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Целта е до 2030 г. да бъдат реновирани близо 35 милиона сгради
В. „Строител“
Европейската комисия (ЕК) представи
инициативата „вълна на саниране“ за повишаване на енергийните характеристики на
сградите в ЕС. С нея Комисията има за цел
най-малко да удвои процента на саниране
през следващите десет години, така че
чрез него да се постигне по-висока енергийна и ресурсна ефективност. Така ще се
подобри качеството на живот на хората,
ще се намалят емисиите на парникови газове в Европа, ще се насърчи цифровизацията, ще се залага повече на повторната
употреба и рециклирането на материалите. До 2030 г. е възможно да бъдат санирани 35 милиона сгради и да се създадат
до 160 000 допълнителни екологосъобразни
работни места в строителния сектор.
От ЕК изтъкват, че на сградите се
дължат около 40% от потреблението на
енергия в ЕС и 36% от емисиите на парникови газове. Всяка година обаче само 1%
от сградите се санира, така че да станат
енергийно ефективни. „Като се има предвид, че близо 34 млн. граждани на Европа
не могат да си позволят да отопляват
нормално домовете си, публичните политики за насърчаване на енергийно ефективното саниране също представляват
мярка срещу енергийната бедност, подпомагат опазването на здравето и благосъстоянието на хората и спомагат за
намаляване на сметките им за енергия“,
подчертават от ЕК.
Във „вълната на саниране“ ще бъде
отдаден приоритет на действията в три
области: декарбонизиране на системите за отопление и охлаждане; справяне
с енергийната бедност и с проблема на
сградите с най-лоши характеристики; и
саниране на обществения сграден фонд,
като училища, болници и административни сгради.
` стр. 3

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

` стр. 6-7

Урсула фон дер Лайен, председател на ЕК

Ново европейско движение „Баухаус“
A New European Bauhaus
By Ursula von der Leyen, President of the EC
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Експозицията се организира от КСБ и в. „Строител“ със съдействието на Столичната община

Снимка Румен Добрев

Десислава
Бакърджиева
За седма поредна година Камарата на строителите в България (КСБ)
и вестник „Строител“ със
съдействието на Столичната община (СО) организират изложба, посветена на Деня на строителя
– Димитровден. Експозицията „Виж София – заедно строим за хората“
ще бъде открита на 22
октомври от 11:00 часа на
пешеходния мост над бул.
„България“ до НДК. Началото й ще бъде дадено от

инж. Илиян Терзиев, председател на УС на КСБ. Поканени са да присъстват
Йорданка Фандъкова, кмет
на СО, заместник-кметове, главният архитект на
София, общински съветници, представители на
фирми, членове на КСБ,
възложители и изпълнители на включените обекти
в изложбата, партньори на
в. „Строител“, медии и др.
Традиционно експозицията е съставена от 60
пана със снимки, някои от
които заснети въздушно
с квадрокоптер (дрон).
Те показват знакови зда-

ния, съоръжения и места
в столицата, сред които
са новите станции на метрото, обновеният бул.
„България“, изграждащият
се участък на Софийския
околовръстен път, реновирани сгради паметници на
културата, модернизирани
детски градини, облагородени паркове и зони за отдих и др.
До 1 ноември гражданите и гостите на София
ще могат да видят как
градът се променя благодарение на реализацията
на различните строителни проекти.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ ǷȘȖțȟȊȈȚȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȐȚȍȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȕȈȕȖȊȈȧȌȘȍȕȈ
15 октомври
Инж. Евтим Янев, член на Областния
съвет на ОП на КСБ – Пазарджик
21 октомври
Тодор Бояджиев, председател на ОП
на КСБ – Хасково
22 октомври
Димитър Живков, член на
Областния съвет на ОП на КСБ – Перник

ȔȖȡȕȖșȚȕȈǨǭǾÄǲȖȏȓȖȌțȑ´
Десислава
Бакърджиева

Министърът на енергетиката ще предприеме
подготвителни действия и
проучване на възможностите за изграждане на нова
ядрена мощност на одобре-

ната със Заповед №АА-04-3
от 21 от февруари 2020 г.
на председателя на Агенцията за ядрено регулиране
площадка № 2 в АЕЦ „Козлодуй“. Това реши Министерският съвет на редовното
си заседание.
МС възлага на минис-

търа на енергетиката да
предприеме необходимите
действия и да разреши на
„Български енергиен холдинг“ ЕАД да влезе в преговори с компании от Съединените американски щати,
развиващи нови ядрени технологии за граждански цели,
включително малки модулни
реактори, с цел проучване
на възможностите за из-

