което депутати от коми-

сията коментираха като 

„контрол върху контрола“. 

Прецизирани са услови-

ята и редът за издаване на 

удостоверение за вписва-

не в регистъра на консул-

тантите. Членовете на 

органите на управление 

на юридическото лице или 

едноличният търговец с 

такава дейност, както и 

наетите от тях по трудов 

или друг договор физически 

лица трябва да отговарят 

на завишени изисквания: да 

са специалисти със завър-

шено висше образование с 

образователно-квалифика-

ционна степен „магистър“; 

да притежават техниче-

ска правоспособност; да 

имат най-малко 5 години 

стаж по специалност-

та; да не са допуснали и/

или извършили повече от 

две нарушения по закона и 

нормативните актове по 

прилагането му през по-

следните три години.

Въведено е ограниче-

ние консултантът да не 

може да сключва договори 

за изпитвания в лаборато-

рии на строителя или на 

свързани с него лица, кога-

то упражнява строителен 

надзор на строеж, изпъл-

няван от същия строител. 

Няма да може да участва 

и в оценяване съответ-

ствието на проекта за 

строежи, за които той или 

наетите от него по друго 

правоотношение, различно 

от трудовото, физически 

лица са строители и/или 

доставчици на машини, 

съоръжения, технологично 

оборудване, както и свър-

заните с тях лица по сми-

съла на Търговския закон.

Действието на изда-

дените удостоверения 

за оценяване пък ще се 

прекратява предсрочно 

при влезли в сила две на-

казателни постановления. 

Увеличен на три години е и 

периодът от време за не-

допускане и неизвършване 

на нарушения. 

В проекта е разширен 

кръгът на участниците в 

строителството, носещи 

административно-нака-

зателна отговорност за 

нарушения на ЗУТ и под-

законовите нормативни 

актове по неговото при-

лагане. Предвиждат се 

нови санкции и завишени 

глоби за проектанти и 

лица, упражняващи тех-

нически контрол по част 

„Конструктивна“, както 

и налагането на глоба на 

правоспособни физически 

лица, чрез които се осъ-

ществяват дейностите 

по оценяване съответ-

ствието на проектите и/

или строителен надзор на 

строежите за други нару-

шения на ЗУТ и актовете 

по неговото прилагане. 

Снимка Емил Христов

WWW.INGCONSULT.BIZ0700 20 404
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На редовното си 

заседание Министер-

ският съвет одобри 

проект на Закон за 

изменение и допълне-

ние (ЗИД) на Закона 

за обществените по-

ръчки (ЗОП), с който 

се прецизират изиск-

вания, произтичащи 

от европейското за-

конодателство.

С новите тексто-

ве се уеднаквява под-

ходът при определяне 

качеството възложи-

тел на публичните и 

частните лечебни 

заведения чрез отпа-

дане на изискването 

за вида на собстве-

ността. Тези, които 

са изцяло частна 

собственост, но се 

финансират с повече 

от 50 на сто от дър-

жавния и/или общин-

ския бюджет, или от 

НЗОК, ще попадат в 

кръга на възложите-

лите. Разширява се и 

обхватът на измене-

нията в договорите 

и рамковите спора-

зумения, които се 

квалифицират като 

съществени. Целта е 

да се ограничат слу-

чаите на допустими 

отклонения от пър-

воначално сключения 

договор.

Чрез промените 

се урежда издаване-

то на индивидуални-

те административни 

актове на  възло -

жителите, като се 

прецизират реквизи-

тите на решенията, 

създавани чрез ЦАИС 

„Електронни общест-

вени поръчки“.

При възлагането 

на обществени по-

ръчки чрез събиране 

на оферти с обява са 

предвидени нови въз-

можности, аналогич-

ни на процедурите за 

възлагане на поръчки 

на по-висока стой-

ност, като прилага-

не на т.нар. обърнат 

ред за възлагане и 

удължаване на сро-

ка за получаване на 

оферти в определени 

случаи.

В ЗИД на ЗОП е 

заложено още уеднак-

вяване на подхода за 

определяне размера 

на санкциите, които 

КЗК налага при ус-

тановяване на нару-

шения. Въвеждат се 

граници от 1 до 3 на 

сто и от 5 до 10 на 

сто в зависимост от 

сериозността на на-

рушението. 

Страницата 
подготви 
Десислава 
Бакърджиева

Министерството на ре-

гионалното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) ще 

създаде единен регистър по 

устройство на територия-

та. Той ще обединява в себе 

си всички регистри, водени 

от МРРБ, Дирекцията за 

национален строителен 

контрол, областните и об-

щинските администрации 

и от администрациите на 

районите в градовете с 

районно делене. Това е една 

от приетите от правител-

ството промени в Закона за 

устройство на територия-

та (ЗУТ), с които се 

цели подобряване на админи-
стративното обслужване 

и намаляване на админи-

стративната тежест за 

гражданите и бизнеса, как-

то и прецизиране на проце-

са, свързан с предоставяне 

на административни услуги 

по реда на ЗУТ.

От пресцентъра на Ми-

нистерския съвет поясня-

ват, че в регистъра ще се 

публикуват разрешения за 

поставяне на премества-

еми обекти, рекламни, ин-

формационни и монументал-

но-декоративни елементи и 

заповеди за премахването 

им, разрешения за изработ-

ване на устройствени пла-

нове и техните изменения, 

актове за одобряването им, 

както и 

разрешения за строеж. 

Той ще съдържа и удос-

товерения на консултанти-

те, извършващи оценяване 

на съответствието на 

инвестиционните проекти 

и/или упражняване на стро-

ителен надзор, технически 

паспорти на строежите, 

актове за въвеждане в екс-

плоатация на строежите и 

заповеди за премахване на 

незаконни строежи. Регис-

търът ще бъде интегриран 

с порталите за отворени и 

за пространствени данни.

Предвижда се с наредба 

да бъдат определени общи 

правила за организацията 

на административното 

обслужване по ЗУТ и да се 

утвърдят образци на до-

кументи за всички админи-

стративни услуги, извърш-

вани по реда и условията 

на този закон. Целта е на-

маляване на администра-

тивната тежест за граж-

даните и бизнеса, като се 

уеднакви броят и видът на 

изискващите се докумен-

ти за една и съща услуга, 

видът и съдържанието на 

заявленията за предоста-

вяне на административни 

услуги и осигуряването на 

различни възможности за 

подаване на заявления за 

извършване на услугите и 

получаване на готовите 

документи.

С приемането на зако-

нопроекта ще се оптими-

зират разрешаването на 

изработване на устрой-

ствени планове и техните 

изменения, одобряването 

на устройствени планове и 

техните изменения, одобря-

ването на инвестиционни 

проекти, 

издаването на разрешения 
за строеж, на разрешения 
за ползване на строежи 
от първа, втора и трета 
категория 

и на удостоверения за 

въвеждане в експлоатация 

на строежи от четвърта и 

пета категория, регистри-

рането на технически пас-

порти за строежи, издава-

нето на удостоверения за 

търпимост, на разрешения 

за поставяне на премества-

еми обекти и за поставяне 

на рекламни, информационни 

и монументално-декоратив-

ни елементи.

Изчерпателно са регла-

ментирани изискванията, 

при които може да бъде 

дадено съгласие, или осно-

ванията за отказ, както 

и особените правила при 

издаване на предварител-

но съгласие за геозащит-

ни мерки и дейности или 

строителство на сгради 

и съоръжения в свлачищни 

райони. Определя се също 

редът за служебно съгласу-

ване на проектите на под-

робни устройствени плано-

ве със заинтересованите 

централни и териториални 

администрации, както и със 

специализираните контрол-

ни органи в случаите, кога-

то за съгласуването не се 

изисква издаване на актове 

при условията, по реда и 

сроковете, определени в 

специален закон.

Заложено е още писмено 

съгласие на съответния ми-

нистър за промяна на пред-

назначението на сграда или 

част от такава, която е 

обект на образованието, 

науката, здравеопазването 

или културата, както и на 

спортни обекти, съоръже-

ния или на части от тях, 

да се предоставя служебно 

на главния архитект на об-

щина или на компетентен 

орган.



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 9 октомври 2020

Естествени партньори по 
темата за възможностите за 
реализиране на инициативата 
на ЕК „Вълна за обновяване“ в 
България са КСБ и в. „Строител“

Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ в ЕП:

Ренета Николова

Г-жо Михайлова, на 16 сеп-
тември председателят на 
Европейската комисия Урсула 
фон дер Лайен изнесе първата 
си реч за състоянието на Съ-
юза. Даде ли чрез нея отговор 
как Европейската комисия ще 
се справи с неотложните въ-
проси, пред които е изправен 
EС, и кои бяха според Вас най-
важните акценти в това изказ-
ване?

Това беше първото обръще-

ние на Урсула фон дер Лайен в 

качеството й на председател на 

ЕК за състоянието на Съюза. То 

беше дълго и включваше в себе 

си няколко документа. На първо 

място тя адресира част от из-

казването си към гражданите 

на ЕС, като подчерта ролята на 

Европейската комисия и на со-

лидарността на ЕС за преодоля-

ване на кризата от пандемията 

с COVID-19. Това беше важно, за-

щото в някои страни се водеха 

и продължават да се водят кам-

пании, в които се твърди, че Ев-

ропейският съюз е безпомощен, 

слаб и не реагира адекватно на 

кризата с COVID-19. На второ 

място имаше послания, които 

бяха адресирани към Съвета на 

ЕС и към Европейския парламент 

като съзаконодатели, които но-

сят отговорността за бързо-

то приемане на регламентите, 

както и за законодателното 

регулиране на Фонда за възста-

новяване и устойчивост на ЕС 

- тези 750 млрд. евро, които са 

новата инициатива на ЕК, одо-

брена вече от Съвета. Пред-

стои напълно завършване на за-

конодателния процес и приемане 

на Многогодишната финансова 

рамка. Тя е от много голямо зна-

чение, тъй като от началото на 

2021 г., което е след по-малко от 

три месеца, трябва да започнат 

да се прилагат програмите, кои-

то ще се финансират по нова-

та рамка. Там също Урсула фон 

дер Лайен беше категорична по 

отношение на отговорността 

на Съвета и на Парламента и за 

необходимостта да се вземат 

бързи мерки, за да може наисти-

на да се инвестира в това, кое-

то е планирано, и да се подкрепи 

европейската икономика. Не на 

последно място в нейното обръ-

щение имаше елементи, които 

се четат много внимателно от 

бизнеса в цяла Европа, и те са 

свързани със Зелената сделка, 

дигитализацията и иновациите, 

като цяло във всички сфери. Тя 

подчерта това направление, да-

вайки даже пример за водород-

ни долини, както преди време 

са правени силиконови долини. 

Другият пример, който тя даде, 

беше свързан с „Вълната за об-

новяване“ на сградния фонд на 

територията на Европейския 

съюз - ясен сигнал към бизнеса 

в цяла Европа. Сигнал, че ЕК има 

много сериозни намерения да 

акцентира не само върху нуж-

дата, но и върху всички необхо-

дими инструменти, за да стане 

това факт – да бъдат санирани 

и реновирани все повече сгради 

на територията на ЕС, за да 

се постигнат както целите за 

превенция на климатичните про-

мени и намаляване на вредните 

емисии, така и по-ефективно из-

ползване на енергията. Другият 

важен аспект е създаването на 

работни места и мобилизиране-

то на един голям сектор от ев-

ропейската икономика - сектор 

„Строителство“, който може 

да бъде основен фактор за въз-

становяването на икономиката 

на ЕС. Така че изявлението на 

Урсула фон дер Лайен беше мно-

гопластово. Всеки може да види 

в него това, което го интере-

сува, и определено е визионер-

ско за идващата година, която 

предстои. 

Споменахте Зелената сдел-
ка и обновяването на сградния 
фонд на ЕС. Те са основни при-
оритети на ЕК и Парламента. 
Вие преди дни изнесохте до-
клад относно максималното 
използване на потенциала за 
енергийна ефективност на 
сградния фонд на ЕС. Може ли 
да ни разкажете по-подробно 
за доклада, изводите и пре-
поръките, които се правят в 
него?

Докладът е по собствена 

инициатива, изготвен бе в Коми-

сията по промишленост, енер-

гетика и иновации на ЕП. Водещ 

беше колега от групата на „Зе-

лените“, но работихме в много 

близко сътрудничество заедно с 

колеги от Европейската народна 

партия, от групата на „Социа-

листите и демократите“, също 

така и от „Зелените“. Аз бях 

докладчик от страна на „Обнови 

Европа“. Докладът беше приет с 

много голямо мнозинство в Пар-

ламента. Над 530 гласа бяха „за“. 

Сравнително малко бяха „про-

тив“ и „въздържали се“, което е 

добър резултат за един доклад, 

който си поставя доста амби-

циозни цели. Идеята ни беше, 

преди ЕК да публикува своята 

инициатива – Renovation wave, 

ние да представим позицията 

на ЕП по отношение на енергий-

ната ефективност на сградния 

фонд на ЕС и възможностите 

тя да бъде максимализирана, не 

подобрена, а максимализирана. 

В доклада има няколко много се-

риозни послания. На първо място 

се подчертава необходимостта 

от много стриктни, актуални 

и амбициозни планове на стра-

ните членки за реновиране на 

сградния фонд, като се вклю-

чат не само жилищни и много-

фамилни сгради, но и общест-

вени сгради, които са публична 

собственост, а също така и 

еднофамилни сгради като въз-

можност да получават подкрепа 

за подобряване на енергийната 

ефективност. Това е първото 

много силно послание. 

Второто послание от до-

клада е необходимостта от 

гарантиране на адекватно фи-

нансиране по всички възможни 

линии и всички съществуващи 

инструменти, както в Многого-

дишната финансова рамка, така 

и в Плана за възстановяване и 

устойчивост на ЕС. Имахме спо-

рове дали да се определя самос-

тоятелен фонд, или да се остави 

възможността да се използват 

всички съществуващи фондове. 

Накрая се разбрахме, че ще се 

използват всички съществува-

щи фондове, защото това дава 

възможност при една амбициоз-

на национална програма стра-

ната член да не се ограничава 

от квота, която е определена 

от ЕК, а да финансира, колкото 

тя реши, в зависимост от със-

тоянието на сградния фонд на 

всяка страна и необходимостта 

от намаляване на въглеродни-

те емисии и потреблението на 

енергия. България е сред стра-

ните, които използват изключи-

телно много енергия във всички 

видове производства и много 

енергия за отопляване, охлажда-

не и стопанисване на сградния 

фонд. Така че това послание е от 

съществено значение. 

На трето място ние поста-

вихме въпроса за качеството на 

материалите, които се включ-

ват както в изграждането на 

нови сгради, така и в процеса 

на реновиране на стари сгради. 

Модерните качествени матери-

али са от значение за постига-

не на ефекта - минимална цена 

и максимален ефект. Трябва да 

имаме предвид, че вече знаем 

от статистиката, че 90% от 

сградите, които съществуват 

в момента, ще продължават да 

съществуват и през 2050 г. Ако 

искаме да живеем в неутрална 

от гледна точка на парникови 

емисии Европа, трябва да се 

погрижим и сградите да не про-

извеждат такива емисии и да 

консумират колкото се може по-

малко енергия.

В доклада има и специална 

глава, която е посветена на 

дигитализацията на процеса 

на реновиране. Тоест използва-

нето на дигитални технологии 

от строителния бранш и таки-

ва технологии в управлението 

на сградите, след като те са 

реновирани. 

Не на последно място има 

много ясно послание, на което аз 

специално държах - да се проведе 

във всяка една страна член ясна 

информационна кампания - защо 

Снимки в. „Строител“
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е необходимо реновирането на 

сградите. То не е само за да се 

даде работа на строителния 

бранш. Нужно е, за да се подобри 

качеството на живот в тези 

сгради, да се намали потребле-

нието на енергия, както и въгле-

родният отпечатък на сградите 

като цяло в ЕС. Не на последно 

място реновирането подобрява 

състоянието на сградния фонд и 

повишава цената му, което е от 

интерес и на собствениците. 

Информационните кампании ще 

бъдат част от тези национални 

кампании за реновиране. Това е в 

общи линии, което мога да кажа 

за доклада. В него има интерес-

ни позиции, свързани с ролята на 

строителния бранш в процеса на 

реновация. Не е случайно, че в по-

следния месец вече се проведоха 

онлайн серия от събития, орга-

низирани както от производи-

тели на строителни материали 

- последното, в което участвах, 

беше на Европейската асоциа-

ция на производителите на гипс, 

така и от организации, които са 

свързани с енергийната ефек-

тивност. Всички те разглеждат 

позициите в доклада и очакват 

представянето на инициатива-

та от ЕК.

Кога се очаква представя-
нето на „Вълната за обновява-
не”?

Ние очаквахме тя да бъде 

представена в края на септем-

ври. Както виждате, Комисията 

доста амбициозно презентира 

нови и нови идеи, последният ден 

беше използван за докладите за 

върховенството на закона. Оч-

акваме, че в първата половина 

на октомври ще бъде предста-

вена тази инициатива на ЕК. Аз 

планирам да организирам една 

онлайн среща за заинтересова-

ните страни в България. В мо-

мента, в който излезе предложе-

нието на ЕК, ще поканя комисаря 

по енергетика Кадри Симсон, за 

да обсъдим с нея както позиция-

та на Парламента, така и тази 

на ЕК, а също така не на послед-

но място - готовността и въз-

можностите за реализиране на 

тази инициатива в България. Ес-

тествени партньори при такава 

тема са Камарата на строите-

лите в България и в. „Строител“.

На какъв етап е приемане-
то на МФР? Все още ли е ак-
туално искането на евродепу-
татите тя да бъде подобрена, 
за да получи подкрепа? Какво 
трябва да се подобри и кога 
според Вас е реалистично да 
очакваме приемането й?

МФР от 2021 г. е предложена 

от ЕК през 2018 г. Парламентът 

изработи своите позиции през 

2019 г. Предишният състав на 

Европейския парламент положи 

много сериозни усилия, за да за-

върши работата по позициите 

на Парламента преди изборите, 

които бяха през май 2019 г. След 

това промените са свързани с 

факта, че се предложи новият 

План за възстановяване и устой-

чивост, свързан с пандемията и 

икономическата криза във връз-

ка с нея. МФР като основни на-

правления и програми остава. 

Има някои изменения, които са 

свързани с възможността за ре-

агиране на пандемията, създава-

нето на Фонда за честен пре-

ход и целия механизъм за честен 

преход. Това не са конструктив-

ни промени в Рамката. Сега сме 

на етап, в който имаме позиции 

на Съвета и основното различие 

е обемът на финансиране. Съве-

тът е доста по-рестриктивен 

и налага някои съкращения по 

бюджетни линии, които не бяха 

приети с въодушевление в ЕП, 

защото те според нас противо-

речат на приоритетите на ЕС. 