граждане на нова ядрена
мощност на площадка №2 в
АЕЦ „Козлодуй“.
„Енергийният министър
следва в срок до 31.01.2021 г.
да информира Министерския съвет за предприетите действия и за резултатите от преговорите“,
посочват от правителствената информационна
служба.
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нансиране и на многобройни стимули за осигуряване
на частни средства.
Увеличаване на капацитета за подготвяне и
изпълнение на проекти за
саниране е третото посочено действие. Тук са
включени от оказване на
техническа помощ на националните и местните
органи до предоставяне
на обучение и развиване
на умения за хората, работещи на нови екологосъобразни работни места.
Следващото е раз-

ширяване на пазара за
устойчиви строителни
продукти и услуги, включително интегриране на
нови материали и природосъобразни решения,
преработване на законодателството относно
предлагането на пазара
на строителни продукти и
преразглеждане на целите
за повторна употреба на
материалите и тяхното
оползотворяване.
Заложено е и разработване на свързани с кварталите подходи за местните общности, така че
те да възприемат цифрови решения и такива с използване на възобновяема
енергия, и създаване на
райони с нулево нетно потребление на енергия.
Изключително важно
ще е и създаването на нов
европейски „Баухаус“ – интердисциплинарен проект,
ръководен съвместно от
консултативен съвет от
външни експерти, който
включва учени, архитекти, дизайнери, хора на
изкуството, проектанти
и представители на гражданското общество.
Повече за новия европейски „Баухаус“ четете
в статията на председателя на ЕК Урсула фон дер
Лайен на стр. 6 - 7.

ǭǲȗȘȍȌșȚȈȊȐȐȕȐȞȐȈȚȐȊȈȚȈ
ÄȊȢȓȕȈȕȈșȈȕȐȘȈȕȍ´
` от стр. 1

„С вълната на саниране
ще се подобрят местата,
където работим, живеем и
учим, като същевременно
ще се намали въздействието ни върху околната
среда и ще се създадат
работни места за хиляди
европейски граждани. Ако
искаме да градим отново
по-добре, се нуждаем от
по-добри сгради“, заяви
изп. зам-председател за
европейския Зелен пакт
Франс Тимерманс по време
на представянето.
Комисарят по въпросите на енергетиката
Кадри Симсон коментира,
че с инициативата ще се
отстранят голям брой
пречки, които правят санирането сложно, скъпо и
времеемко, като възпрепятстват извършването
на така необходимите
дейности. „Ще предложим по-добри начини за
измерване на ползите от
санирането, въвеждане на
минимални стандарти за
ЕЕ, отпускане на по-голяма финансова подкрепа
и техническа помощ от
страна на ЕС, насърчаване на взимането на „зелени“ ипотечни кредити и
оказване на подкрепа за

по-голямото използване
на възобновяеми енергийни източници при отоплението и охлаждането“,
подчерта Симсон.
Комисията предлага
съществуващите пречки да бъдат отстранени
по цялата верига на саниране – от разработването на даден проект до
неговото финансиране
и приключване – посредством набор от мерки на
съответната политика и
чрез инструменти за финансиране и за техническа

помощ. Залага се на шест
основни действия. Първото е по-строги разпоредби
и стандарти и по-подробна информация относно
енергийните характеристики на сградите с цел
въвеждане на по-големи
стимули за саниране в публичния и частния сектор,
включително поетапно въвеждане на задължителни
минимални стандарти за
ЕЕ на съществуващите
сгради, актуализиране на
правилата за сертификатите за енергийните

характеристики и евентуално разширяване на
обхвата на изискванията
за саниране на сградите в
публичния сектор.
Друго действие е осигуряване на достъпно и
целенасочено финансиране, включително чрез
водещите инициативи
Renovate и Power Up на
Механизма за възстановяване и устойчивост в рамките на NextGenerationEU,
въвеждане на опростени
правила за комбиниране на
различни източници на фи-
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ǷȘȍȔȐȍȘȢȚǩȖȑȒȖǩȖȘȐșȖȊȖȚȟȍȚȍȕȈȗȘȍȌȢȒȊ
ȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȚȈȕȈȕȈȗȘȈȊȓȍȕȐȍȚȖǪȐȌȐȕ±ǩȖȚȍȊȋȘȈȌ
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
„С видим напредък се работи по отделни участъци в най-сложните отсечки
от модернизацията на направлението
Видин – Ботевград. Строителните дейности са стартирали в 33-километровия
участък Мездра – Ботевград и в трасето
между Видин и пътен възел „Макреш“ с
дължина 29,6 км.“ Това заяви премиерът
Бойко Борисов, след като провери СМР по
главен път Е-79 в участъка Мездра – Ботевград. Той беше придружен от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