Ние говорим за иновации, гово-

рим за конкурентоспособност 

на икономиката на Съюза, за об-

разование, за нови технологии и 

същевременно имаме предложе-

ния от Съвета за съкращаване 

на бюджета на програми като 

„Хоризонт“ и „Еразъм“ и други. 

Основният спор в момента е за 

пари, за това до каква степен 

ще бъдат финансирани една или 

друга програма от различните 

раздели на МФР. Водят се пре-

говори със Съвета, има прегово-

рен екип от Парламента, в него 

участват и представители на 

ЕК. Ние все още не сме се от-

казали, като си даваме сметка, 

че за да постигнем резултат, 

трябва да постигнем компро-

мис. Една е позицията на Коми-

сията, друга е на ЕП, а трета 

на Съвета. Ще дам само един 

пример – за програмата „Хори-

зонт Европа“, която е наследник 

на програмата „Хоризонт 2020“, 

предложението на Комисията 

за финансиране на програма-

та беше 100 млрд. евро, на ЕП 

беше 120 млрд. евро, а на Съве-

та предложението е за по-малко 

от 90 млрд. евро с една добавка 

от Фонда за възстановяване и 

устойчивост. В същите съотно-

шения са позициите по отноше-

ние на повечето програми. Тряб-

ва да кажа, че за структурните 

фондове на Европейския съюз 

споровете не са толкова теж-

ки, тъй като е ясно, че ако иска-

ме да имаме възстановяване на 

икономиката, то трябва да се 

използват тези вече познати 

инструменти, за които има ад-

министративен капацитет, кои-

то работят в страните членки 

и които могат да отговорят на 

приоритетите на всяка стра-

на член. Германското предсе-

дателство на Съвета на ЕС е 

много амбицирано, напредваме 

в преговори по различни теми, 

октомври ще бъде месец на пре-

говорите със Съвета. Много е 

възможно към края на годината 

да имаме Многогодишна финан-

сова рамка и, разбира се, догово-

рен ресурс за всички програми. 

Следващата година ще трябва 

да се довърши работата по ре-

гламентите за програмите и те 

да започнат да работят колкото 

се може по-бързо.

Ясни ли са вече оперативни-
те програми и кои ще са основ-
ните, ще има ли нови и в какви 
сфери?

Отговорът на този въпрос 

зависи от всяка страна членка 

на ЕС, която ще определи в за-

висимост от съществуващите 

фондове какви програми ще се 

направят. Доколкото знам, Бъл-

гария в момента работи в рам-

ките на сега съществуващите 

програми, но заедно с това ние 

сме длъжни да направим и План 

за възстановяване и устойчи-

вост. Освен това сме длъжни 

да направим планове на райони-

те в преход. Съчетанието меж-

ду всички тези документи може 

да даде по-различна картина, 

но това е, когато има яснота 

по някои от тях. Чувам, че има 

сериозни акценти в дигитали-

зацията, например в програма-

та, която се ръководи от Ми-

нистерството на транспорта, 

информационните технологии 

и съобщенията. Знам, че се ко-

ментира градското развитие, 

в него влиза и възстановяване-

то на сградния фонд по програ-

мата за регионално развитие. 

От голямо значение е как ще се 

планира програмата за човеш-

ки ресурси, за да може тя да се 

съчетае с плановете за преход, 

финансирани от Фонда за чес-

тен преход, когато става дума 

за преквалификация на работни-

ци. По програмите съм убедена, 

че се работи. До този момент 

обаче силно представяне на ня-

какви проекти на оперативни-

те програми в общественото 

пространство в България не сме 

видели. Може би това идва от 

неяснотите с МФР или от пре-

дизвикателството да се напра-

ви синхрон между много докумен-

ти, някои от които са съвсем 

нови и непознати за България.

Какво сочат данните за из-
пълнението на оперативните 
програми на европейско ниво и 
има ли забавяне заради криза-
та с COVID-19? Ще се наложи ли 
преразпределение на средства 
или удължаване на срокове и 
къде стои България в общата 
картина?

Това, което получаваме като 

информация от ЕК, е, че общото 

изпълнение на инвестиционните 

програми в България към 1 сеп-

тември 2020 г. показва, че 90% 

от кохезионните фондове - Фон-

да за регионално развитие, Кохе-

зионния фонд и Социалния фонд, 

както и трансграничните фон-

дове и програми, вече са дого-

ворени, но ние сме в последната 

година на изпълнение. Възстано-

вяването е на ниво 43%, тоест 

ЕК е изплатила на страната 

ни 43% от предвиденото. Това 

е средно ниво за ЕС като цяло. 

Някакво голямо забавяне няма. 

Много е важно договорените 

проекти да се реализират, за 

да има възстановяване. Защото 

под 50% разплатени в последна-

та година от периода не е много 

висок процент, въпреки че е бли-

зък до средния за ЕС. 

Кризата с COVID-19 ни пре-

дизвика да направим предложе-

ние, което много бързо приехме 

в Парламента - да разрешим 

на страните членки неизполз-

ван и недоговорен ресурс да 

бъде пренасочен първо за мер-

ки, свързани с преодоляване на 

здравната криза. На второ мяс-

то и за кризата със заетост-

та и подпомагане на малките и 

средни предприятия. Една част 

от структурните фондове беше 

пренасочена, но мога да кажа, че 

в България не става дума за ми-

лиарди, а за много по-малка сума. 

Очаквам, че за този програмен 

период ще има близко до плани-

раното изпълнение. Освен това 

има един компонент, който ЕК 

представи на страните членки 

- т.нар. React EU, или Подкрепа 

за възстановяване за кохезия-

та и териториите в Европа. По 

линия на този фонд България ще 

получи 656 млн. евро и те ще бъ-

дат достъпни в най-скоро време. 

Те ще бъдат насочени към реги-

оните за възстановяване, като 

целта е да се коригира там, 

където има забавяне, с допъл-

нително финансиране. Общата 

сума за Европейския съюз е 47,5 

млрд. евро. България, както ка-

зах, получава 656 млн. евро и се 

надявам, че те ще бъдат инвес-

тирани по най-добрия начин, за 

да си свършат работата. Става 

дума за инструмент, който би 

трябвало да подкрепи най-за-

сегнатите региони в страната 

и най-засегнатите сектори от 

икономиката, в това число мал-

ки и средни предприятия, в кои-

то влизат и значителна част 

от строителните компании в 

България.

Как COVID-19 се отрази на 
работата на Европейския пар-
ламент и приоритетите му. 
Достатъчно ефективни ли са 
мерките, които се предприе-
мат по отношение както на 
бързото откриване на ваксина, 
така и за справяне с икономи-
ческите последствия от пан-
демията? Какво ново се плани-
ра в подкрепа на бизнеса?

С COVID-19 всичко се про-

мени, научихме се да живеем по 

нов начин, който ще бъде новото 

нормално. Имахме разговори с 

Тиери Бретон, комисар по въпро-

сите на вътрешния пазар, той 

отговаря за дигитализацията в 

Европейския съюз и икономиче-

ските въпроси на ЕС. Комисия-

та и Парламентът са на едно 

и също мнение, че дигитализа-

цията се доказа като основен 

инструмент в ситуацията на 

пандемия. Ако в някакви момен-

ти преди няколко години дигита-

лизацията се е приемала като 

абстрактна визия за това как 

ще използваме все повече елек-

тронните приложения и форми 

на комуникация и работа, то в 

момента ние всички си дадохме 

сметка, че тя е в основата на 

новото нормално съществуване 

и функциониране както на евро-

пейските институции, така и 

на икономиките, и на отделни-

те компании. Тъй като говоря 

пред в. „Строител“, трябва да 

кажа, че имаше една интересна 

среща, организирана от FIEC, 
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Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“ в ЕП:

която беше посветена на ди-

гитализацията в строителния 

сектор. Там коментирахме, че 

има стотици платформи, които 

могат да бъдат използвани от 

строителния сектор както за 

строителни материали, така и 

за технологии, за организиране 

на работата, за проектиране, за 

дигитално създаване на трииз-

мерни пространства. Преобла-

даващата част от тези плат-

форми, обаче не са европейски. 

Пандемията постави един голям 

въпрос и той е за ролята на ди-

гитализацията и това къде е 

Европа в рамките на дигиталния 

свят като цяло. Къде е Европа в 

съхранението и използването на 

бази данни, за да облекчи живо-

та. Ние често говорим за елек-

тронното правителство. Всяка 

фирма много добре знае как от 

нея се очаква да извади серия от 

документи, за да ги приложи към 

една оферта. При положение че 

тези документи по дигитален 

път могат да бъдат достъпни. 

Всеки гражданин знае какво го 

карат да прави и колко листчета 

трябва да събере, за да инфор-

мира някого за нещо, при положе-

ние че в дигиталния свят инфор-

мацията от тези листчета е 

достъпна по много по-елемента-

рен път. Време е да приемем, че 

това е част от новото нормал-

но. Това е първата голяма промя-

на, която се случи. Втората е, че 

Европа разбра, че е от огромно 

значение функционирането на 

единния европейски пазар, за-

щото ако той спре за момент, 

се нарушава функционирането 

на цели икономически сектори в 

поредица страни от ЕС. Това е 

втората ни поука от пандемия-

та, която ни кара много внима-

телно да се отнасяме към общия 

пазар и свободното движение 

на стоки, към регулациите в 

отделните страни, които биха 

довели до накърняване на общия 

пазар. Ние сме зависими един от 

друг. Разбрахме го много бързо. 

Спряха два завода в Германия и 

тези заводи в България, които 

доставяха части за заводите 

в Германия, спряха моментално 

и хората останаха без работа. 

Преди да се изградят зелените 

коридори за доставяне на доку-

менти и стоки в ЕС, имаше риск 

за доставяне даже на храни, да 

не говорим за здравни медика-

менти и материали, необходими 

по време на пандемията. Сво-

бодният общ европейски пазар 

е от огромно значение и ние ви-

дяхме за пореден път много ясно, 

че той е в основата на функцио-

нирането на Европейския съюз. 

На трето място отчетохме 

необходимостта от собствени 

производства, гарантиране на 

материали за тях, иновативни 

технологии, които биха напра-

вили ЕС независим от външни 

доставки, особено в критични 

моменти. Това е много серио-

зен въпрос, защото когато се 

затвориха границите с Китай, 

изведнъж се оказа, че някои про-

изводства просто не могат да 

продължат, тъй като не прис-

тигат доставки, няма ги мате-

риалите, няма ги суровините и 

няма производство. Тези сурови-

ни не се произвеждат в рамките 

на ЕС. Така че това е много го-

лямо предизвикателство и не е 

случайно, че една част от Плана 

за възстановяване и устойчи-

вост е точно в тези сфери. Виж-

дате, че пандемията се отрази 

по всякакъв начин, на всички. 

Относно работата на Парла-

мента – мога да кажа само, че 

той достойно се справя. Ние не 

сме спрели нито за момент да 

работим, нито комисиите, нито 

пленарна зала, нито гласуване-

то. Успяхме да приемем спеш-

ните предложения на ЕК за ре-

акция, особено на кризата. Това 

се случи в рамките на дни. Има 

много поуки от пандемията и 

много сериозно отражение върху 

големи сфери от икономиката и 

социалния живот на ЕС.

В началото на новия поли-
тически сезон сме. Какви са 
основните направления, по 
които ще работите Вие като 
евродепутат?

Сезонът започна забързано. 

Беше гласуван в пленарна зала 

Докладът за максимализиране 

на енергийната ефективност 

на сградния фонд. В Комисията 

ITRE гласувахме доклад във връз-

ка с механизма за честен преход, 

който има три елемента. Едини-

ят е Фондът за честен преход, 

вторият е един много голям про-

зорец за Европейската инвести-

ционна банка за финансиране на 

проекти за честен преход. Тре-

тият, по който аз бях съдоклад-

чик, е за кредити за публичния 

сектор за районите, които имат 

нужда от инвестиции в инфра-

структура във връзка с честния 

преход от много отразяващи се 

на околната среда технологии 

към чисти такива. Основно се 

имат предвид районите с мин-

на промишленост и топлоеле-

ктрическите централи. Така 

започнах пленарната сесия. Ще 

продължа да работя. Очаквам 

предложението за реновиране на 

сградния фонд, т.нар. Вълна за 

обновяване. Ще организирам он-

лайн конференция по тази тема. 

Ще продължа да работя за това 

да се разбира необходимостта 

от Зеления пакт, а не само да 

се разглеждат опасности, кои-

то невинаги са свързани с логи-

ката на Зеления пакт. Работа 

има много. Ние сме в период, в 

който ЕС се променя и поема по 

пътя на нова стратегия - Зеле-

ния пакт. Аз много се надявам, 

че България ще бъде пълноценен 

участник в тази трансформа-

ция. Не на последно място диги-

тализацията - ние имахме пла-

нирана конференция в Брюксел 

с Камарата на строителите в 

България на тема дигитализация 

на строителния бранш. Дори да 

не можем да я проведем физиче-

ски до края на тази година, ще 

се опитаме да я проведем физи-

чески следващата, ако не - ще 

я направим дигитално. Както 

казах, работа има достатъчно. 

Вие споменахте за съв-

местното събитие с КСБ и 
в. „Строител“, на което Вие 
сте домакин. То се отложи за 
май 2021 г. Предвиждате ли 
разширение на темите с оглед 
на обявяването на „Вълната за 
обновяване“?

Предвиждам освен провеж-

дането на онлайн конференция, 

така и, когато живот и здраве 

имаме възможност да се събе-

рем на територията на ЕП, да 

включим и „Вълната за обновя-

ване“ сред основните дискути-

рани теми, тъй като дигитални-

ят елемент и технологии е от 

ключово значение да направим 

ефективна тази вълна.

В предишното ни интер-
вю казахте, че строителният 
бранш ще има водеща роля за 
възстановяването на икономи-
ката на ЕС. Какви са предизви-
кателствата пред индустри-
ята?

Строителният бранш има 

роля и тя е свързана с „Вълна-

та за обновяване“ на сградите 

и създаване на между един и два 

милиона работни места. По-

големите оптимисти казват 

2 млн., а аз казвам 1 млн., но и 

това е добре, защото ние отчи-

таме, че сме създали 1 млн. ра-

ботни места по всички струк-

турни фондове в рамките на 

един планов период и че това е 

добре, а тук с една инициатива 

има възможност да бъдат съз-

дадени 1 млн. работни места в 

период на криза в ЕС и това е чу-

десно. Строителният бранш има 

ключова роля и ще играе такава. 

Аз се надявам това да се разбе-

ре бързо и в България и предста-

вители на строителния бранш 

да бъдат включени във всички 

работни групи, които работят 

по подготовката на Плана за 

възстановяване и устойчивост 

на българската икономика след 

кризата и по новите оперативни 

програми. 

Предизвикателствата за ин-

дустрията като цяло са много 

сериозни. Това са изисквания-

та за намаляване на емисиите, 

което означава технологични 

решения, инвестиции, квалифи-

кация на персонала или намиране 

на квалифициран персонал, кое-

то в България започва да става 

проблем. Аз вече споменах колко 

важна е програмата за човеш-

ки ресурси, която трябва да 

обере този луфт и да даде въз-

можност за преквалификация, 

а програмата за образование 

да даде направлението в обра-

зователния сектор и какъв тип 

кадри ще бъдат подготвяни за 

бъдещите години. Това, което 

ние сега трябва да направим, 

ще даде отражение до 2050 г., 

което не е малък период от вре-

ме. На първо място говорим за 

Зелената сделка, а на второ е 

дигиталната трансформация 

и въвеждането на дигитални-

те технологии, които засягат 

както използването на техни-

ческите средства, така и уме-

нията на работната сила. Не 

на последно място това е кон-

курентният пазар на ЕС. Бъл-

гария е свързана с този пазар. 

Българските производства ра-

ботят за този пазар, но трябва 

да намерят по-оптимален вари-

ант за независимост, постигане 

на ясни вериги на доставки на 

материали и участие в гаран-

тирането на устойчивостта 

на европейската икономика. Се-

риозни са предизвикателствата 

пред индустрията като цяло. Не 

е лесно, но възможностите са 

много големи.

Проблемът с кадрите ос-
тава актуален за сектора. 
Камарата има желание да 
бъде директен бенефициент 
по програми за обучение през 
следващия програмен период. 
Мислите ли, че това може да 
се реализира?

Аз много се надявам, че може 

да се реализира. Убедена съм, че 

при добро желание от страна на 

Управляващия орган, особено на 

програмата за човешки ресурси, 

която се занимава с преквали-

фикацията и професионалната 

квалификация, това може да се 

случи. Надявам се на активни 

разговори за разглеждане на 

възможността. Не на последно 

място хората, които в момента 

са заети в минна индустрия или 

в производство на топлоенергия 

от топлоелектрически центра-

ли, могат да бъдат преквалифи-

цирани и насочени към строи-

телния бранш, за да се попълни 

той с кадри. Така те ще имат 

възможност за доходи, които в 

никакъв случай няма да бъдат 

по-лоши от тези, които получа-

ват, докато работят в мините. 

Квалификацията и преквалифи-

кацията за строителите е от 

ключово значение, дори и за „Въл-

ната за обновяване“. Ние може 

да планираме много, да броим 

сградите, да направим проекти 

за тяхното реновиране, дори да 

изчислим колко емисии и енергия 

ще спестим, но накрая, ако ня-

маме квалифицирани работници, 

които да изпълнят програмата, 

да се окаже, че не сме в състоя-

ние да я реализираме. Ключов 

момент е и разчитам, че Кама-

рата ще се справи с това пре-

дизвикателство.

В България все по-често се 
говори за реализиране на про-
екти чрез публично-частно 
партньорство. За съжаление 
практиката не изобилства с 
примери за успешно такова у 
нас. Как може ЕС да ни бъде по-
лезен в това направление?

На първо място, като дава 

възможности за по-гъвкаво съ-

четаване на структурните 

фондове и кредити от Евро-

пейската инвестиционна бан-

ка например. Аз споменах този 

механизъм за кредитиране на 

публичния сектор по Механизма 

за честен преход. Там изрично 

се споменава ПЧП, защото това 

е един от механизмите да се 

привлече частен капитал. Кога-

то се изгради публично-частно 

партньорство, отговорността 

за успеха на един проект вече се 

споделя и тя става отговорност 

и на частната компания, която е 

партньор в реализацията и упра-

влението на един такъв проект. 

Мога да кажа, че определено 

дори и чрез този механизъм за 

публични кредити ЕС насърчава 

ПЧП. Тук има няколко момента, 

които са свързани със законода-

телството в България, защита-

та на интереса, устойчивост-

та на консорциумите, които се 

създават, и отговорността при 

разпадането им. Това са преодо-

лими пречки мисля, ако се поста-

ви за цел необходимостта да се 

въвлече частен капитал.

Какво според Вас ще бъде 
най-отличително за новия 
програмен период? Как бихте 
го характеризирали?

На първо място по-гъвкав. 

Една от поуките от кризата е, 

че колкото и твърди планове да 

правим, налага се да ги проме-

няме. Трябва да бъдем гъвкави 

в планирането, за да можем да 

реагираме на всяко предизвика-

телство. Това е от изключител-

но значение. Новият период ще 

бъде по-оперативен, изискващ 

координация между отделните 

оперативни програми, Плана за 

възстановяване на страната, 

плановете за честен преход на 

регионите. Както казах - това 

са различни видове документи, 

но синхронът помежду им ще 

бъде ключов за ефективното 

изпълнение на всеки един от 

тях и за постигане на целите 

им. Тоест ще има много повече 

синхрон и координация, синергия, 

особено в процесите на възста-

новяване на икономиката. Не 

на последно място говорим за 

планов период, в който все по-

вече и повече ще се оглеждаме 

не само за грантови схеми, но и 

за заеми от европейски инсти-

туции, публично-частни парт-

ньорства и участие в хоризон-

тални програми на ЕС, особено 

когато става дума за строи-

телство и инвестиции. Това е 

Connecting Europe facility, където 

има и транспортна, и енергий-

на част. Това са програмите на 

Европейската инвестиционна 

банка за енергийна ефектив-

ност на публичните сгради. Един 

период, който ще бъде по-гъвкав 

и с повече предизвикателства 

за синергиите и координаци-

ята, както и период, в който 

все повече ще разработваме 

възможностите на кредитира-

нето в публичния сектор и пуб-

лично-частното партньорство. 

Тук отново ще подчертая, че 

информационните кампании са 

от значение. Те не са някакъв 

начин да се наложи на хората 

продукт, от който нямат нуж-

да. Информационните кампании 

са необходимост, за да се даде 

нужната информация и отправни 

знания и да могат гражданите 

да направят своя избор. Същото 

се отнася и за фирмите – малки, 

средни, които нямат потенциа-

ла да поддържат офиси, които да 

ги информират за всички нови 

възможности. Ролята както на 

в. „Строител“, така и на КСБ е 

да даде тази възможност за ин-

формиране. Ако има такива ини-

циативи, аз с удоволствие бих 

участвала.

 от стр. 7
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Средствата от него ще бъдат вложени в транспорт, енергетика, екологичен и цифров преход
Мирослав Еленков

Европейската комисия 

(EK) прие икономически 

и инвестиционен план за 

Западните Балкани, кой-

то предвижда вложения 

до 9 млрд. евро. Предос-

тавянето на средствата 

е обвързано с реформи и 

върховенството на закона 

в шестте страни, поели по 

пътя за влизане в ЕС. „Цел-

та е да се стимулира дъл-

госрочното икономическо 

възстановяване на региона, 

да се подкрепи екологични-

ят и цифров преход и да се 

насърчи регионалната ин-

теграция и сближаването с 

Европейския съюз“, се казва 

в съобщение на ЕК. 

„Средствата ще оти-

дат за инвестиции и в об-

ластта на транспорта и 

енергетиката“, е посочил 

еврокомисарят по въпро-

сите на съседството и 

разширяването Оливер 

Вархеи при представянето 

на новия план. По думите 

му той трябва да помогне 

за превръщането на За-

падните Балкани в един 

от най-привлекателните 

региони за инвестиции в 

света. Изпълнението му, 

разбира се, ще трябва да 

върви ръка за ръка с рефор-

мите. 

В плана се определят 

десет водещи инвести-

ционни инициативи в под-

крепа на големите пътни 

и железопътни връзки в 

шестте държави, енер-

гията от възобновяеми 

източници и преходът от 

енергия от въглища, 

санирането на обществени 
и частни сгради с цел по-
вишаване на енергийната 
ефективност 

и намаляване на емиси-

ите на парникови газове, 

инфраструктурата за уп-

равление на отпадъците и 

отпадните води, както и 

разгръщането на широко-

лентова инфраструктура.

Други водещи иници-

ативи са увеличаване на 

инвестициите в частния 

сектор за повишаване на 

конкурентоспособността 

и иновациите. Акцентът 

е поставен върху малките 

и средните предприятия и 

гаранцията за младежка-

та заетост. В допълнение 

към значителното безвъз-

мездно финансиране от ЕС 

за региона Съюзът може 

да предостави гаранции, 

за да помогне за намалява-

не на разходите за финан-

сиране както за публични-

те, така и за частните 

вложения и за понижаване 

на риска за инвеститори-

те. Подкрепата чрез новия 

гаранционен механизъм за 

Западните Балкани в рам-

ките на гаранцията на ЕС 

за външна дейност и Ев-

ропейския фонд за устой-

чиво развитие се очаква 

през следващото десе-

тилетие да мобилизира 

потенциални инвестиции 

в размер до 20 млрд. евро. 

„Инвестиционният пакет 

ще бъде основен двига-

тел за увеличаването на 

публичните и частните 

инвестиции в региона от 

страна на европейските и 

международните финансо-

ви институции“, посочват 

от Комисията.

ЕС ще се стреми да 

доближи Западните Бал-

кани до единния пазар на 

Съюза. „Доброто управле-

ние е основата за устой-

чив икономически растеж. 

Следователно стимули-

рането на инвестициите 

и икономическия растеж 

ще бъде възможно само 

ако Западните Балкани 

твърдо се ангажират и 

осъществят фундамен-

тални реформи в съот-

ветствие с европейските 

ценности“, се казва още в 

съобщението на ЕК. В него 

е записано и че изпълне-

нието на тези реформи, 

по-специално в областта 

на върховенството на за-

кона, ще бъде от решава-

що значение за успеха на 

плана и за насърчаването 

на устойчивото икономи-

ческо развитие в региона.

ЕК представи и насоки за 
изпълнение на зелената 
програма за Западните 
Балкани. 

Очаква се тя да бъде 

приета на срещата на ви-

соко равнище за Западни-

те Балкани в София през 

ноември 2020 г. В нея се 

предвиждат действия по 

пет стълба. Единият е в 

областта на климата, в 

това число декарбониза-

ция, енергетика и мобил-

ност. Другият е кръгова 

икономика с акцент върху 

отпадъците, рециклира-

нето, устойчивото про-

изводство и ефикасното 

използване на ресурсите. 

Третият е свързан с био-

логично разнообразие с цел 

защита и възстановяване 

на природното богатство 

на региона. Четвъртият 

е за борба със замърсява-

нето на въздуха, водата 

и почвата. Петият при-

оритет е създаването 

на устойчиви хранителни 

системи и инвестиции в 

селските региони.

Enlargement
Negotiations
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Юлия Танева, 
ОП на КСБ – Смолян

Съгласно минималните изисква-

ния за периодичност на обученията 

по Здравословни и безопасни условия 

на труд (ЗБУТ) от Наредба №РД-07-2, 

всяка година трябва да се актуали-

зират знанията по безопасност и 

здраве. За да отговори максимално 

на нуждите и целите на строител-

ните фирми в условията на COVID-19, 

Областното представителство 

(ОП) на Камарата на строителите 

в Смолян проведе за втори път тази 

година регулярното обучение по ЗБУТ 

дистанционно. За целта „Строителна 

квалификация“ ЕАД предостави спе-

циално разработени онлайн курсове 

по безопасност и здраве, които оси-

гуряват необходимите знания в лека 

и приятна форма. 

Обучението включи два моду-

ла. Първият бе „Длъжности лица по 

безопасност и здраве при работа“ 

и „Координатор по безопасност и 

здраве в строителството“, а вто-

рият - „Контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството, 

за съответствие на влаганите в 

строежите строителни продукти 

със съществените изисквания за 

безопасност“. Всички записали се 

получиха пакет от материали по 

имейл, включващ лекционна част на 

курс по ЗБУТ заедно с тест по съот-

ветния модул, който всяко обучаемо 

лице трябваше да попълни.

Дистанционната форма на обуче-

ние даде възможност на служители-

те на много фирми от региона да се 

включат, без да е необходимо да пре-

късват служебните си задължения. 

Онлайн курсовете са лесни за про-

веждане и хората могат сами да оп-

ределят кога да ги преминат. Строи-

телните компании споделиха, че този 

вид обучение е за предпочитане, за-

щото голяма част от служителите, 

отговарящи за безопасните условия 

на труд, са на обекти из цялата 

страна. Физическото присъствие 

на подобен курс е свързано както с 

прекъсване на работния процес, така 

и с командироване на съответното 

лице, транспортни разходи и други. 

Онлайн обучението също така дава 

възможност за многократен достъп 

до предоставените в електронен 

вид учебни материали, бланки и пре-

зентации. При него липсва директен 

контакт, но от друга страна онлайн 

курсовете правят хората по-отго-

ворни и организирани, учат ги да раз-

пределят по-ефективно времето си. 

Практиката показва, че има пол-

за от такъв вид курсове. Всички ус-

пешно издържали теста ще получат 

удостоверенията си по съответния 

модул по електронен път.

Звезда Кошничарова, 
ОП на КСБ – Сливен

В края на септември в залата на ОП 

на КСБ - Сливен, се проведоха ежегодните 

курсове по „Длъжностни лица по безопас-

ност и здраве при работа“, „Координатор 

по безопасност и здраве в строителство-

то“ и „ЗБУТ за контрол върху качеството 

на изпълнение на строителството и за 

съответствие на влаганите в строежи-

те строителни продукти със съществе-

ните изисквания за безопасност“. Те бяха 

организирани съвместно със „Строителна 

квалификация“ ЕАД. Присъстваха 172 пред-

ставители на фирми от бранша от Сливен 

и Нова Загора.

Водещ преподавател отново бе доц. д-р 

инж. Венцислав Стоянов, декан на ВСУ „Лю-

бен Каравелов“. Тази година в лекциите се 

включи и доц. д-р худ. Александра Иванова, 

декан на Архитектурния факултет на ВСУ. 

Основите теми бяха свързани с реализира-

нето на строежите и безопасността на 

строителните площадки. По време на ме-

роприятието бяха обсъдени и различията 

между „Длъжностно лице по безопасност 

и здраве” и „Координатор по безопасност 

и здраве“, които често се бъркат като по-

нятия. Акцентирано бе върху дейността 

на координатора при осъществяване на 

изискванията за ЗБУТ и на плана за без-

опасност и здраве, необходимостта от 

защита на работещите, предотвратява-

не на трудови злополуки и опазването на 

живота. Разгледани бяха казуси от прак-

тиката.

След успешно преминалото обучение 

участниците взеха сертификати за за-

вършения курс.

В рамките на посещението си в Сли-

вен доц. Венцислав Стоянов и доц. Алек-

сандра Иванова, под егидата на ОП на КСБ 

– Сливен, проведоха срещи-презентации 

с преподаватели и ученици от Национал-

ната художествена гимназия „Димитър 

Добрович“ и от Сливенската професио-

нална гимназия по строителство и гео-

дезия „Арх. Георги Козаров“. На тях бяха 

представени условията за прием във ВСУ 

„Любен Каравелов“ и базата, която пред-

лага висшето училище. Обсъдена бе и 

значимостта на професиите архитект и 

строител, възможностите за реализация 

и адаптивност. Обърнато бе внимание и 

на широкия кръг от дейности в областта 

на строителството и архитектурата и 

перспективните предложения за работа 

след дипломиране. 

Снимки авторът

Снимки авторът

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ – Смолян

На 5 октомври се състоя дис-

танционно обучение на тема „Цен-

трализираната автоматизирана ин-

формационна система „Електронни 

обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), ор-

ганизирано от „Строителна квалифи-

кация“ ЕАД. В него се включиха пред-

ставители на 18 фирми членове на ОП 

на КСБ – Смолян, като сред тях бяха 

както управители, така и служители 

от офертен отдел и администрато-

ри с различни функции в оферирането. 

Право на безплатно участие имаше по 

едно лице на трудово правоотношение 

с компания, вписана в ЦПРС.

Събитието беше полудневно и по-

стави акцент изцяло върху информаци-

ята, касаеща изпълнителите в стро-

ителния процес. То премина онлайн, в 

лесна за приложение интернет плат-

форма, като всички получиха предва-

рителни инструкции за регистрация 

и включване. Форматът на обучение-

то позволи визуализация на подгот-

вената презентация, демонстрация 

на работа директно в системата 

за електронни обществени поръчки, 

както и писмено представяне на въ-

проси в края на всяка от двете сесии. 

Основните теми обхванаха различни 

аспекти от работата със системата 

ЦАИС ЕОП, нейните функционалности 

и модули. Бяха изяснени технически-

те изисквания – КЕП, регистрация на 

потребителите, криптографски клю-

чове, процедури за изпълнителите при 

кандидатстване и подаване на оферти 

за обществени поръчки. Програмата 

включваше и информация за създаване 

на роли и добавяне на колеги, подаване 

на искане за разяснение от възложи-

тел към изпълнител и обратно, гра-

фик на поръчката, системни етапи и 

дати, редактиране на вече подадена 

оферта, комуникация на възложителя 

с участниците за предоставяне на 

допълнителна информация, отваряне 

и оценка на подадените оферти, ко-

муникация с оценителната комисия, 

избор и обявяване на подизпълнители. 

Обучението завърши с теми, като до-

пълнителни функционалности на плат-

формата, подаване на електронна 

жалба, доклади и отчети, електронно 

фактуриране и др. Всички участници 

получиха сертификати.

Успоредно с организацията на кур-

са за ЦАИС ЕОП премина и набиране-

то на документи от желаещите да 

участват в дистанционното обуче-

ние по професията строителен тех-

ник. В съответствие с изискванията 

на „Строителна квалификация“ ЕАД 

в него се включиха безплатно фир-

ми, които все още не са представя-

ли свои служители или работници за 

подготовка по тази специалност през 

настоящата календарна година. 

В основната си част интерес про-

явиха млади хора, които намират сми-

съл и перспектива в практикуването 

на тази безспорно важна професия. 

Друга бе мотивацията на по-опит-

ните работници, които притежават 

практически умения, но не познават 

нормативната база и документо-

оборота на строителния обект. В 

дистанционния курс за пръв път се 

включват и представители на ком-

пании, които развиват дейност извън 

пределите на региона.

Лекционния материал обхваща 

всеки аспект от професията, като 

фирмите поемат ангажимента да го 

допълнят с практическо обучение. 

СМОЛЯН

Емил Христов

В централния офис на Камарата на 

строителите в България (КСБ) се състоя 

работна среща на ръководствата на секци-

ите към браншовата организация. Инициа-

тор и домакин на събитието бе изп. дирек-

тор на КСБ Валентин Николов, а официален 

гост - доц. д-р инж. Георги Линков, предсе-

дател на Комисията за воденето, поддър-

жането и ползването на Централния про-

фесионален регистър на строителя (ЦПРС).

„В продължение на много години търси-

хме начина, по който да активизираме ра-

ботата на секциите към Камарата. Винаги 

сме били с представата, че те са един мно-

го мощен инструмент и средство за връзка 

между КСБ и бранша“, сподели в началото 

Валентин Николов. Той добави, че през по-

следните месеци въпреки пандемията от 

COVID-19 дейността на структурите е до-

казала този факт. Николов сподели, че рабо-

тата на секциите по различни инициативи, 

свързани с промяна на наредби, е била от 

голяма полза, навреме и във важен момент. 

Заседанието продължи с актуални дан-

ни за дейността на ЦПРС, представени от 

председателя на Комисията доц. д-р инж. 

Георги Линков. На заседанието беше изне-

сена информация и за възложени за изра-

ботване от КСБ нормативни документи в 

периода 2019 - 2020 г. 

Преразгледан беше и приетият от 

Управителния съвет на Камарата План за 

работа на секциите през 2020 г. Предста-

вителите на ръководствата на секциите 

към КСБ начертаха приоритетните си 

дейности до края на годината и обсъдиха 

бъдещото им развитие.

Пансион Княжево приема работници – 

240 лв. месечно на човек

0896768647, 16-20 часа
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Французинът Беноа Шовен оглави EIC
Инж. Джани Антова,
КСБ

На 1 октомври органи-

зацията на Европейските 

международни контракто-

ри (EIC) проведе за първи 

път в електронен формат 

редовното си Отчетно-из-

борно заседание на Общо 

събрание. Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) членува в асоциа-

цията от 2015 г. и като 

пълноправен член на тези 

форуми излъчва по двама 

делегати с право на глас. 

В тазгодишния дистан-

ционен есенен конгрес на 

EIC като официално номи-

нирани делегати на КСБ 

участваха инж. Николай 

Николов, зам.-председател 

на УС на КСБ и председа-

тел на ОП на КСБ – Бургас, 

и инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на Евро-

пейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC) и председател на ОП 

на КСБ - София. Те гласува-

ха в специално създадена 

електронна платформа по 

предложенията от точки-

те в дневния ред и проек-

та за промени в Устава на 

EIC. Право на присъствие, 

но без да упражняват вот, 

съгласно регламента на 

EIC, имаха и по един посто-

янен служител от нацио-

налните федерации членки 

на организацията.

Делегатите на Общо-

то събрание избраха нов 

президент на EIC и членове 

на борда на организацията, 

чиито мандати са изтекли. 

С огромно мнозинство на 

форума беше одобрена из-

дигнатата от Френската 

строителна федерация 

номинация на Беноа Шовен, 
който е ген. директор, от-
говарящ за Африка в Colas 
Holdings. 

Colas е световен лидер 

в изграждането и поддръж-

ката на транспортната 

инфраструктура. Основна-

та мисия на компанията е 

да проектира, популяризи-

ра и изгражда инфраструк-

турни решения за устой-

чива мобилност. Трите 

основни бизнес сегмента 

на холдинга са пътища, 

строителни материали и 

железници. С дружества 

на пет континента в око-

ло петдесет страни чрез 

мрежа от над 800 работе-

щи производствени едини-

ци и 2000 производствени 

и рециклиращи звена за 

строителни материали 

Colas обединява над 58 000 

служители и изпълнява око-

ло 85 000 проекта на годи-

на. През 2018 г. консолиди-

раните продажби на Colas 

възлизат на 13,2 млрд. евро, 

51% от които са генерира-

ни в чужбина, а делът на 

нетния доход на групата 

– на 226 млрд. евро.

 Във връзка с дневния 

ред на форума още в на-

чалото на заседанието 

бяха разяснени мотивите 

и правните основания за 

предложената същест-

вена промяна в устава на 

организацията, която пре-

доставя възможност за 

провеждане на виртуални 

заседания на Общото съ-

брание. Изп. директор на 

EIC Франк Келенбах пояс-

ни, че при избухването на 

пандемията от COVID-19 и 

в отговор на световната 

криза германският зако-

нодател издава специално 

правно постановление за 

сдружения със седалище 

в Германия, валидно за на-

стоящата и за следваща-

та календарна година, за 

провеждане на виртуални 

или онлайн заседания на об-

щите им събрания, дори и 

ако това не е изрично запи-

сано в уставните им доку-

менти, какъвто е случаят 

с EIC. Преди приемането на 

този нов правен документ 

виртуалните/електронни-

те заседания на общите 

събрания не са били регла-

ментирани, освен ако по-

добна възможност не е из-

рично упомената в устава 

на асоциацията. Съгласно 

предоставената нова за-

конова възможност в Гер-

мания и с мнозинство от 

повече от три четвърти 

делегати с право на глас 

предложената поправка в 

Устава на EIC беше одо-

брена. 