Премиерът изтъкна, че само между
селата Ребърково и Лютидол се трудят
близо 200 работници и на терен има 150
машини.
Борисов припомни, че направлението
Видин – Ботевград е приоритетен проект за правителството, тъй като е от
съществено значение за инвеститорския
интерес към региона. С изграждането на
важния път ще се постигне модернизация
на трасето от „Дунав мост 2” към София
и ще се осигури бърза и удобна връзка
с автомагистралите „Хемус”, „Тракия” и
„Струма”. „Правим всичко необходимо, за
да се придвижват гражданите ни по-бързо и по-безопасно“, коментира още той.

ǵȈȌȔȓȕȓȊșȈȐȕȊȍșȚȐȘȈȕȐȊȗȖȌȌȘȢȎȒȈ ǪȏȈȒȓȦȟȐȚȍȓȍȕȍȚȈȗȍȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖ
ȕȈȗȢȚȕȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȊȗȖșȓȍȌȕȐȚȍȋȖȌȐȕȐ ȕȈȗȓȈȚȕȖȚȖȏȈǹȖȜȐȧȕȈȊȐȈȌțȒȚȈȗȘȐ
ȚțȕȍȓÄǮȍȓȍȏȕȐȞȈ´ȕȈǨǴÄǹȚȘțȔȈ´

„В периода май 2017
– октомври 2020 г. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е
положило усилия и е осигурило значителен финансов
ресурс както от държавния бюджет, така и чрез
програмите на Европейския съюз за рехабилитацията и поддържането на
републиканската пътна
мрежа, която е 20 хил. км.“
Това е съобщила министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова
в отговор на питане от
народни представители
за политиката на МРРБ
относно реконструкцията, рехабилитацията и
поддръжката на републиканската пътна мрежа.
Аврамова е уточнила,
че за това време за поддръжка на пътна инфраструктура са осигурени
над 488 млн. лв. „Близо 1,3

млрд. лв. от държавния
бюджет са средствата
за ремонт на пътища и
съоръжения. 31 млн. лв. са
целеви за обекти от републиканската пътна мрежа,
засегнати от геодинамични процеси и явления.
По Оперативна програма
„Региони в растеж 2014 –
2020“ са сключени 31 договора за финансиране рехабилитацията на пътни
отсечки с обща дължина
552 км. Предоставената
безвъзмездна финансова
помощ е 396,3 млн. лв.“, е
допълнила тя.

ǯȈȗȖȟȊȈȘȍȔȖȕȚȕȈȌȊȈțȟȈșȚȢȒȈ
ȖȚǹȍȊȍȘȕȈȚȈȌȢȋȈȕȈǹǶǷ
Стартира ремонтът
на два участъка от Северната дъга на Софийския
околовръстен път (СОП)
с обща дължина 3,8 км.
Първата отсечка е след
пътния възел със Северната скоростна тангента (при км. 6+265) и е до

кръстовището за с. Мировяне и кв. „Требич“ (при км.
7+548). Вторият участък,
по който ще се работи, е
след кръстовището с второкласния път II-16 Нови
Искър – Своге – Мездра
(при км. 8+400) и завършва
преди кръстовището с ул.

НОВО

!

По думите й общо
146 км пътища са рехабилитирани или в процес на
рехабилитация или строителство с финансиране
от програмите за трансгранично сътрудничество.
„ В п е р и о д а 2 0 17 –
2020 г. ремонтираните
участъци със средства
от държавния бюджет са
1637,883 км, а от фондове
на ЕС – 432,322 км“, е отчела министър Аврамова.
Тя е подчертала, че напълно завършени са СМР
по 10 виадукта на магистралите „Тракия“ и „Хемус“.
В процес на изпълнение са
още 18 съоръжения. Отделно се осъществяват
дейности по лявата тръба на тунел „Витиня“, а
десните тръби на тунелите „Витиня“ и „Ечемишка“
са обновени през 2018 г.,
като са приведени в съответствие с всички европейски изисквания.

„Хаджи Димитър“ в Нови
Искър (при км. 10+850).
Строителните дейности включват цялостна
подмяна на пътната настилка, ремонт на съоръженията, подобряване на
отводняването, подмяна
на пътните знаци и полагане на нова хоризонтална
маркировка. Очаква се те
да приключат преди началото на зимния сезон.

БЕЗРЕЛСОВИ

телескопични
покрития за басейни

Нестандартни
плъзгащи
покривни
конструкции
www.enev-bg.com e-mail: enev_ltd@yahoo.com tel.: 0888805940

„Ус п е ш н о п р и к л ю ч и
избутването на предпоследния 20-и сегмент от
платното за София на виадукта, който се изгражда преди тунел „Железница“ на автомагистрала
„Струма“, пътувайки от
столицата към Кулата. С
това на практика се осъществява премостването между двата устоя на
съоръжението“, съобщиха
от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).
Мостът преминава над
6 препятствия – р. Струма, път Е-79, съществуващата и бъдещата жп линия, общинския път и над
обслужващия път на тунела. Платното за София
е с дължина 560 м, а това
за Кулата - 510 м. Височината на съоръжението в
различните части е между 10 м и 18 м, а разстоянието между колоните е в
порядъка от 45 до 60 м.
Виадуктът се изпълнява по иновативна за България технология – потактово избутване на горното
строене с хидравлични
крикове. Характерното
при нея е, че се използва
работна площадка за направата на отделните
елементи, които с хидравлична система се повдигат и избутват напред,
като всеки един елемент
се монтира пред готовия.

От АПИ информираха, че
предстои последният 21ви сегмент от платното за столицата да бъде
избутан към края на октомври. „След това строителите ще започнат изграждането на платното
за Кулата, като целта е
мостовото съоръжение да
бъде завършено до февруари 2021 г.“, допълват от
Агенцията.
От съобщението на
АПИ става ясно, че напредва и работата по
прокопаването на тунел
„Железница“, който ще е
най-дългият пътен, изграждан досега в България, със своите около 2 км.
Достигнати са първите
650 м и в двете тръби от
северната страна на съоръжението. От южната
– в тръбата за София, са
прокопани 765 м, а в тръбата за Кулата – 680 м.
Тунелът се изгражда
по Нов австрийски метод,
като се прокопават около
метър и половина - два
във всяка тръба и посока на денонощие, а веднага след това се прави
първичната облицовка на
съоръжението с крепежни
елементи, пръскан бетон
и анкери. Строителните
дейности започнаха през
октомври миналата година и на обекта се работи
денонощно без почивен

ден, като целта е той да
завърши през март 2022 г.
Тунелът ще бъде със системи за енергоефективно осветление, вентилация, видео наблюдение,
пожароизвестяване, интелигентна система за
управление на трафика,
аварийни SOS кабини, аудио и радио оповестяване, електронна система
за контрол на достъпа
и т.н. В подучастъка се
изграждат площадка за
хеликоптери, два моста
над Суха река, които са
съответно 108 м и 18 м,
подпорна стена и др.
Проектът за строителството на ту нел
„Железница“ на АМ „Струма“ се изпълнява по ОП
„Транспорт и транспортна инфраструктура 2014
– 2020“. Трасето е с обща
дължина 4,4 км и е разделено в 3 подучастъка,
в това число тунелът и
обслужващ път от двете
страни на съоръжението.
Отсечката преди тунела, пътувайки от София
към Кулата, в която е и
виадуктът, е с дължина
720 м. Тази след него е
1,4 км, където се изгражда аварийна връзка, която
при настъпване на непредвидена ситуация в тунела
ще може да отведе движението в посока София по
път Е-79.
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ȔȍȎȌțȌȖȊȍȎȌȈȡȈșȐșȚȍȔȈ
ÄǩȍȓȐǰșȒȢȘ´ȐÄǰșȒȢȘ´
Снимка авторът

Страницата
подготви
Десислава Бакърджиева
Правителството взе
решение, с което възлага
на министъра на икономиката да подпише споразумение със Столичната
община (СО) и да предостави трансфер от бюджета на Министерството
на икономиката към СО за
2020 г. Той ще се използва
за изграждане на реверсивната връзка между довеждаща система „Бели Искър“
посредством Малобучинския водопровод и довеждаща система „Искър“ посредством ПС „Бъкстон“.
С решението на МС
се възлагат на „Български
ВиК холдинг“ ЕАД дейностите, свързани с ремонта
и/или реконструкцията на
язовир „Огняново“, както и
извършването на необходимите действия за осигуряване на възможност