В контекста на про-

веждане по изключение на 

виртуално Общо събрание 

резолюциите могат да се 

приемат с помощта на 

електронна система за 

гласуване, при условие че 

то е проследимо и свър-

зано с делегатите, имащи 

право на глас, или техен 

пълномощник и, ако е необ-

ходимо, тайната на вота 

да е запазена. Електронна-

та система за гласуване, 

която се създава специал-

но за целта, гарантира, че 

само делегатите с право 

на глас и упълномощените 

могат да дадат своя вот, 

като използват собстве-

ните си мобилни телефо-

ни, таблети или лаптопи 

за целта.

Освен принципната 

възможност за провежда-

не в бъдеще на виртуални 

общи събрания, при това 

не само за ограничения 

период на пандемията 

на COVID-19, както и не-

значителни редакционни 

промени, като например 

преместването на цен-

тралата на партньорска-

та асоциация FIEC от Па-

риж в Брюксел, бордът на 

EIC предложи също така 

в устава да се интегрира 

резултатът от 

новото споразумение за 
партньорство между FIEC 
и EIC, 

като представи за 

одобрение от делегати-

те на форума договора за 

сътрудничество между 

двете строителни феде-

рации. Документът дефи-

нира сферите на дейност, 

като посочва, че FIEC 

представлява европейска-

та строителна индустрия 

пред институциите на ЕС 

и се занимава с въпроси от 

интерес за европейската 

строителна индустрия във 

връзка с вътрешния пазар 

на ЕС. За EIC в него е за-

писано, че представлява 

интересите на европей-

ските строителни опера-

тори, работещи на меж-

дународно ниво, и в това 

отношение се занимава с 

въпроси от общ интерес 

за европейската строи-

телна индустрия, произти-

чащи от международното 

строителство. В същото 

време споразумението по-

яснява, че

FIEC и EIC имат допълващи 
роли в защитата на инте-
ресите на европейските 
строители 

и си сътрудничат въз-

можно най-тясно за по-

стигане на максимална 

ефективност. В случай на 

общи инициативи те тряб-

ва да действат като една 

структура към външния 

свят и всяка година FIEC и 

EIC да се стремят заедно 

да организират съвмес-

тен семинар/конференция 

по тема, която е от инте-

рес както за активни на 

международно ниво стро-

ителни оператори, така 

и за такива, работещи на 

европейско ниво. 

Особено внимание в 

протокола за партньор-

ство се обръща на Прави-

лата за членство в органи-

зациите, като се пояснява, 

че националните строи-

телни федерации от стра-

ни от ЕС могат да бъдат 

членове в EIC само ако те 

или друга национална стро-

ителна федерация от тази 

държава са едновременно 

членове на FIEC. Дава се 

възможност на строител-

ни компании от страни от 

ЕС, които не отговарят 

на това изискване, да мо-

гат да кандидатстват за 

„корпоративно членство“ 

в EIC след одобрение от 

FIEC. В споразумението 

се дефинират и отноше-

нията с Конфедерацията 

на асоциациите на между-

народните контрактори 

(CICA). Пояснява се, че FIEC 

остава европейската фе-

дерация членка на CICA, ин-

формирайки редовно EIC за 

всички дейности на CICA, 

а по всички теми на CICA, 

които пряко се отнасят 

до въпроси, обхванати от 

мандата на EIC, при опре-

деляне на своята политика 

FIEC взема предвид позици-

ята на EIC. Когато е целе-

съобразно, FIEC може да 

обмисли делегирането на 

правомощия за изготвяне 

на политики на EIC.  

Тъй като през последни-

те седмици случаите на ко-

ронавирус в европейските 

страни и по света отново 

се увеличават и все още не 

е възможно организиране-

то на 

традиционен уъркшоп на 
EIC 

с физическо присъст-

вие, секретариатът на EIC 

беше предвидил и уебинар 

на тема „Ролята на инфра-

структурните инвестиции 

в стратегиите ЕС - Афри-

ка и ЕС - Азия и свързаните 

с тях инструменти на ЕС 

за външно финансиране“, 

за да се предоставят раз-

яснения по бъдещата ин-

фраструктурна програма 

на ЕС извън европейските 

граници.

През юли лидерите на 

ЕС принципно се догово-

риха за размера на дъл-

госрочния бюджет на ЕС 

през 2021 - 2027 г. – той 

ще бъде около 1,1 трилиона 

евро. В този контекст ЕК 

предлага няколко външни 

финансови инструмента 

да се обединят в широкооб-

хватен Инструмент за съ-

седство, развитие и меж-

дународно сътрудничество 

(NDIC). След одобрение 

NDIC ще бъде основният 

инструмент за сътрудни-

чество за развитие на ЕС 

със страните партньори, 

който ще разполага с общ 

бюджет от 96,4 млрд. евро 

в текущи цени, от които 

около 68 млрд. евро ще бъ-

дат разпределени за гео-

графски програми, в това 

число поне 32 млрд. евро 

за Субсахарска Африка и 

около 10 млрд. евро за Азия/

Тихия океан.

На уебинара, проведен 

на 2 октомври, водещи 

експерти от Генерална ди-

рекция „Развитие и сътруд-

ничество“ (DG DEVCO) и ГД 

„Транспорт и мобилност“ 

(DG MOVE) на ЕК и от Ев-

ропейската инвестицион-

на банка (ЕИБ) анализираха 

ролята на инвестициите в 

инфраструктура в стра-

тегията ЕС - Африка и 

Стратегията за свързване 

между ЕС и Азия и как нови-

ят Инструмент за съсед-

ство, развитие и между-

народно сътрудничество, 

след като бъде въведен, ще 

помогне за улесняване на 

инфраструктурни проекти 

в регионите на Субсахар-

ска Африка и Централна 

Азия. Дейността на ЕИБ, 

която финансира големи 

публични инфраструктурни 

проекти и подпомага част-

ните инвестиции в инфра-

структурния сектор, също 

бе засегната. Разгледа се 

и въпросът за осъщест-

вяване на така наречения 

подход „Екип Европа“ в кон-

текста на политиката на 

ЕС за развитие и как ев-

ропейските международни 

строителни компании мо-

гат да бъдат интегрирани 

в тази политика. 

Снимки Мирослав Еленков
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това, от кое-
то се нужда-
ем в бъдещия 
си професио-
нален път. 

Аз работя 

в строителна 

фирма като 

ръководител 

на интегри-

рана система 

за управление 

– по качество, 

по безопас-

ни условия на 

труд и опазване на окол-

ната среда. Завършихме и 

два курса по „Безопасност 

и здраве на работа“ и „Екс-

пертиза по влаганите ма-

териали в строителство-

то“, поясни Итевска. „БГ 

Алтернатива“ и Област-

ното представителство 

на КСБ бяха осигурили да 

ни преподават изявени от 

практиката строителни 

инженери, а учителите ни 

от професионалната гим-

назия бяха на високо науч-

но равнище. Определено 

се получи една симбиоза“, 

разказа още тя.

Рангел Димитров, уп-

равител на строителна-

та фирма „Дарис и КО“ 

ООД - Асеновград, също 

сподели своите впечат-

ления .  „Това обучение 

беше важно за мен, за да 

придобия нужните зна-

ния и квалификация да 

ръководя и проверявам 

работата на хората си 

– техници, кофражисти, 

арматуристи,  зидари. 

Самият аз имам висше 

икономическо образова-

ние, което съм завършил 

в Германия, и отдавна 

чувствах, че при ръковод-

ството на фирмата ми, а 

и на самите обекти нещо 

не ми достига. Получих 

го тук със съдействието 

на колегите от Област-

ното представителство 

на пловдивските строи-

тели. Знанията, които ни 

предадоха, бяха от първа 

ръка – от хора с практи-

чески и висок теоретичен 

опит“, заяви Димитров. 

Вторият по резултат 

в професионалното обуче-

ние Младен Ганчев, който 

е управител на фирма „Ба-

уверк“, подчерта, че иници-

ативата на ОП Пловдив е 

много полезна. Той посочи, 

че има висше икономическо 

образование и фирмата му 

работи из цялата област. 

„Липсата на кадри е огро-

мен проблем не само за на-

шия бранш. Съвместната 

идея на ОП на КСБ – Плов-

див, с ПГСА – Пазарджик, 

показва, че има място за 

нови идеи в консервативен 

сектор, какъвто е обра-

зованието. Приветствам 

работата с компютъра в 

офиса, но на строителния 

обект трябват друг тип 

хора – нахъсани, със само-

чувствие, жизнени, които 

не се плашат от атмос-

ферните условия, които 

искат един ден да кажат 

на децата си – това е по-

строил баща Ви!“, бяха ду-

мите на Ганчев. 

„Домът на пловдивския 

строител е Вашият дом. 

И е факт, че образование-

то дойде при Вас тук, в 

Областното представи-

телство, а не обратното. 

Показателни са и Вашите 

резултати - общият успех 

на групата е „Много до-

бър” (4,97)“, каза на фина-

ла на церемонията Пламен 

Иванов.

Георги Сотиров

В офиса на Област-

ното представителство 

(ОП) на КСБ в Пловдив на 

функционално преустро-

ената тераса, съобразно 

противоепидемичната 

обстановка в страната 

тържествено бяха връчени 

дипломите на първите 28 

курсисти по професията 

строителен техник. Всич-

ки те са завършили с висок 

успех задочната форма на 

обучение (с очни сесии) по 

рамковата програма „Б17“ 

(след средно образование) 

на специалността „Строи-

телство и архитектура“, III 

степен на професионална 

квалификация. 

Със събитието бе от-

белязан успешният финал 

на съвместните ползот-

ворни усилия на Професио-

налната гимназия по стро-

ителство и архитектура 

(ПГСА) – Пазарджик, ОП на 

КСБ – Пловдив, и „БГ Алтер-

натива“. Областното пред-

ставителство на Камара-

та е заявило потребност 

от строителни кадри, а „БГ 

Алтернатива“ е организа-

торът на занятията, на 

лекциите и упражненията 

чрез сключен нарочен дого-

вор с ПГСА. „БГ Алтернати-

ва“ е осигурила и инженери 

за преподаватели от прак-

тиката, а гимназията – мо-

тивирани учители.

„Обучението е платено 

и е особено интересно да 

разберем дали нашите дип-

ломанти са удовлетворени 

от него. До каква степен 

са били подпомагани в же-

ланието да повишат квали-

фикацията си. Фактът, че 

занятията се провеждат 

сред колеги в залата на 

ОП, ги кара те самите да 

се чувстват като дома-

кини, да бъдат съпричаст-

ни в значителна степен 

с това, което изучават и 

което после ще прилагат 

в професионалния си път“, 

подчерта председателят 

на ОП на КСБ – Пловдив, 

Пламен Иванов. „Ако кур-

систите приемат, че офи-

сът на Камарата е техен, 

че е Домът на пловдив-

ските строители, значи, 

че сме постигнали много. 

Така впрочем бяха прове-

дени и бакалавърските, и 

магистърските програми 

на ВСУ „Любен Каравелов“, 

добави той. „Българската 

строителна общност има 

тотална необходимост 

от точно формулиране на 

нуждите и задачите на по-

добно обучение“, коментира 

още Иванов. 

По думите му държа-

вата солидно подпомага 

развитието на професио-

налните гимназии по стро-

ителство, но за него това 

е едната страна на медала. 

Защото от завършилите 

средно образование в тях 

реално в строителството 

постъпват много малко. 

Според Пламен Иванов ви-

сокото равнище на обща 

подготовка на възпитани-

ците на тези учебни заве-

дения веднага ги препраща 

към висшите училища по 

строителство и архитек-

тура у нас или в чужбина. А 

браншът перманентно 
изпитва остра нужда от 
работници и служители със 
средно образование.

„По-голяма част от 

ЦПО-тата, както и онлайн 

обученията не са добър 

вариант за създаване на 

строителни техници. Изда-

ват се „някакви“ документи, 

но само с документ човек 

не може да е ползотворен 

на строителната площад-

ка. Добре е да се знае, че 

нашите курсисти – голяма 

част и с висше образова-

ние, ще имат самочувст-

вието, че не са хора, които 

имат дипломи за строител-

ни техници, а са строител-

ни техници, които имат 

дипломи. Разликата е огро-

мна“, изтъкна председате-

лят на ОП Пловдив.

Дипломите бяха връче-

ни от директора на ПГСА 

– Пазарджик, инж. Петя 

Иванова. След като пър-

венецът на випуска Донка 

Итевска взе своята, споде-

ли, че е доволна от процеса 

на обучението и от създа-

дената от „БГ Алтернати-

ва“ приятелска атмосфера.

„Преподавателите и лек-
торите от строителната 
практика ни дадоха точно 

Инж. Иванова, учителите от ПГСА 
в колаборация с „БГ Алтернатива“ и 
с участието на ОП Пловдив успяха за 
кратко време да подготвят 28 техни-
ци с трета степен на професионална 
квалификация.

Първо трябва да кажа, че тази ини-

циатива е на председателя на ОП на 

КСБ – Пловдив, Пламен Иванов, с когото 

ние сключихме рамкови взаимоотноше-

ния за съвместна дейност. Ще спомена 

и че нашата гимназия много активно и 

успешно участваше и в друг негов про-

ект - „Аз мога да строя“.

Чудесно е, че успяхме да реализираме 

новата идея за професионална квалифи-

кация на хора от строителния сектор с 

различно от специалното образование. 

Условието е кандидатите да имат сред-

но образование, но интересен феномен 

е, че се включиха и доста висшисти - 

икономисти, юристи, инженери и т.н.

Пламен Иванов сключи съответния 

договор за партньорство с пазарджиш-

ката гимназия. Лаская се от доверие-

то в моите колеги. В този проект ние 

участвахме с капацитета на нашите 

учители по съответната програма на 

МОН, вкл. и обучение по немски език. 

Какво е бъдещето на тази иници-
атива?

Има нов курс, който вече се провеж-

да. Сформират се и следващи. Оказва 

се, че намерихме една перспективна 

ниша. Съвместната идея на ПГСА - Па-

зарджик, „БГ Алтернатива“ ООД и ОП на 

КСБ – Пловдив, изпълнява съществени 

функции – обучение и професионална 

подготовка на строителни техници, 

от които браншът има много голяма 

нужда.

Инж. Петя Иванова, директор на Професионалната гимназия по строителство 
и архитектура – Пазарджик:

Първенецът на випуска Донка Итевска

Вторият по резултат в 
професионалното обучение 
Младен Ганчев

Председателят на ОП на КСБ – Пловдив, Пламен Иванов

Рангел Димитров - един от висшистите 
преминали обучението

Снимки авторът
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Десислава Бакърджиева 

„Автомагистрали“ ЕАД 

ще изгради 65,8 км от път 

I-1 Видин - Ботевград в учас-

тъка между п.в. „Макреш“ и 

обходния път на Монтана, 

съобщиха от Агенция „Път-

на инфраструктура“. „АПИ 

възлага дейности по допъл-

нителното проектиране и 

изпълнението на строител-

но-монтажните работи на 

основание чл. 14, ал. 1, т. 6 

от Закона за обществени-

те поръчки, тъй като МРРБ 

е едноличен собственик на 

100% от капитала на „Авто-

магистрали“ ЕАД и правата 

на държавата в дружество-

то се упражняват от минис-

търа на регионалното разви-

тие и благоустройството. 

АПИ също е второстепенен 

разпоредител на бюджетни 

средства към министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството“, 

уточняват от агенцията. 

Договорът е на стойност 

1 083 000 000 лв., а срокът 

за изпълнение е различен за 

всеки участък – от 28 до 

32 месеца. „В регистъра на 

електронните обществени 

поръчки е публикувано обяв-

лението за възложената по-

ръчка по чл. 14, ал. 1, т. 6 от 

ЗОП“, подчертават още от 

АПИ.

На 19 август 2020 г. 

правителството осигури 

до 379 000 000 лв. допълни-

телно по бюджета на МРРБ, 

респективно АПИ, за т.г., с 

което са осигурени първите 

средства за обезпечаване 

на строителството. От-

сечката между п.в. „Макреш“ 

и обхода на Монтана с дъл-

жина 65,8 км е разделена на 

5 участъка. 

Първият е от п.в.  
„Макреш“ до п.в. „Бела” и 
е 13,6 км 

(от км. 33+400 до км. 

47+000 километраж по про-

ект). Срокът за изпълне-

ние е 30 месеца. Ще бъдат 

направени 2 пътни възела 

– п.в. „Макреш“ и п.в. „Бела“, 

8 моста, 2 селскостопан-

ски подлеза, водостоци и 

др. съоръжения. В близост 

до п.в. „Бела“ ще бъде раз-

положен контролен център 

за управление на трафика. 

Отсечката ще преминава 

по ново трасе извън обхва-

та на съществуващия път 

I-1 и ще е с габарит на ав-

томагистрала Г28, включ-

ващ две ленти за движение 

в посока и аварийна, банкети 

и разделителна ивица, като 

в определени участъци с по-

големи наклони е предвидено 

изграждането и на лента за 

бавнодвижещи се товарни 

автомобили. Тя ще започ-

ва от разклона за Макреш 

при бъдещия п.в. „Макреш“ и 

ще достига до с. Бела. При 

36-и км пътят ще пресича 

жп линията Видин – София 

с надлез и ще минава над 

напоителен канал. От 37-и 

до 42-ри км ще се спуска 

към Димово и река Арчар, 

ще пресича I-1 и при 40-и км 

ще преминава източно от 

Димово. От 42-ри до 47-и км 

трасето ще продължава из-

точно от Димово и с. Бела, 

ще е разположено успоредно 

на пътя Димово – Ружинци и 

при 46-и км отново ще пре-

сича I-1 с п.в. „Бела“.

Вторият участък е от 
п.в. „Бела” до Ружинци и е 
с дължина 11,128 км 

( от  км .  47+000  до 

км. 58+128,47 километраж 

по проект). Срокът за из-

пълнението му отново е 30 

месеца. По трасето ще бъ-

дат изградени надлез над 

жп линията Видин – София, 

мостове над реките Бара-

та и Скомля, 3 селскосто-

пански подлеза. При 50-и км 

от двете страни на пътя 

ще има площадка за отдих. 

Отсечката между с. Бела и 

Ружинци също ще е с габа-

рит на автомагистрала Г28 

и в определени участъци с 

по-големи наклони ще се на-

прави лента за бавнодвиже-

щи се товарни автомобили. 

Такава ще има между 36-и и 

39-и км в платното за Ви-

дин и между 39-и и 44-ти км 

в посока Ботевград. Между 

47-и и 52-ри км шосето ще 

е успоредно на жп линията, 

като е отдалечено от нея 

и не засяга съществуващия 

селскостопански път. След 

това при 49-и км ще преси-

ча р. Скомля над язовира, ще 

преминава над две дерета и 

преди 52-ри км трасето ще 

пресича жп направлението 

Видин – София. Между 52-ри 

и 58-и км след село Орешец 

пътят ще се спуска към Ру-

жинци. При 56-и км отсеч-

ката ще продължава над I-1 

(E79) Видин – Кула.

Участък 3 е от Ружинци 
до п.в. „Белотинци“ с 
дължина 15,392 км 

(от км. 58+128,47 до км. 

73+520 километраж по про-

ект). Срокът за изпълнение 

е 28 месеца, през които ще 

се построят 2 пътни възе-

ла, 3 пътни надлеза, 1 сто-

манобетонов водосток, 1 

сводов водосток и 2 моста 

над р. Лом и р. Нечинска бара 

и др. Габаритът е Г28, като 

пак е предвидено в участъ-

ци с по-големи наклони из-

граждането и на лента за 

бавнодвижещи се товарни 

автомобили. Такъв ще има 

между 61-ви и 62-ри км в посо-

ка Монтана с обща дължина 

1,58 км. Близо 15,4-километ-

ровата отсечка преминава 

изцяло източно от I-1, без да 

го пресича и без да навлиза в 

регулациите на населените 

места. Началото й е на около 

1 км северно от регулацията 

на с. Ружинци. При 58-и км е 

предвидено строителство-

то на пътен възел за връзка 

със старото трасе на път 

I-1 (E79). При 60-и км трето-

класният път Ружинци – Лом 

и общинският Ружинци – Бе-

лоптичене ще преминават 

над скоростния участък с 

пътни надлези. Ще бъде из-

граден и мост над р. Лом. 

Четвъртият участък  
е от п.в. „Белотинци“ до 
п.в. „Винище“ с дължина 
11,980 км 

(от км. 73+520 до км. 

85+520 километраж по про-

ект). Срокът за изпълнение 

е 28 месеца, през които на 

него ще бъдат построени 1 

пътен възел, 1 стоманобе-

тонов водосток, 1 сводов 

водосток и 3 моста над р. 

Селска бара, р. Коритарска 

и р. Риковска бара и т.н. 

Трасето започва непосред-

ствено след п.в. „Белотица“ 

при 43-ти км. Габаритът е 

Г28. Между 73-ти и 74-ти км 

ще се изграждат двустран-

ни площадки за отдих, всяка 

с по 45 паркоместа за леки 

автомобили, като 6 от тях 

ще са за хора с увреждания. 

Допълнително ще бъдат 

обособени 7 паркоместа за 

автобуси или товарни МПС. 

Развитието на трасето 

продължава на 500 - 1500 м 

източно спрямо съществу-

ващия път I-1 (E79), като 

се пресичат двата основни 

притока на р. Гостиля. 

Участък 5 е от п.в. „Вини-
ще“ до обхода на Монтана 
– 13,693 км 

(от км. 85+520 до км. 

99+193 по проект=102+600 

километраж по съществу-

ващ път I-1). Предвидени-

www.yanmar-bg.com

ят срок за изпълнение е 32 

месеца. В него ще бъдат 

изградени 2 пътни възела, 

1 стоманобетонов водос-

ток, 3 сводови водостока и 

1 мост над р. Брусовица и 

др. При 90-и км ще се напра-

вят двустранни площадки 

за отдих. Проектното тра-

се е с габарит Г28. Начало-

то на отсечката започва 

след п.в. „Винище“, пресича 

р. Войнишка бара при 86-и 

км. Следва преминаване над 

р. Брусовица и р. Онна бара. 

Между с. Винище и с. Горна 

Вереница продължава през 

равнинен терен на около 1 км 

източно от съществуващия 

път, където се пресичат ня-

колко дерета. След с. Горна 

Вереница се развива в юго-

източна посока, като минава 

северно на с. Долна Верени-

ца. При 98-и км е предвидено 

строителството на пътен 

възел, чрез който ще се осъ-

ществява връзка с обхода 

на Монтана. Пътният възел 

при 102-ри км по обходния 

път на Монтана ще бъде ре-

конструиран, с което ще се 

осигурят всички посоки на 

завиване. За целта ще бъде 

удвоен пътният подлез и 

изградена допълнителна ди-

ректна връзка, за да се оси-

гури направлението Видин 

– обход Монтана – гр. Мон-

тана (север).

От АПИ припомниха, че в 

момента се изграждат общо 

62,6 км от Видин – Ботевг-

рад. През миналата година 

работата започна от едни 

от най-сложните отсечки: 

Мездра - Ботевград (33 км) 

и Видин – п.в. „Макреш“ 

(29,6 км). За ускоряване на 

строителството на пътя 

между Мездра и Ботевград 

трасето е разделено на два 

участъка - лот 1 (19,3 км) и 

лот 2 (13,4 км).
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Строителна продукция на 
страните членки на ЕС

По предварителни данни 

на Евростат строителна-

та продукция в еврозоната, 

отчетена за второто три-

месечие на 2020 г., намаля-

ва с 13,6% в сравнение със 

същия период на 2019 г. при 

спад от 14,2% на сградното 

строителство и от 10,5% 

на инженерното строител-

ство. В ЕС 27 понижението 

е с 12% на строителната 

продукция на годишна база 

при спад от 12,5% на сград-

ното строителство и от 

9,4% на инженерното стро-

ителство.

Сред държавите член-

ки, за които има данни за 

ръст на строителната 

продукция за второто 

тримесечие на 2020 г. в 

сравнение със същия пе-

риод на м.г., са Румъния с 

10,4%, Финландия с 2,4% и 

Германия с 0,6%. България 

отчита забавяне в темпа 

на растеж на строителна 

продукция с -10,4%, като 

във Франция се отчита 

най-голямо забавяне с 

-31,3%. Следват Испания 

(-23,4%) и Белгия (-16,8%), 

на годишна база. 

 

СТРОИТЕЛСТВОТО 
В БЪЛГАРИЯ 

Обща строителна 
активност 

Обща строителна ак-

тивност за строителния 

бизнес за първото полу-

годие на 2020 г. спрямо 

същия период на предход-

ната година по основни 

показатели: 

Строителната про-
дукция – 6708 млн. лв., спад 

от 3,9%;

✓Сградно строител-
ство – 3904 млн. лв., спад 

от 5,7%;

✓Инженерно строител-
ство – 2804 млн. лв., спад 

от 1,2%;

Издадени разрешения 

за строеж на нови сгради 

– 4584 разрешения, нама-

ляват с 12,1%;

Започнато строител-
ство на нови сгради – 2988 

сгради, спад от 11,6%;

Въведени в експлоа-
тация новопостроени жи-

лищни сгради – 1517 сгради, 

ръст от 14,3%;

Обявени обществе-
ни поръчки – 1401 бр. на 

стойност 3021 млн. лв., 

увеличение от 25% на броя 

и спад от 10,1% на стой-

ността; 

Сключени договори 

– 1127 бр. на стойност 

1457 млн. лв. ,  спад от 

6,8% на броя и от 18,4% на 

стойността.

Издадени разрешителни за 
строеж на нови сгради

През първото полуго-

дие на 2020 г. са издадени 

разрешителни за строеж 

на 2713 нови жилищни сгра-

ди с 12 245 жилища в тях и 

1 638 908 кв. м разгъната 

застроена площ (РЗП). В 

сравнение със същия пери-

од на 2019 г. издадените 

разрешителни за строеж 

на жилищни сгради нама-

ляват с 4,4%, жилищата в 

тях – с 24,8%, а общата им 

РЗП – с 22,4%. 

За административ-

ни сгради са издадени 53 

разрешителни за строеж 

с 82 511 кв. м РЗП, които 

спрямо първото полугодие 

на м.г. са с 10,2% по-мал-

ко при намаление на РЗП с 

36,3%. 

За други сгради – 1818 

разрешителни за строеж 

с 899 773 кв. м РЗП, като 

спрямо първите шест ме-

сеца на 2019 г. издадените 

разрешителни за строеж 

намаляват с 21,5%, както 

и РЗП – с 21,7%. 

Започнато строителство 
на нови сгради 

Започнато е строител-

ството на 2988 нови сгра-

ди с 1 988 228 кв. м РЗП 

през първото полугодие на 

2020 г. Като от тях 1826 

са жилищни с 9220 жили-

ща в тях и 1 152 047 кв. м 

обща разгъната застрое-

на площ. Спрямо януари – 

юни 2019 г. започнатото 

строителство на жилищ-

ни сгради намалява с 12%, 

жилищата в тях - с 9%, а 

РЗП – с 14,8%. 

За същия период е за-

почнато строителство 

на 33 административни 

сгради с 31 704 кв. м РЗП, 

като в сравнение с първо-

то полугодие на 2019 г. се 

регистрира спад от 19,5% 

на броя и 47,8% на РЗП. 

През януари – юни 2020 г. е 

започнато строителство 

и на 1129 други сгради с 

804 477 кв. м РЗП, като 

спрямо полугодието на 

2019 г. строителството 

при тях намалява с 10,8%, 

а РЗП - с 22%.

Въведени в експлоатация 
новопостроени жилищни 
сгради и жилища

По предварителни дан-

ни на НСИ през първото по-

лугодие на 2020 г. са въве-

дени в експлоатация 1517 

новопостроени жилищни 

сгради и 7133 жилища в 

тях с общо РЗП 644 229 

кв. м, като жилищната 

площ, вкл. кухни над 4 кв. м, 

е 482 581 кв. м, а спомага-

телната е 161 648 кв. м. В 

сравненеие със същия пе-

риод на 2019 г. въведените 

в експлоатация новопос-

троени жилищни сгради 

се увеличават с 14,3%, а 

жилищата в тях - с 44,4%, 

при нарастване на общото 

РЗП с 49,3%. 

Пазар на труда

Наети лица по трудо-
во и служебно правоот-
ношение

Към края на юни 2020 г. 

наетите лица за строи-

телния сектор по трудово 

и служебно правоотноше-

ние са 126,1 хил. бр., или 

5,6% дял от общо наетите 

за страната. На годишна 

база данните показват 

спад от 5,4 хил. бр., или 

4,1%.

Безработни лица
Безработните в от-

расъл „Строителство“ 

за първото полугодие на 

2020 г. са 13,5 хил., или 

7,9% от общо регистрира-

ните безработни. В срав-

нение с първото полугодие 

на 2019 г. данните показ-

ват, че безработните 

лица в сектор „Строител-

ство“ намаляват с 0,1 хил., 

или с 0,7%.

Средна месечна ра-
ботна заплата на наети-
те лица

По предварителни дан-

ни на НСИ средната ме-

сечна работна заплата 

за първото полугодие на 

2020 г. е 983 лв., спрямо 

същия период на 2019 г. 

се увеличава с 36 лв., или 

3,8%.

Обявени обществени 
поръчки 

Обявени обществени 
поръчки по вид стротел-
ство 

✓Обявените обществе-
ни поръчки в отрасъл „Стро-
ителство“ за първото полу-

годие на 2020 г. възлизат на 

1401 бр. с прогнозна обяве-

на стойност 3021 млн. лв. 

Тенденцията на годишна 

база е регистриран ръст 

от 25% на броя на обявени-

те поръчки и спад на стой-

ността от 10,1%. 

– Инженерна инфра-
структура – 617 бр., или 

дял от 44% от общо обяве-

ните поръчки за разглеж-

дания период, с прогнозна 

стойност 1158 млн. лв., 

което е 38,3% от общо 

обявената стойност за 

полугодието. На годишна 

база се наблюдава ръст на 

броя на обявените поръчки 

от 22,9% и спад на стой-

ността от 36%.

– ВиК инфраструкту-
ра – представлява 13% от 

общо обявените поръч-

ки, или 182 бр. поръчки, с 

прогнозна стойност 1110 

млн. лв. (36,7% от общата 

стойност). На годишна 

база се регистрира ръст 

от 51,7% на броя на обяве-

ните поръчки и значителен 

ръст на стойността от 

147,8%. 

– Сградно строител-
ство – 34,6% от общо обя-

вените поръчки, или 485 

бр., с прогнозна стойност 

486 млн. лв. (16,1% от об-

щата) .  Промяната на 

годишна база е ръст от 

23,1% на броя и от 29,6% 

на стойността.

– Енергийна инфра-
структура – представлява 

8,4% от общо обявените 

поръчки, или 117 бр. поъчки, 

с прогнозна стойност 267 

млн. лв. (8,8% от общата). 

Отчита се ръст при броя 

обявени поръчки от 11,4% 

и спад на прогнозната 

стойност от 63,4%, на го-
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-13,6% 
-12,0% 

-16,8% 

-10,4% 

0,6% 

-23,4% 

-0,6% 

-7,3% 

-2,0% -3,6% 
-8,5% 

10,4% 

-14,8% 
-12,1% -12,5% 

2,4% 

-31,3% 

-8,1% 
-3,7% 

2 548 

3 148 

2 538 2 555 2 353 
2 099 

2 626 
3 103 

2 102 
2 401 

2 738 2 838 2 804 

6 179 
5 639 

2 880 2 798 
3 060 2 965 

3 159 3 107 

2 314 

2 999 

3 633 
4 141 3 904 

8 727 8 787 

5 418 5 353 5 413 
5 064 

5 785 
6 210 

4 416 

5 400 

6 371 
6 979 6 708 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019*г. 2020*г. 

I полугодие 

Инженерно Сградно Строителство - общо 

174,4 
154,4 

142,6 135,7 141,0 139,0 131,0 136,9 126,5 131,5 126,1 

50,8 60,3 54,0 50,5 43,9 42,2 35,1 
22,5 17,5 13,6 13,5 

I полуг. 

2010 г. 

I полуг. 

2011 г. 

I полуг. 

2012 г. 

I полуг. 

2013 г. 

I полуг. 

2014 г. 

I полуг. 

2015 г. 

I полуг. 

2016 г. 

I полуг. 

2017*г. 

I полуг. 

2018*г. 

I полуг. 

2019*г. 

I полуг. 

2020*г. 

Наети Безработни 

Продукция на предприятията от строителството в България, млн. лв.
I полугодие 2008 г. – I полугодие 2020*г.

*По предварителни данни на НСИ

Темп на строителна продукция на страните членки на ЕС 
(II тримесечие 2019*г. – II тримесечие 2020*г.)

*По предварителни данни на ЕВРОСТАТ

Наети лица по трудово и служебно правоотношение и 
безработни лица (I полугодие 2010 г. – I полугодие 2020 *г.)  

По предварителни данни на НСИ
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91 156 

342 

149 
228 

435 

109 
218 173 

294 

959 

476 
307 

812 

130 

203 

Януари 
2020 г. 

Февруари 
2020 г. 

Март      
2020 г. 

Април   
2020 г. 

Май       
2020 г. 

Юни        
2020 г. 

Юли          
2020 г. 

Август    
2020 г. 

Брой Стойност (млн. лв.) 

 

946 
1 390 

1 054 
845 870 

1 126 1 121 
1 401 

2 522 

3 056 

1 684 
2 239 

1 918 

3 090 
3 362 3 021 

I полуг. 
2013 г. 

I полуг. 
2014 г. 

I полуг. 
2015 г. 

I полуг. 
2016 г. 

I полуг. 
2017 г. 

I полуг. 
2018 г. 

I полуг. 
2019 г. 

I полуг. 
2020 г. 

Брой Стойност (млн. лв.) 

 

582 668 680 
836 

517 
731 

977 923 

640 547 
381 

486 

435 

532 

1 004 

633 

Сключени договори  
Фирми  

I полугодие 

Брой  Стойност (млн.лв.)  

220 272 
200 205 197 190 232 204 

1 455 

952 

355 293 
440 

335 

781 824 

Сключени договори  
Консорциуми  

I полугодие 

Брой Стойност (млн.лв.)  

 

87 60 

540 
454 

318 
386 

32 23 

232 204 

I полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г. 

Сключени договори 
брой 

Големи 
Средни 
Малки 
Без регистрация в ЦПРС 
Консорциуми 

314 

99 

561 
404 

125 124 
4 6 

781 824 

I полугодие 2019 г. I полугодие 2020 г. 

Сключени договори 
стойност, млн.лв. 

Големи 
Средни 
Малки 
Без регистрация в ЦПРС 
Консорциуми 

56,6% 

6,8% 

27,7% 

8,5% 0,4% 
Консорциуми 

Големи фирми 

Средни фирми 

Малки фирми 

Без регистрация в 
ЦПРС 

Инженерна 

инфраструктура 

Сградно 

строителство 

Енергийна 

инфраструктура 

ВиК 

инфраструктура 

406  378  221  122  

646  
299  253  259  

Брой  Стойност/млн. лв. 

 

127 175 192 168 192 
273 

335 
423 

108 

247 241 
388 

213 
260 

739 654 

Януари 
2020 г. 

Февруари 
2020 г. 

Март      
2020 г. 

Април   
2020 г. 

Май       
2020 г. 

Юни        
2020 г. 

Юли          
2020 г. 

Август    
2020 г. 

Брой Стойност (млн. лв.)

 

802 940 880 
1 041 

714 
921 

1 209 1 127 

2 095 

1 499 

736 
779 

875 
867 

1 785 

1 457 

I полуг. 
2013 г. 

I полуг. 
2014 г. 

I полуг. 
2015 г. 

I полуг. 
2016 г. 

I полуг. 
2017 г. 

I полуг. 
2018 г. 

I полуг. 
2019 г. 

I полуг. 
2020 г. 

Брой Стойност (млн. лв.) 

те договори, на стойност 

646 млн. лв., или 44,3% от 

общата стойност. 

✓Сградно строител-
ство – 378 бр., или 33,6% 

от общо сключените до-

говори, на стойност 299 

млн. лв., или 20,5% от об-

щата стойност.

✓Енергийна инфра-
структура – 221 бр., или 

19,6% от общо сключени-

те договори, на стойност 

253 млн. лв., или 17,4% от 

общата стойност.

✓Ви К  и нф раструк -
тура – 122 бр., или 10,8% 

от общо сключените 

договори, на стойност 

259 млн. лв., или 17,8% от 

общата стойност.

Сключени договори по 
вид строителство I полу-
годие 2019 г. – I полугодие 
2020 г.