за пречистване на питейни води от язовира. Заложено е и изграждането на
пречиствателна станция
за питейни води и нов магистрален водопровод до
ПСПВ „Панчарево“. Съоръжението ще бъде свързано
към водоснабдителната
система на Столичната
община (Чепински ринг)
след извършването на
прединвестиционно проучване от СО, като то
ще бъде финансирано от
Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
„Български ВиК холдинг“
ЕАД ще възложи и изготвяне на работен проект за
ремонт или реконструкция
на яз. „Бели Искър“, както
и ще процедира възлагането на изпълнението на
заложените в проектната
документация дейности за
посочения обект.
„Актът на Министерския съвет е във връзка с

необходимостта от намиране на трайно решение
за преодоляване на възникналата в Перник криза, за
което правителството и
Столичната община предприеха редица действия за
осигуряване на водоснабдяването на града“, посочват
от пресцентъра на МС.

„Дигитализацията на
с тр ои т ел н о - и н в е с т и ционния процес е важна
не само за строителния
сектор, но и за българската икономика.“ С тези
думи зам.-министърът на
регионалното развитие и
благоустройството Валентин Йовев е поставил
началото на изпълнението
на проект „Подготовка и
стартиране на цифрова
реформа на българския
строителен сектор“. Той
се финансира по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017
- 2020 г. и е на стойност
300 хил. евро.
От МРРБ поясни ха,
че се предвижда да бъде
изработена стратегия и
пътна карта с конкретни
стъпки за реформиране на
сектора чрез въвеждане
на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес. Ще бъдат
разработени промени в
националната регулаторна рамка в съответствие

с европейската и ще се
изготви План за национална цифрова платформа за строителството.
В него ще бъде определен
стандартизиран формат
на отворени данни за обмен на информация между
доставчиците и възложителите на обществените поръчки – необходими
стандарти за въвеждане
на строително-информационно моделиране, ИТ инфраструктура, споделени
бази данни, съвместното
им прилагане в съответствие с изискванията,
въведени на европейския

пазар.
„С дигитализацията на
строително-инвестиционния процес ще се осигури
по-високо качество и побързи темпове на проектиране и изпълнение на
обектите, както и тяхната по-добра поддръжка и
удължаване на живота им“,
е подчертал още Йовев.
Той е допълнил, че с цифровизацията ще се повиши и
конкурентоспособността
на българските компании,
които ще могат да отговорят на изискванията на
световните строителни
пазари.
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ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȌȖȉȘȐ
ǵȈȞȐȖȕȈȓȕȈșȚȘȈȚȍȋȐȧȏȈ
ȉȍȏȖȗȈșȕȖșȚȕȈȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖ
ȗȖȗȢȚȐȡȈȚȈȌȖȋ
Министерският съвет прие Национална стратегия
за безопасност на движението по пътищата в Република България за периода 2021 - 2030 г., както и План за
действие 2021 - 2023 г. с приложения към него. Проекти на двата документа са разработени от Държавна
агенция „Безопасност на движението по пътищата“
(ДАБДП) в сътрудничество и координация с Държавнообществената консултативна комисия по проблемите
на безопасността на движение по пътищата. За първи
път към Стратегията е направен тригодишен План за
изпълнение. Той ще бъде актуализиран на годишна база,
като по този начин ще се гарантира ежегоден мониторинг на предприетите мерки и политики за повишаване
безопасността на движението по пътищата.
В стратегическия документ е направен преглед и
на изпълнението на мерките за повишаване на безопасността на движението по пътищата през последното
десетилетие. Стратегията и Планът за действие са
разработени при отчитане на новата стратегическа
рамка на Европейската комисия от 2019 г., която определя акцентите на общоевропейските политики в
областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021
- 2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана
система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчитане, контрол и оценка на държавната политика по БДП
в единна стратегическа рамка, която обхваща компетентните органи на централно, областно и общинско
ниво. Стратегията интегрира и подхода „безопасна система“, съгласно който хората ще допускат грешки и
могат да попаднат в пътнотранспортни произшествия,
но стремежът винаги следва да е насочен към създаване
на среда, която е щадяща и пригодна да смекчава нежеланите тежки последици.