✓Инженерна инфра-
структура – регистрира 

се спад на броя сключени 

договори с 27,8% и пони-

жение на стойността с 

36%;

✓Сградно строител-
ство – ръст на броя склю-

чени договори с 18,1% и 

увеличаване на стойност-

та със 107,6%;

✓Енергийна инфра-
структура – ръст на броя 

сключени договори с 6,3% 

и спад на стойността с 

29,3%;

✓ВиК инфраструктура 

– увеличение на броя склю-

чени договори с 2,5% и спад 

на стойността с 5,1%.

дишна база.

Сключени договори в 
сектор „Строителство“

По данни на Агенцията 

по обществени поръчки 

(АОП) за първото полуго-

дие на 2020 г. са сключени 

1127 договора в сектор 

„Строителство“ на обща 

стойност 1457 млн. лв. В 

сравнителен анализ за съ-

щия период на 2019 г. бро-

ят им намалява с 6,8% (82 

бр.), а стойността по до-

говорите намалява с 18,4% 

(328 млн. лв.). 

Сключени договори в 
сектор „Строителство“ 
по вид строителство

Сключени договори по 
вид строителство I полу-
годие 2020 г.

✓Инженерна инфра-
структура – 406 бр., или 

36% от общо сключени-

Сключени договори в сектор „Строителство“ 
(януари – август) 2020 г.  По данни на АОП

Сключени договори в сектор „Строителство“
I полугодие 2013 г.  – I полугодие 2020 г.  По данни на АОП

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ 
(януари – август) 2020 г.     По данни на АОП

Обявени обществени поръчки в сектор „Строителство“ 
I полугодие 2013 г. – I полугодие 2020 г.   По данни на АОП

Сключени договори по вид строителство за I полугодие 2020 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и 
консорциуми  (I полугодие 2019 г. – I полугодие 2020 г.)

Дял от общата стойност на сключените договори 
от фирми и консорциуми – I полугодие 2020 г.

Сключени договори в сектор „Строителство“ от фирми и 
консорциуми по години 

I полугодие 2013 г. – I полугодие 2020 г.
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Вестник „Строител“ за поредна година бе медиен партньор на събитието  

Георги Сотиров

И тази година Несебър 

беше домакин на поред-

ната Национална конфе-

ренция по транспортна 

инфраструктура с между-

народно участие. Най-ма-

щабният и престижен на-

учно-професионален форум 

в областта се проведе за 

13-и път. Той бе под патро-

нажа на Министерството 

на регионалното развитие 

и благоустройството, Ми-

нистерството на транс-

порта, информационните 

технологии и съобщенията 

и Държавна агенция „Безо-

пасност на движението по 

пътищата“ (ДАБДП). Орга-

низаторите му са катедра 

„Пътища и транспортни 

съоръжения“ към Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ), Институтът по 

транспортно строител-

ство и инфраструктура 

(ИТСИ) и Националният 

комитет на България към 

Световната пътна асоци-

ация (PIARC) – Сдружение 

„Български форум по транс-

портна инфраструктура“ 

(БФТИ). Вестник „Стро-

ител“ отново бе медиен 

партньор на събитието.

Конференцията, която 

събра над 300 делегати, 

бе открита от председа-

теля на организационния 

комитет проф. д.ик.н. инж. 

Николай Михайлов, който 

е и председател на УС на 

Сдружение БФТИ и член на 

ИБ и УС на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ). Сред участниците 

във форума бяха инж. Иван 

Досев, член на УС на Аген-

ция „Пътна инфраструк-

тура“, Анжелина Тотева, 

зам.-председател на ДАБ-

ДП, инж. Николай Станков, 

съветник на министъра на 

регионалното развитие и 

благоустройството, доц. 

д-р инж. геол. Ивайло Ива-

нов, декан на Факултета 

по транспортно строи-

телство на УАСГ, гл. ас. д-р 

инж. Христо Грозданов от 

катедра „Пътища и транс-

портни съоръжения“ в УАСГ 

и управител на ИТСИ, проф. 

д-р инж. Румен Миланов от 

катедра „Пътища и транс-

портни съоръжения“ в УАСГ, 

Мая Косева, управител на 

Научноизследователския 

строителен институт, 

и др. Ректорът на УАСГ 

проф. д-р инж. Иван Марков 

и Фабрицио Дзарконе, по-

стоянен представител на 

Световната банка за Бъл-

гария, Чешката република 

и Словакия, се включиха 

виртуално.

В своето приветствие 

проф. Николай Михайлов 

обърна внимание, че кон-

ференцията се провежда в 

особена година, в която ре-

дица проблеми остават на 

заден план. „Сигурен съм, 

че резултатите от панде-

мията няма да са свързани 

само със здравето, но и с 

икономиката и човешките 

взаимоотношения. Воден 

от това разбиране, органи-

зационният комитет избра 

основната тема в петте 

сесии на научния форум да 

бъде „Дигитализацията в 

строителството с визия 

за следващите 15 години“, 

заяви той.

„През 2035 г. автономните 
методи ще засегнат всички 
области на строителството

– от заданието, про-

ектирането, сроковете 

за доставка и изпълнение 

до експлоатация на съоръ-

женията. Строителните 

обекти ще бъдат свързани 

и дигитализирани в авто-

номна и дигитализирана 

конструкция. Възложители, 

проектанти и строители 

ще развиват своята дей-

ност в съвсем различна 

нова среда“, допълни проф. 

Михайлов.

До участниците в кон-

ференцията бяха изпрате-

ни няколко поздравителни 

адреса. „Стремежът към 

устойчивост, заложен в 

Зелената сделка, ни по-

стави пред сериозно пре-

дизвикателство да тран-

сформираме всяка сфера 

от икономическия живот 

през следващите 30 г. В 

този процес са ни необхо-

дими целенасочени усилия, 

инвестиции, научни изслед-

вания и иновации за модер-

низирането на строител-

ния сектор и транспорта“, 

се казва в приветствието 

на президента на Република 

България Румен Радев.

Поздравителен адрес бе 
изпратен и от инж. Илиян 
Терзиев, председател на УС 
на КСБ.

„През годините фору-

мът се утвърди като три-

буна, която дава гласност 

на проблемите, свързани 

с изграждането, поддър-

жането и управлението 

на транспортната инфра-

структура, и от която ви-

наги се чуват интересни 

доклади и се търсят въз-

можни решения. Изклю-

чително ценно е и включ-

ването в програмата на 

събитието на авторитет-

ни международни лектори, 

които споделят чужд до-

бър опит. Убеден съм, че 

поредното издание на кон-

ференцията ще очертае 

насоките, по които всички 

заедно трябва да работим, 

за да развива страната ни 

модерна европейска транс-

портна инфраструктура“, 

посочва инж. Терзиев.

При онлайн включване-

то си проф. Иван Марков 

обясни, че поради служебни 

ангажименти в универси-

тета не може да присъст-

ва лично, но се е запознал 

с докладите, включени в 

програмата на конферен-

цията, и с удовлетворение 

е констатирал тяхното 

високо научно равнище и 

експертиза. „Радвам се да 

отбележа, че преобладава-

щата част от лекторите 

на конференцията са за-

вършили УАСГ“, каза още 

ректорът.

Фабрицио Дзарконе спо-

дели, че България е добре 

позиционирана в сферата 

на логистиката, но е ва-

жно да укрепи своето кон-

курентно място. 

Инж. Иван Досев също 

отправи приветствие към 

делегатите и анонсира, че 

у нас за първи път ще бъде 
внедрена интелигентна 
транспортна система. 

Тя ще е на АМ „Тракия” 

Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, 
председател на организационния 
комитет, председател на УС на 
Сдружение БФТИ и член на ИБ и УС на КСБ: 

Проф. Михайлов, тази го-
дина конференцията се про-
веде при спазване на проти-
воепидемичните мерки. 

Факт. Сложното време, в 

което живеем в момента, се 

отразява на всички – на рабо-

тата на държавните инсти-

туции, на университетите, 

на бизнеса, на обществени-

те отношения. За съжаление 

това ще продължи дълго, но 

аз виждам и позитивната 

страна на нещата. Защото 

забързани в ежедневието си, забравяме ценностната 

си система. Онази, изконната - защо сме на тази земя, 

какви са целите и задачите ни като хора, като профе-

сионалисти? И от тази гледна точка мисля, че СОVID-19 

ни дава време да разсъждаваме над това и да преосмис-

лим позициите си. 

Ние можем да си представим технологичното бъде-

ще. Имаме ресурс да го изградим през следващите 10 

- 15 години и да го внедрим в системата на образование-

то, в стандартите, в отношенията между възложите-

лите, изпълнителите, научните среди и ползвателите. 

Основно по отношение на ползвателя, защото транс-

портът зависи от инфраструктурата, с чието качест-

во - не като лъскав асфалт, а като проектиране, визия, 

мисъл, трябва да осигурим необходимата безопасност 

и комфорт на хората, които пътуват. 

В железопътния транспорт вече има скорости от 

над 160 км/ч до 320 км, включително в България се из-

граждат високоскоростни мрежи. Автомобилният също 

се развива много бързо. Предлагат се сигурни коли, с 

прекрасни динамични характеристики, но те все още се 

сблъскват с проблемите на пътя. Ако автомобилостро-

енето и новите технологии отдавна влязоха в ерата 

на дигитализацията, в пътищата - като национален 

продукт - това става бавно. За да се повиши безопас-

ността на движението по пътищата, е необходима про-

мяна в нормативната уредба, като се ангажират хора с 

богат опит, както и от научните среди. 

Как трябва да се промени законодателството?
Ние ползваме всичко онова, което е измислено през 

последните 100 г. Държавната администрация тряб-

ва да подготви нова нормативна уредба, която да бъде 

адекватна на следващите 20 г. развитие. Без модерна 

нормативна уредба няма как да имаме качествени пъти-

ща. Затова и винаги строителите са виновни, защото 

те са последните във веригата…

В УАСГ единствени обучаваме одитори по пътна 

безопасност, но парадоксът е, че тези хора ги ползваме 

само за пътища, изградени с европейско финансиране. 

Инфраструктурната мрежа на страната е към 120 - 

150 000 км, а годишно дейности със средства от ЕС се 

изпълняват само на около 2000 км.

Въпреки пандемията новата академична учебна 
година в УАСГ започна успешно.

Благодарение на активността на академичното 

ръководство, на медийни изяви, на срещи в професио-

налните гимназии по строителство из страната във 

Факултета по транспортно строителство имахме по-

вече кандидати, отколкото са обявените места. Спрямо 

минали години кандидатите бяха над три пъти повече.

Именно от сегашните първокурсници след пет го-

дини ще създадем нов много мощен инженерен ресурс 

в страната. Затова ние, преподавателите, променяме 

учебните планове така, че да дадем на младите хора 

знания и умения с визия за бъдещето.

Снимки авторът
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в строителния процес, като 

от изключително значение 

са представителите на 

науката и образованието, 

защото те трябва да за-

почнат подготовката на 

кадрите по осъвременен 

модел.

3. Поради динамичното 

развитие, което предстои 

в строителния сектор, да 

се подобри диалогът между 

образованието и бизнеса, 

като представителите 

на бизнеса се включат в 

изготвянето на учебните 

планове на университети-

те в областта с цел подо-

бряване на подготовката и 

синхрона на бъдещите спе-

циалисти по отношение на 

трансформацията на сек-

тора. 

4. Научният потенциал 

в областта на развитието 

Гл. ас. д-р инж. Христо Грозданов, 
катедра „Пътища и транспортни 
съоръжения“, УАСГ, и управител на ИТСИ:

Конференцията беше из-

ключително успешна, незави-

симо че се проведе в необи-

чайна ситуация на пандемия. 

Дори смятам, че като орга-

низация, равнище на участни-

ците и докладите тя може да 

се нареди на първо място от 

проведените досега научни 

форуми. Основните акценти на срещата в Несебър 

бяха два – дигитализацията в сектор „Строител-

ство“ и взаимовръзката между търговията и транс-

портната инфраструктура. 

В световен мащаб дигитализацията в строител-

ството се намира на предпоследно място в срав-

нение с другите сектори на икономиката. В този 

смисъл ние имаме да извървим доста път. В конфе-

ренцията поканихме за участие колеги от държави 

със значителен напредък в това отношение - стро-

ителни инженери и професори от Северна Ирландия 

и Великобритания. Те ни показаха пътя, по който са 

минали техните страни, за да постигнат високи 

нива дигитализация в сектора. Оказва се, че преди 

10 - 12 години те са били на равнището на България 

в момента. Сега имаме по-ясни и изпълними във вре-

мето критерии в областта на дигитализацията в 

строителния бранш.

Колегите от IT сектора, които се включиха във 

форума, успяха да привлекат вниманието на участни-

ците със своите разработки за дигитализирането на 

други сектори. За първи път беше представен доклад 

на Световната банка, който свързва търговията с 

транспортната инфраструктура. В него има уникал-

ни изводи, които би трябвало да следваме. 

С малко усилия, ако изберем правилно пътя, би-

хме могли не само да настигнем, но и дори да над-

минем държавите, които са наши преки конкуренти. 

Ако обединим чуждия опит с нашите постижения, ще 

дигитализираме успешно строителството в Бълга-

рия. Това е и фундаменталното заключение от 13-ата 

конференция.

при тунел „Траянови врата“. 

Инвестицията е 7 млн. лв., 

а срокът на изпълнение 

е 2022 г. Системата ще 

включва подвижни бариери, 

които при пътен инцидент 

без човешка намеса ще 

пренасочват движението в 

едната или другата тръба 

на съоръжението. Целта е 

да се реагира в кратък срок 

на създалата се ситуация и 

да се избегнат други ПТП. В 

рамките на проекта ще се 

поставят и 20 интелигент-

ни табели, които да дават 

информация на водачите за 

възникнали катастрофи по 

трасето на АМ „Тракия” или 

други необичайни ситуации 

на пътя със своевремен-

на информация за обходни 

маршрути.

В рамките на конфе-

ренцията бяха изслушани 

30 доклада по актуални 

теми, като дигитализаци-

ята в строителството, 

инвестициите в устойчив 

транспорт във връзка със 

Зелената сделка, инфра-

структурата като важен 

фактор за привличане на 

вложения в индустриални-

те зони, ключови елементи 

за безопасността на път-

ната мрежа. На финалната 

сесия беше приета 

заключителна декларация, 
в която участниците се 
обединиха около следните 
насоки:

1. Приветстваме на-

временната инициатива 

на МРРБ за иницииране на 

процеса по цифровизация 

на строителния сектор в 

България, както и органи-

зирането на Национална 

работна група по темата. 

Цифровизацията на стро-

ителния сектор е необра-

тим процес. 

2. Необходимо е в раз-

глеждането на процеса по 

цифровизация на сектора 

на национално ниво с цел 

подобряване качеството 

на бъдещите проекти да се 

въведат всички участници 

на транспортната инфра-

структура е ограничен. 

Наложително е Министер-

ският съвет да изисква 

програми за развитието на 

научноизследователската 

работа в тази сфера от съ-

ответните министерства 

и университети. 

5. Продължаваме да на-

стояваме и да поддържа-

ме тезата на Държавна 

агенция „Безопасност на 

движението по пътищата“ 

за разширяване на обхва-

та на Одитите по пътна 

безопасност върху цялата 

държавна и общинска път-

на мрежа. 

6. Необходима е промя-

на на нормативните доку-

менти в областта, да се 

актуализират през фокуса 

на безопасността като 

елемент на пътя.

7. Добре е преди съста-

вяне на заданията за стро-

ителство и реконструкция 

на пътищата да се осъ-

ществява обществено об-

съждане, което да се акцен-

тира върху безопасността 

на движението. 

8. При разработване 

на задания за проектиране 

или идейни проекти за мо-

стове в инфраструктурни 

строежи да се изисква ва-

риантно проучване на въз-

можни решения, като за-

дължително се разглеждат 

и варианти със стоманени 

или комбинирани мостове. 

Показател на оценката за 

ефективност да бъде цена-

та на строежа и поддръж-

ката на съоръжението за 

целия му проектен експло-

атационен срок.

9. Продължаваме да ак-

центираме върху проблема 

с изследването на сце-

плението на настилките. 

Крайно време е въвеждане-

то на система за управле-

ние на настилките.

10. Необходимо е да 

се направи цялостен ана-

лиз на нормативната ни 

уредба за проектирането 

на асфалтови настилки и 

изготвянето на рецепти, 

включително за материали-

те и продуктите, които се 

влагат в тях.

11. Определяне нивото 

на безопасност за пътни-

те участъци се осъщест-

вява на база на наличие на 

„необходим брой ПТП“. Това 

не съответства на ос-

новното понятие за „без-

опасност“ – превенцията. 

В този смисъл е редно да 

се насочи вниманието към 

вече работещи методи, 

известни от практиката 

на други държави, като на-

пример регистриране и от-

читане на конфликтните 

ситуации и разработките 

в този контекст.

12. Общинските пъти-

ща като цяло са в лошо 

състояние. Считаме, че 

техническите специфи-

кации на АПИ следва да се 

актуализират и да прерас-

нат в национални актове 

(наредби), тъй като сега 

имаме различно качество 

на републикански и общин-

ски пътища.



18 Ñòðîèòåë петък, 9 октомври 2020

Георги Сотиров

Г-жо Дюлгярова, Коп-
ривщица е от съдбовно 
значение за българска-
та история. На 20 ап-
рил 1876 г. на Калъчевия 
мост е поставено на-
чалото на Априлското 
въстание, довело до ос-
вобождението на Бълга-
рия…

И не само това - в 

унисон с тематиката на 

в. „Строител“ трябва да 

кажа, че развитието на 

града е представено и 

от шедьоври на възрож-

денското строителство. 

Имаме съхранени над 300 

паметника на културата, 

от които 19 с национално 

значение. Сред забележи-

телностите са родните 

къщи на Любен Каравелов, 

Тодор Каблешков, Георги 

Бенковски и Димчо Дебе-

лянов. Ценни със своята 

архитектура и изгражда-

не, резба и стенописна 

украса са Ослековата и 

Лютовата къща.

 

Как се развива общи-
ната в първата година 
от Вашия мандат? Как-
во сочат данните за из-
пълнението на бюджета 
за полугодието?

Уточненият план на 

бюджета към 30  юни 

2020 г. е 6 286 603 лв. Из-

пълнението на приходите 

от местни данъци за пе-

риода е 67%, но неданъч-

ните постъпления са едва 

26%, или при планирани 

2 464 103 лв. акумулира-

ните към края на юни са 

271 048 лв.

Съгласно Закона за ре-

гионалното развитие и в 

съответствие с „Мето-

дически указания за раз-

работване и прилагане на 

планове за интегрирано 

развитие на общините“ за 

2021 - 2027 г. подготвяме 

съответния документ. 

Той се явява основен ин-

струмент за програмира-

не, управление и ресурсно 

осигуряване през следва-

щите седем години.

Какво  да  очакват 
фирмите на КСБ като 
работа, свързана с дей-
ности на общината?

Предстоящо е обявя-

ването на обществени 

поръчки по четири про-

екта. Те са за основен 

ремонт на улици, на сгра-

дата на общината, на 

детската градина и за ре-

култивация на местното 

депо за отпадъци. Вашият 

вестник наскоро писа, че 

се изгражда сепарираща 

и компостираща инста-

лация на територията на 

община Златица за седем-

те средногорски общини, 

сред които и нашата. 

Както сподели пред Вас 

тамошният кмет инж. 

Стоян Генов, това е мно-

го голям обект, с който 

решително ще се подобри 

състоянието на околната 

среда.

В града видимо се 
правят нови еднофамил-
ни къщи. Колко са разре-
шенията за строеж от 
началото на 2020 г.? 

Oт началото на т.г. 

имаме седем разрешения 

за строеж, предимно на 

жилищни сгради, но и за 

закриването и рекулти-

вацията на старото об-

щинско депо за битови 

отпадъци, което ще се 

извърши със средства 

по ОПОС - Приоритетна 

ос 2. 

Разбира се, ние много 

добре работим с онези, 

които искат да се разви-

ват на територията на 

общината. И естествено, 

че за всеки бизнес трябва 

някаква нова или ремон-

тирана сграда, и строи-

телните фирми могат да 

очакват съдействие от 

наша страна за бързото 

обработване и придвиж-

ване на документация, 

ускоряване и опростяване 

приемането на извърше-

ните дейности, бързото 

разплащане с изпълните-

лите и прочие.

Да разкажете за нови 
обекти с евро пари. 

Община Копривщица 

към момента има сключе-

ни 3 договора за обекти с 

европейско финансиране. 

Очакваме до дни подпис-

ването и 4-ти - за ремонт 

на детската градина. Ра-

ботим и по 3 социални 

проекта. Предстои ни 

закупуването на електро-

мобил за различни услуги.

Градът-музей трябва 
да има и добре развита 
туристическата инфра-
структура.

Имаме добре изграде-

на туристическа инфра-

структура. Става дума 

за места за настанява-

не, заведения за хранене, 

екопътеки със заслони, 

функциониращ аквапарк. 

Отворени за посещение 

са 8 музея. Всеки гост на 

нашия град е добре дошъл!

Какво е състоянието 
на ВиК мрежата в общи-
ната? Пречиствате ли 
отпадната вода? Как се 
справяте с опазването 
на околната среда?

Кметът Бойка Дюлгярова:

Предстои обявяването на 
обществени поръчки по четири 
проекта

Бойка Дюлгярова е учител по образование и 
призвание. Преподавала е физическо възпитание 
в СОУ „Любен Каравелов“ в Копривщица, където 
е била и главен учител. Работила е като треньор 
на отбори по волейбол и футбол. Инструктор е 
по фитнес и тенис на маса. Специализирала е уп-
равление на проекти в образователната система. 

Класното училище „Св. св. Кирил и Методий“, построено през 1837 г.Градското читалище от 1869 г.

Част от крайречния парк „Тополница“

ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ
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ВиК мрежата ни е ком-

прометирана, морално ос-

таряла и следва да бъде 

подменена. Няма пречис-

твателна станция за от-

падни води за съжаление. 

Проблемът с кана-

лизацията е от години, 

тръбите са с малък ди-

аметър, проектирани са 

за по-малко домакинства, 

което води до непълноцен-

ното им функциониране. 

Обилните валежи пре-

дизвикват запушвания на 

шахтите, а и обичайните 

експлоатационни пробле-

ми в целия град са сериоз-

на пречка за цялостното 

функциониране на систе-

мата. 

Водопроводите пък не 

са подменяни от 1976 г. 

и 45-годишните съоръже-

ния постоянно аварират. 

Влагаме собствени сред-

ства, за да подновяваме 

ВИК, но цялостното об-

новяване не е по възмож-

ностите на малка община 

като нашата. Както ни 

е непосилно и да довър-

шим строителството на 

ПСОВ, чиито градеж е за-

почнал преди повече от 10 

години, но е замразен по 

някаква причина.

Работите ли по про-
грами за енергийната 
ефективност – както в 
общински, така и в жи-
лищни сгради? 

Нямаме блокове. Успя-

ваме да съхраним духа на 

възрожденска Копривщи-

ца по отношение на жи-

лищното строителство. 

Интересът към нас е 

огромен и не може да си 

позволим да излезем от 

стила на старата архи-

тектура – с цветовата 

й гама, с покривните кон-

струкции и т.н. 

Имаме проблеми с ня-

кои от наследствените 

къщи, които притежават 

архитектурна стойност, 

но са неподдържани, с 

много, много наследници, 

някои от които са неот-

криваеми в чужбина.

Предстои ни саниране 

на сградата на местна-

та администрация. Тряб-

ва да призная, че до тази 

година общината нямаше 

изготвена Програма за 

енергийна ефективност. 

Такава вече има с нашия 

мандат и е за периода 

2020 - 2022 г. 

Горди сме с реализира-

ния проект „Внедряване на 

мерки за енергийна ефек-

тивност на СУ „Любен 

Каравелов”, финансиран по 

схема за предоставяне за 

безвъзмездна финансова 

помощ по ОПРР. Топлинна-

та енергия е от котел на 

твърдо гориво. Подобно е 

положението и в детска-

та ни градина, която също 

е санирана. 

В резултат на прило-

жените мерки, съчетани с 

подмяна на амортизирани 

съоръжения, са намалени 

значително разходите 

за електро- и топлинна 

енергия и което е особено 

важно, снижихме чувстви-

телно тези за поддръжка 

на съоръженията в обра-

зователната инфраструк-

тура.

Продължаваме обновя-

ването на уличните лампи 

с LED осветителни тела. 

В синхрон със световната 

политика всичките тези 

мерки водят и до еколо-

гични подобрения и пол-

зи, което за нашия град 

е от особено значение. 

Не трябва никога да за-

бравяме, че имаме целого-

дишно гости от цял свят. 

Сградите на образова-

телната и на социалната 

инфраструктура, както и 

някои от нашите музеи, 

където през годините са 

извършвани необходимите 

ремонтни дейности, също 

са съобразени със съхра-

нението на природата и 

на духа на града ни като 

исторически факт и ту-

ристическа дестинация. 

Националният събор на 

българското народното 

творчество в Копривщи-

ца например е вписан в 

Представителния списък 

на ЮНЕСКО като еталон 

за най-добри практики за 

популяризиране на све-

товното нематериално 

културно наследство. С 

това се гордеем.

Понеже говорим за 

образованието, не мога 

да не спомена за нашите 

творчески контакти с 

Техническия университет 

в Габрово. С подкрепата 

и съдействието на об-

щина Копривщица авто-

ритетното висше учили-

ще предлага за учебната 

2020 - 2021 г. на нашите 

абитуриенти две специ-

алности степен „бакала-

вър” – „Индустриален ме-

ниджмънт“ и „Дигитална 

администрация“, свързани 

пряко с развитието на ре-

гиона.

Каква е визията Ви за 
развитие на общината, 
кои са приоритетите? 
Към какъв тип обекти 
се насочват инвестито-
рите и какви бизнеси ще 
се развиват? 

Копривщица е град-му-

Възрожденска архитектура и строителство

Новите еднофамилни къщи са в типичния копривщенски стил

Една от характерните сини къщи

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

зей, но и красиво място 

за живеене. Ако трябва 

с едно изречение да от-

говоря на Вашия въпрос, 

то то е стремеж за обе-

динение на мислещи и 

можещи хора за доброто 

на всички. Внедряваме 

иновации, инвестираме 

в човешки капитал, раз-

виваме туризма, пазим 

традициите и духовност-

та. Емблема сме за зелен 

град и притегателна сила 

за биоинвестиции. Екоту-

ризмът е най-динамично 

развиващият се отрасъл 

на световната туристи-

ческа индустрия, който 

започва да се оформя през 

70-те години на ХХ век и 

се превърна в световен в 

началото на новото хиля-

долетие. Ние сме един от 

27-те града, които спече-

лиха проект за развитие 

на екотуризъм.

Сега инвестираме в 

модерна инфраструкту-

ра, подобряване на усло-

вията за обслужване на 

туристи, създаване на 

нови продукти, атракции 

и реклама.

А промяната към по-

добро, както и на оста-

налите населени места в 

страната, става с труда 

и таланта на български-

те строители – наслед-

ниците на уникалните 

възрожденски школи. Гор-

ди сме, че Копривщица е 

еталон и в строително 

отношение.

СЪВМЕСТНА РУБРИКА НА В. „СТРОИТЕЛ” И НСОРБ
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ВАРНА

БУРГАС

Общината предвижда и разширяване на Мултимедийния посетителски център

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Чрез два проекта по 

ОП „Региони в растеж 

2014 – 2020“ се предвижда 

изпълнението на основна 

реконструкция на сгра-

дата на Учредителното 

събрание във Велико Тър-

ново, която сега е музей, 

както и разширяване на 

Мултимедийния посети-

телски център „Царев-

град Търнов“. Тъй като 

правилата за инвестиции 

в тази сфера изискват по-

голям дял участие спрямо 

други приоритетни оси 

на „ОПРР 2014 – 2020“, 

общината планира поема-

нето на нов дългосрочен 

дълг. Размерът му е близо 

1,6 млн. лв., които ще се 

изплащат от собствени-

те приходи в продължение 

на 12 години и при лихва от 

1,2%. Кредитът ще бъде 

взет чрез „Регионален 

фонд за градско развитие“ 

АД – мениджър финансов 

инструмент на „Фонд за 

градско развитие за Се-

верна България“. 

П р о е к т ъ т  з а  р е -

конструкция на Музей 

„Възраждане и Учреди-

телно събрание“  цели 

внедряването на мерки за 

енергийна ефективност 

в сградата, осигуряване 

на сигурна и съвременна 

среда за опазване и пред-

ставяне на експозициите 

и повишаване на турис-

тическия интерес. Плани-

рани са топлоизолация на 

стени и покрив, подмяна 

на дограмата, нови осве-

тителна, отоплителна и 

климатична инсталация, 

достъпност за хора с 

двигателни затруднения, 

вътрешни преустройства 

и др. Вложенията ще са в 

размер на 2,8 млн. лв., от 

които 2 млн. лв. - безвъз-

мездна финансова помощ и 

800 хил. лв. самоучастие, 

като 730 хил. лв. от тази 

сума ще са чрез инвести-

ционния кредит.

Според идейната кон-

цепция в Мултимедийния 

Кметът на Варна Иван 

Портних даде старт на обно-

вяването на детска ясла „Роза“ 

в район „Приморски“. Сградата 

е построена през 1971 г. и от 

тогава не е извършван осно-

вен ремонт. Предстои да бъде 

изпълнено саниране с мерки за 

подобряване на енергийната 

ефективност и изграждане на 

пристройки за външни асансьо-

ри. Предвидена е подмяна на 

електрически инсталации, на 

осветителни тела, на остаряла 

ВиК мрежа. Ще се монтира нова 

дограма, ще се поставят котли 

на газ и радиатори за отопле-

ние, вентилационни и климатич-

ни системи и други. Междувре-

менно дворът и площадките за 

игра вече са напълно обновени 

със средства на община Варна.

Ремонтни дейности пред-

стоят и в детска ясла „Чуден 

свят“ в район „Младост“.

В читалището във варнен-

ския квартал „Галата“ ще бъде 

обособен Морски образователен 

център за деца и ученици. Съз-

даването му е част от проект 

за обновяване и оборудване на 

културната институция. Сред-

ствата - близо 383 хил. лв., са 

осигурени по Програмата за 

морско дело и рибарство чрез 

Местната инициативна рибар-

ска група.

Европейските пари ще бъ-

дат вложени основно в ремонт 

на фасадата на читалището и 

обновяване на помещенията му. 

Освен това се предвижда да 

бъде осигурена достъпна среда 

за хората с увреждания. Очаква 

се центърът да отвори врати в 

началото на 2021 г.

Новата сграда на библио-

тека „П. К. Яворов“ в Бургас ще 

бъде завършена до края на ок-

томври. Изграждането върви 

по проект, преосмислена е само 

визията на амфитеатъра по 

технически причини, свързани 

със сигурността на книгите и 

заради близостта до жилищни 

сгради, съобщиха от пресцен-

търа на общината. Сутеренът 

е изцяло готов, поставени са 

асансьорите, покривът също е 

завършен. На финален етап е ос-

тъкляването и монтирането на 

окачените тавани. 

Фасадата е с материали, 

с които се строят съвремен-

Ремонтните дейности в 

Дома на нефтохимика в Бургас 

продължават и той постепенно 

се превръща в модерен културен 

институт. Фасадата е изцяло 

обновена с ефектно остъкле-

ние, промени са извършени и във 

вътрешната част. Завършена 

е и надстройката на сградата, 

като са обособени няколко нови 

зали. Съществуващите поме-

щения са пригодени за школи 

по изобразително и приложно 

изкуство, музикални репетиции, 

салони за танци.

В процес на изпълнение 

е вертикалната планировка. 

Подменена е настилката във 

вътрешния двор, където е мон-

тиран открит театър. Зрител-

ната зала е обзаведена с нови 

седалки, положена е съвремен-

на настилка на пода. Сцената 

също е ремонтирана, а специа-

лен механизъм позволява тя да 

се върти при смяна на декорите 

и изпълнителите, а модерно ос-

ветление и озвучаване ще съз-

дават още по-добра атмосфера 

при провеждането на събития.

В новия си вид Домът на 

нефтохимика ще е пригоден и 

за хора в неравностойно поло-

жение.

център ще се построят 

нови помещения, което ще 

позволи обогатяване на 

експозициите. Предвидено 

е да се представят знако-

ви събития и личности от 

българската средновеков-

на история, сред които св. 

Йоан Кукузел и олтарна 

част от църква, Четверо-

евангелието на цар Иван 

Александър, диограмите 

„Отбраната на Столич-

ния Търновград“ и „Проща-

ване на патриарх Евтимий 

Търновски с народа“ и др. 

Инвестиционното на-

мерение в тази част на 

проекта е за 1,3 млн. лв. 

Безвъзмездната финансо-

ва подкрепа е 400 хил. лв., 

а собственото участие - 

900 хил. лв., 850 хил. лв. от 

които ще се набавят чрез 

заема. 

ните институционални сгради 

в Европа - HPL плоскости с вид 

на видим бетон. Избрани са по-

топли тонове от първоначално 

предвидените, за да „се стопли“ 

обектът. Зданието ще предлага 

много уютни вътрешни и външ-

ни пространства, в които всеки 

читател ще може да се усамо-

ти с четиво. Хилядите книги 

ще се съхраняват в специални 

подвижни стелажи - комакто-

си. Хранилищата и другите 

помещения ще бъдат обезопа-

сени със специфична пожаро-

гасителна система. 

Библиотеката ще изнена-

да посетителите и с актуални 

технологии. Освен че ще бъ-

дат съхранявани в просторни 

хранилища с много удобства, 

изданията ще бъдат почист-

вани на специална стационарна 

машина и подвижна прахосму-

качка. А ако недобросъвестен 

посетител реши да си тръгне с 

книга, ще се задейства детек-

тор за кражби RFID, който иден-

тифицира кода на всяка книга, 

притежание на библиотеката.
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Ще обновяват Летния и Драматичния театър и училищата „Васил Левски” и „Христо Ботев”

www.saracakis.bg  София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35  +359 882 823 260

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

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.

Страницата подготви 
Елица Илчева

С идеята до февруари или 

март 2021 г. да започнат ремонт-

ни дейности на културни и обра-

зователни сгради община Стара 

Загора работи за осигуряване на 

необходимото финансиране, кое-

то ще бъде със заемни средства. 

От Фонда за устойчиви градове 

местната власт ще вземе близо 

7 млн. лв. кредит за обновяване на 

Летния театър в парк „Митропо-

лит Методий Кусев“. Проектът е 

на стойност 2,95 млн. лв. За рекон-

струкция и обновяване на Драма-

тичен театър „Гео Милев“ са нуж-

ни около 4 млн. лв., които отново 

ще се набавят от финансовия ин-

струмент. Срокът за погасяване 

на дълговете е 15 години.

От „Фонд ФЛАГ“ ЕАД и „Бъл-

гарска инвестиционна и коорди-

национна платформа за градско 

развитие“ общината ще иска 6,5 

млн. лв. за въвеждане на мерки 

за енергийна ефективност в СУ 

„Христо Ботев“ и СУ „Васил Лев-

ски“, като за СУ „Васил Левски“ са 

предвидени до 3 млн. лв., а за СУ 

„Христо Ботев“ - до 3, 5 млн. лв. И 

този заем ще е дългосрочен - 15 г.

Междувременно в Града под 

липите беше открит културният 

център за даровити деца „Проф. 

Петър Жеков“. Сградата на бул. 

„Митрополит Методий Кусев“ 20 

бе дарена на общината от сес-

трата на професора Мария Жеко-

ва. Нейна бе и идеята зданието 

да се превърне в дом за талант-

ливите деца и да носи името на 

брат й - виден общественик, ком-

позитор, писател и учен-генетик 

и дори автор на химна на Стара 

Загора.

След ремонта вътре е обосо-

бена камерна зала с добра акус-

тика и изложбена площ, ще има 

и музикален магазин. На втория 

и третия етаж са кабинети за 

занимания по различни видове из-

куства.

В ход е процедурата за избор на изпълнител по проект 

за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за 

енергийна ефективност на сградата на НЧ „Братя Грънча-

рови-2002“, съобщиха от местната администрация в Горна 

Оряховица. Инвестицията се реализира по Оперативна 

програма „Региони в растеж 2014 - 2020“ и съфинансира-

не, осигурено чрез поемане на дългосрочен дълг, одобрен 

от общинския съвет. Проектът е на обща стойност 3,2 

млн. лв. Близо 2,8 млн. лв. са безвъзмездни от Европейския 

фонд за регионално развитие, 426 000 лв. е дългосрочният 

дълг от Регионалния фонд за градско развитие, а собстве-

ните средства на общината са около 87 хил. лв.

Идейната концепция е за цялостно обновяване на ам-

фитеатъра и сградата на читалището, която е двуетаж-

на, с надстройки на трето ниво за технически помещения, 

служещи за сценично осветление на изпълнителите.

На откритата сцена ще има 1860 седящи места и още 

20 за хора със затруднено придвижване. Ще се подмени на-

стилката с високопрофилна трапецовидна ламарина върху 

стоманена конструкция, което ще позволява използването 

на сцената и при неблагоприятни атмосферни условия. 

Предвижда се рампа, която да се включи в двата комуни-

киращи си обекта - парк и амфитеатър към читалището. 

Изходът ще се организира през две групи входове от се-

верозапад и югоизток.

Планирано е да се построи и билетен център с три 

каси. На второто му ниво ще се намират технически по-

мещения за озвучаване и осветление. Също така околният 

терен ще се разчисти, ще се обновят съществуващите 

алеи и ще се изградят две нови постройки отстрани на 

южните входове към сцената, които ще бъдат отдавани 

под наем.

Близо 2,7 млн. лв. без-

възмездна финансова 

помощ одобри Предпри-

ятието за управление 

на дейностите по опаз-

ване на околната среда 

(ПУДООС) за изграждане 

на канализация по улици 

в Долна Оряховица. Про-

ектът е на община Гор-

на Оряховица.

Трасетата, по кои-

то ще се работи, са в 

западната част на гра-

да. Предстои процедура 

за избор на изпълнител. 

След реализиране на 

проекта близо 80% от 

Долна Оряховица ще бъ-

дат с изградена канали-

зация.

Десислава Бакърджиева

Две професионални гим-

назии в Перник се включват 

в програмата по дуално обу-

чение като партньори на 

ЧЕЗ, съобщиха от компани-

ята. Възможност едновре-

менно да учат и да работят 

в „ЧЕЗ Разпределение Бъл-

гария“ АД през тази година 

ще имат шестима младежи 

от 11-и клас на ПГТС „Арх. 

Йордан Миланов“, и двама 

от 11-и клас на ТПГ „Мария 

Кюри“. Обучението си по 

програмата продължават 

деветима ученици от 12-и 

клас на ПГМЕТ – Плевен, 

и шестима от 11-и клас в 

ПГМЕ „Никола Й. Вапцаров“, 

София. Всички те ще разпо-

лагат с опитни наставници, 

които ще ги запознават в 

реална работна среда със 

спецификата на професия-

та електротехник.

ЧЕЗ е сред първите ра-

ботодатели, които са се 

включили в проекта ДО-

МИНО за насърчаване на 

дуалното обучение по елек-

тротехника в България. 

Първите 14 младежи, учили 

и работили в ЧЕЗ по дуална-

та програма, са се дипломи-

рали през миналата учебна 

година и са продължили със 

стаж в „ЧЕЗ Разпределение 

България“ АД. 

„Дуалната форма помага 

на учениците да изградят 

трудови навици, да натру-

пат адекватни знания и уме-

ния и да придобият реална 

представа за бизнеса и еки-

пите, което им позволява да 

бъдат включени незабавно 

в работния процес при за-

вършване на гимназиално-

то си образование. Младе-

жите вече са запознати с 

професията и са спокойни, 

че имат осигурена работа“, 

казва Евгения Накова, ди-

ректор „Човешки ресурси“ в 

„ЧЕЗ България“ ЕАД.

През 2019 г. ЧЕЗ е полу-

чила отличие в рамките на 

проекта ДОМИНО за най-

добри социални придобивки 

на учениците в дуална фор-

ма на обучение по електро-

техника в България.
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Превод Радостина Иванова

Iskra Mihaylova, Member of the European Parliament, 
Vice President of the EP’s Renew Europe Group:

We expect the Renovation Wave 
to be presented in October

M rs.  M i h ay lo va , 
when is the Renovation 
Wave expected to be pre-
sented?

We expected it would 

be presented at the end 

of September. As you 

can see, the Commission 

quite ambitiously presents 

newer and newer ideas, 

the last day was dedicated 

to the rule of law reports. 

We expect that in the first 

half of October the said 

initiative of the EC will be 

presented. My plan is to 

organise an online meet-

ing for the stakeholders 

in Bulgaria. As soon as 

the EC issues a proposal, 

I will invite the European 

Commissioner for Energy 

Kardi Simson so we can 

discuss together both the 

position of the Parliament, 

and also that of the EC, 

and also - not lastly, the 

readiness and the capac-

ity to realise this initiative 

in Bulgaria. Natural allies 

in this subject matter are 

the Bulgarian Construc-

tion Chamber and „Stroi-

tel“ Newspaper.

In a previous inter-
view you told us that the 
construction industry 
would have a leading role 
in recovering the EU's 
economy. What are the 
challenges faced by the 
industry?

The construction sec-

tor has a role and it is 

linked to the Renovation 

Wave of buildings and 

the creation of between 

one and two million jobs. 

Those who are more opti-

mistic say 2 million, I say 

1 million, which is also a 

good indicator, because 

normally we report crea-

tion of one million jobs 

under all structural funds 

wi th in the framework 

of one planning period, 

which is positive, while 

here, a single initiative 

provides a possibility to 

create one million jobs in 

a crisis period in the EU, 

and that is wonderful. The 

construction industry has 

a key role and it will play 

it. I hope this will be quick-

ly understood in Bulgaria 

too, and that representa-

tives of the construction 

sector are to be included 

in all working groups that 

work on the preparation of 

the Plan for recovery and 

sustainability of the Bul-

garian economy after the 

crisis, and under the new 

operational programs. 

The challenges for 

the industry are overall 

very serious. These are 

the requirements for low-

ering emissions, which 

means technolog ical 

solutions, investments, 

qualifying of the staff or 

finding already qualified 

professionals, which in 

Bulgaria is already be-

coming a problem. I had 

already mentioned the 

importance of the human 

resource program, which 

should fill this gap and al-

low for retraining, and for 

the education program to 

give directives in the edu-

cation sector as to what 

type of professionals will 

be trained in future years. 

What we have to do now 

will have an impact until 

2050, which is not a short 

period of time. First of all 

we are talking about the 

Green Deal, and secondly, 

about the digital trans-

formation and introduc-

ing digital technologies, 

which affects both the 

use of technical devices, 

and also the skills of the 

labour power. Not lastly 

comes the competitive EU 

market. Bulgaria is linked 

to this market. Bulgarian 

production companies 

work for this market, but 

they have to find a more 

optimal way to independ-

ence, by providing clear 

supply chains for materi-

als and participating in 

guaranteeing the sustain-

ability of the European 

economy. 

In your opinion, what 
will be the most distinc-
tive thing about the new 
programming period? 
How would you describe 
it?

First of all, as more 

flexible. One of the les-

sons of the crisis is that, 

no matter how firm our 

p lans are ,  c i rcum-

stances demand to 

change them. We have 

to be flexible in our plan-

ning, so that we can react 

to any challenge. This is 

extremely important. The 

new period will be more 

operational, requiring co-

ordination between the 

separate operational pro-

grammes, the country’s 

Recovery Plan, the plans 

for fair transition of the 

regions. As I said, these 

are different types of 

documents, but synchro-

nising them will be the 

key factor to the effective 

implementation of each 

of them and their goals’ 

achievement. In other 

words, there will be a lot 

more synchronicity and 

coordination, synergy, es-

pecially in the processes 

of economic recovery. Not 

lastly, we are talking about 

a planning period during 

which we will be more and 

more looking not only for 

grant schemes, but also 

for loans from European 

institutions, public-private 

partnerships and partici-

pation in EU’s horizontal 

programmes, especially 

when it comes down to 

construction and invest-

ment. 

The section between Dragoman and Slivnitsa of the Europe 
motorway will be opened at the beginning of November

At the beginning of No-

vember, the first section of 

the Europe motorway be-

tween Dragoman and Slivnit-

sa will be ready, which is 

nearly six months earlier than 

envisaged in the contract, 

Road Infrastructure Agency 

(API) announced. The con-

struction works on the 17 km 

long section are 95% com-

pleted and it is expected that 

traffic on the newly built route 

will be launched in the first 

days of the following month.

The modernisation of 17 

km of the first-class road I-8 

Dragoman – Slivnitsa (from 

km 15+500 to km 32+447.20) 

began in May last year. The 

investment was BGN 117.3 

Million, provided by the gov-

ernment budget. The con-

tractor is „GBS – Infrastruc-

ture Construction“ AD and 

their contract’s deadline is 

April 2021.

API reminded that in order 

to facilitate the traffic towards 

the Kalotina border crossing, 

two-way traffic has been al-

lowed until now in phases be-

tween the 15th and 20th and 

21st and 25th kilometers. „If 

weather conditions are good, 

by mid-October the section 

between the 25th and 29th 

km will also be completed“, 

the Agency added.

Digitalization in construction 
– main topic of the 
XIII National Transport 
Infrastructure Conference

This year Nessebar again 

hosted another National Transport 

Infrastructure Conference with in-

ternational participation. The larg-

est and most prestigious scientific 

and professional forum in the field 

took place for 13th time. It was held 

under the patronage of the Minis-

try of Regional Development and 

Public Works, the Ministry of Trans-

port, Information Technologies and 

Communications (MTITC), the State 

Agency for Road Safety (SARS). Its 

organizers were the Department 

of Roads and Transport Facilities 

at the University of Architecture, 

Civil Engineering and Geodesy 

(UACEG), the Transport Infrastruc-

ture and Construction Institute 

(TICI) and the National Commit-

tee of Bulgaria to the World Road 

Association (PIARC) – Association 

„Bulgarian forum for transport in-

frastructure“. „Stroitel“ Newspaper 

again was a media partner of this 

event.

The conference, which gath-

ered together more than 300 del-

egates, was opened by the Chair-

man of the Organizing Committee 

Prof. Dr. Econ. Eng. Nikolay Mihay-

lov, who is also Chairman of the MB 

of the Bulgarian Forum for Trans-

port Infrastructure and member of 

the Executive and Management 

Boards of the Bulgarian Construc-

tion Chamber (BCC). Among partic-

ipants of the forum were also Eng. 

Ivan Dosev, member of the MB OF 

RIA, Anjelina Toteva, Deputy Chair-

person of State Agency Road Safe-

ty, Eng. Nikolay Stankov – Adviser 

for Digitalization to the Minister of 

Regional Development and Public 

Works, Assoc. Prof. Dr. Eng. Geol. 

Ivaylo Ivanov – Dean of the Trans-

portation Engineering Faculty at 

UACEG, Dr. Eng. Hristo Grozdanov 

– Department of Road Construction 

and Transport Facilities at UACEG 

and Manager of TICI, Prof. Dr. Eng. 

Rumen Milanov, Department of 

Road Construction and Transport 

Facilities at UACEG, Maya Koseva, 

Manager of the Building Research 

Institute, and others. The rector of 

UACEG Prof. Dr. Eng. Ivan Markov 

and Fabrizio Zarcone, Country 

Manager at the World Bank for Bul-

garia, the Czech Republic and Slo-

vakia participated virtually.

In his welcoming speech Prof. 

Nikolay Mihaylov called the atten-

tion to the fact that the conference 

was held in an unusual year, when 

a number of problems remained in 

the background. „I am convinced 

that the outcomes of the pandemic 

will relate not only to the health, 

but also to the economy and the 

human relationships. Guided by 

this understanding, the Organizing 

Committee had chosen „Digitaliza-

tion in construction with a vision for 

the next 15 years“ as a main topic 

in the five sessions of the scientific 

forum“, stated he.

„In 2035 the autonomous meth-

ods will affect all areas of construc-

tion – starting with the terms of ref-

erence, the design, the deadlines 

for delivery and implementation, up 

to the operation of facilities. The 

construction sites will be connected 

and digitalized into an autonomous 

and digitalized mechanism. The as-

signors, designers and builders will 

implements their activities in a com-

pletely different environment“ added 

Prof. Mihaylov.

The first 17 km long section of the motorway will be ready half a year earlier than 
what was envisaged in the contract
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

Инж. Ангел Джоргов, 
зам.-кмет на Столичната 

община по направление  

„Обществено строителство“ 

Нона Караджова, 
бивш министър на околната 

среда и водите

Николай 
Бабачев

В 7-и кръг от 

Българска строи-

телна футболна 

лига се изиграха 

няколко  дербита 

от шампионата. 

Такава бе среща-

та между „Главболгарстрой“ и „Пайп Систем“. В първото по-

лувреме отборите не предложиха интересни моменти, но 

във втората част „Пайп“ поведе в резултата и предизвика 

противниците си, които след това вкараха пет гола. Точни 

бяха Никола Стоилков (2), Борислав Филипов (2) и Мирослав 

Филипов. В заключителните минути на срещата Милен 

Кръстев реализира втория си гол в мача за „Пайп Систем“ 

и оформи крайното 5:2 за „Главболгарстрой“.

Другото дерби, което се състоя, беше между „Инфра 

Холдинг“ и „Джи Пи Груп“. Отборът на „холдинга“ се наложи 

с 3:1, като и трите попадения бяха отбелязани от ста-

тични положения от Валентин Маринов, Георги Асенов и 

Филип Марков. Почетния удар във вратата за „Джи Пи“ 

вкара Димитър Петков.

„Бокал“ записа първа победа в този кръг - 4:0, над „Щра-

баг“, като главно действащо лице беше новото попълнение 

Юлиян Младенов. Той се отчете с две попадения и две асис-

тенции към Антоан Георгиев и Красимир Кирилов, които 

също записаха имената си в голмайсторския лист.

В пореден мач носителите на трофея „Хоум Комфорт 

БГ“ постигнаха обрат в резултата и се поздравиха с побе-

да. Тимът се изправи срещу „Йони ДМ“, които водеха с 2:0, 

но играта приключи 3:5 в полза на „Хоум Комфорт“. За по-

добрите отбелязаха Ивайло Боянин (2), Петър Симеонов, 

Иван Георгиев и автогол на Анислав Симеонов, а за „Йони 

ДМ“ – Сашко Кирилов (2) и Басед Ал Абуад.

Пореден успех постигнаха и момчетата на „Каммартон 

България“, този път срещу селекцията на „Хидрострой“. 

Срещата завърши със 7:3, като точни за „Каммартон“ бяха 

Ивайло Давидков с хеттрик, Красимир Иванов, Спасимир 

Наков, Людмил Гацов и Кирил Кирилов. За загубилите се 

разписаха Илия Чакалов на два пъти и Златин Върбанов. 

С тази си победа „Каммартон“ временно заеха лидерската 

позиция в класирането.

„Монтаж Строителни Конструкции“ и „Теразид“ си раз-

делиха по една точка, след като тимовете си размениха по 

един гол на полувреме, дело на Николай Ангов (МСК) и Томи 

Дамянов („Теразид“).

Триото от „Ромстал ХЕС“ Дилян Василев, Кристиян 

Тодоров и Владислав Славов постигна поредната гръмка 

победа за отбора си със своите попадения – съответно 5, 

4 и 1. Този път потърпевш бе „Строителният техникум“. 

Крайният резултат бе 10:1, като попадението за „Строи-

телния техникум“ не беше дело на някои от играчите му, а 

автогол на Николай Аргиров.

В два от мачовете от този кръг се реализираха повече 

от 11 гола. „Марибор строй“ вкара 12 безответни удара във 

вратата на „Технопанел“, като по два реализираха Борислав 

Беширов, Асен Златанов, Огнян и Стоян Милекови, Росен 

Паналов и по един Николай Георгиев и Владислав Петров. 

„Бигла 3“ и „Виваком“ също сътвориха голово шоу – 10:3. 

Победата бе за „Бигла 3“, като за тях с хеттрик се отли-

чиха Александър Господинов, Николай Стоянов, две попа-

дания бяха на Тодор 

Борисов и по едно 

отбелязаха Елин Ко-

лев и Ивайло Петков. 

За момчетата от 

„телекома“ точни 

бяха Ивайло Арсенов, 

Сашо Динев и Ста-

ной Бранков.

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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Отвориха за посещения 

обновения сектор „Примати“ 

в зоологическата градина в 

София. Реконструкцията е 

финансирана изцяло от бю-

джета на Столичната об-

щина. Изградени са 14 нови 

външни заграждения, които 

са до 13 пъти по-големи от 

досега съществуващите 

местообитания на майму-

ните. На откриването при-

състваха председателят на 

Столичния общински съвет 

Елен Герджиков, зам.-кмето-

вете на София Дончо Бар-

балов и Десислава Билева, 

общинският съветник Нико-

лай Стойнев, както и дирек-

торът на зоопарка Добромир 

Бориславов. 

„Специално докарахме 

бамбукови дървета, високи 

6 - 7 м. Маймуните имат съо-

ръжения за катерене, за игра, 

за почивка, така че могат да 

прекарват времето си в сре-

да, близка до естествената 

им“, каза Бориславов. 

Елен Герджиков съобщи, 

че през следващите години 

предстои реконструкция и 

на други сектори. „Има ця-

лостна концепция за разви-

тието на зоопарка, която 

предвижда той да се превър-

не в модерна зоологическа 

градина със среда, много 

близка до естествените 

местообитания на живот-

ните и разделена на секто-

ри според континентите“, 

заяви той.

Снимки Румен Добрев

Десислава 
Бакърджиева

Шестото издание на 

Международния кино-ли-

тературен фестивал „Си-

нелибри“ ще се проведе 

между 18 октомври и 8 но-

ември. Тази година той е 

под мотото „Възпитание 

на чувствата“, с което 

отдава почит на един от 

най-влиятелните френски 

писатели на XIX век – Гю-

став Флобер. Събитие-

то е част от културния 

календар на Столичната 

община за 2020 г., като 

освен в София ще преми-

не и през Пловдив, Варна, 

Бургас, Велико Търново, 

Габрово, Стара Загора и 

Благоевград. 

Фестивалът ще пред-

ложи 45 филма, повечето 

от които с национални и 

световни премиери у нас, 

традиционно разпределе-

ни в конкурсна и паралел-

на програма. Над 20 от 

тях ще бъдат излъчени и 

онлайн чрез платформата 

Neterra TV+ (www.neterra.

tv/plus). Началото на 18 

октомври ще бъде дадено 

в зала 1 на НДК с ефектен 

музикален пърформанс из-

ненада, който търси от-

говор на въпроса: „Защо 

си ми, любов, кажи?“ То ще 

бъде съпроводено и с пре-

миерна прожекция на екс-

центричната криминална 

комедия „Кръстницата“ 

(Mama Weed) с режисьор 

Жан-Пол Саломе, в която 

блести иконата на френ-

ското кино Изабел Юпер. 

В рамките на 21 дни в 

столицата се очакват над 

300 присъствени прожек-

ции във всички арт кина, 

няколко алтернативни 

пространства, култур-

ни институти, а също и 

в „Парк Център София”. 

Освен че включва серия 

от специални кино-лите-

ратурни срещи на живо и 

възпоменателни чества-

ния, фестивалът предвиж-

да и няколко образовател-

ни уебинара с участието 

на Георги Тенев, Свет-

лозар Василев, Николай 

Йорданов и Анди Делиана. 

Отново ще има и галаве-

чери на културите, които 

тази година приобщават 

кинотворби от Франция, 

САЩ, Испания, Италия, Ун-

гария, Дания, Португалия и 

Ирландия.
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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. 

BG20102

„Вестник Строител“ ЕАД 
е сертифицирано за 
устойчиво управление на 
събития по стандарта ISO 
20121 от Bureau Veritas 
Certification.

BG.121357Q/U

Вестник „Строител“ е 
произведен в условията 
на система за управление, 
сертифицирана от Bureau 
Veritas Certification по 
стандарта ISO 9001.

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

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

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. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

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.

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