¬ÈÃÇÅ»Í»ÀÃÆÙÌÍË»ÍÃ½È»
¦ÃÂÃÈ¾É½ÃÍÀÎÌÆÉ½ÃÚÌÀÊËÀ¿ÉÌÍ»½ÚÍÉÍ©ª¦ÃÂÃÈ¾Â»ÊÀËÃÉ¿¿ÉÇÀÌÀÑ»ÊËÃÂ»ÅÎÊÎ½»ÈÀÈ»È»ÆÃÒÈÃÇ»ÓÃÈÃ¿É¾
¥»ÇÊ»ÈÃÚÍ»É¼Ð½»Ô»½ÌÃÒÅÃÇ»ÓÃÈÃÉÍ&RPSDFWÃ+HDY\OLQH¾»Ç»Í»È»&$6(&(ÌÃÂÅÆÙÒÀÈÃÀÈ»ÇÃÈÃ¼»¾ÀËÃ

¬½ÕËÁÀÍÀÌÀÌÍÕË¾É½ÌÅÃÚÈÃÀÅÃÊÂ»ÊÉ½ÀÒÀÃÈÏÉËÇ»ÑÃÚÃÊÀËÌÉÈ»ÆÈÉÊËÀ¿ÆÉÁÀÈÃÀ
§ÀÈÃ¿ÁÕËÊËÉ¿»Á¼ÃÕÆ¾»ËÃÚ
¬À½ÀËÉÃÂÍÉÒÈ»ÕÆ¾»ËÃÚ
¬À½ÀËÉÂ»Ê»¿È»ÕÆ¾»ËÃÚ
¹¾ÉÃÂÍÉÒÈ»ÕÆ¾»ËÃÚ
¹¾ÉÂ»Ê»¿È»ÕÆ¾»ËÃÚ







6

Ñòðîèòåë

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

петък, 16 октомври 2020

¯ÐÄÐÇÄÒÐÑÇËÓÌÐÆÄÊÈÇÏÊÇf£ÂÕ×ÂÕÓu
Урсула фон дер Лайен,
председател на
Европейската комисия

ресурсите, повторното
използване и отражението върху околната среда
и местния климат. Целта
е градовете да станат
неутрални по отношение
на климата и да предлагат по-добри условия на
живот.
Подобно на историческото движение „Баухаус“, което от Ваймар се
разпространява в целия
свят, замисълът е новото
европейско движение „Баухаус“ да бъде повече от
архитектурна школа, използваща нови технологии
и техники. Изключителният успех на движението
„Баухаус“ нямаше да бъде
възможен, ако то не беше
изградило мост към света на изкуството и културата или към социалните предизвикателства
на времето. То доказа,
че индустрията и подходящият дизайн могат да
подобрят всекидневието
на милиони хора.
Новото европейско
движение „Баухаус“ следва да предизвика подобна
динамика. То следва да покаже, че

Чикаго, Тел Авив, Аскона, Десау, Калининград.
Паул Клее, Кандински, Ани
Алберс, Ласло Мохоли-Наги, Иуао Ямауаки. Висшето художествено училище Staatliches Bauhaus,
о с н ов а н о въ в В ай м ар
през 1919 г. от Валтер
Групиус и негови приятели, бързо се превръща в
международно движение
за архитектура, изкуство и дизайн. В продължение на повече от век
то поставя отпечатъка
си върху творческото мислене, дизайна на мебели
и градската среда по целия свят. Отличителната
авангардност на стила
„Баухаус“, който съчетава
изкуство и практичност,
допринася за облика на
социалния и икономически
преход към индустриално
общество и на целия 20-и
век.
Сто години по-късно пред нас стоят нови
глобални предизвикателства: изменението на
климата, замърсяването,
цифровизацията и безпрецедентното нарастване
на световното население,
което се очаква да достигне 10 милиарда души
до средата на века. Тези
развития вървят ръка за
ръка с привидно неограничен икономически растеж,
който обаче е за сметка
на нашето благосъстояние, нашата планета и
ограничените природни

ресурси.
С градите и инфраструктурите причиняват
най-малко 40% от всички емисии на парникови
газове. Съвременното
строителство използва
в голяма степен цимент
и стомана, за чието производство е необходимо огромно количество
енергия и които отделят
въглероден диоксид чрез
химически реакции.
Всичко сочи в една и
съща посока:

трябва да променим
своето мислене и планиране.
Европа може и трябва
да играе водеща роля в
тази промяна. Ето защо
Европейският зелен пакт
е приоритет за нас. Той

нужното може да бъде и
красиво,

открива множество нови
възможности и представлява новата ни стратегия за растеж. Приоритетната цел е през 2050
г. Европа да бъде първият
неутрален по отношение
на климата континент.
За постигането й ще
бъде необходимо да се
направи повече от намаляване на емисиите. Нуждаем се от икономически
модел, който връща обратно на планетата това,
което взема от нея, посредством кръгова икономика, задвижвана от
енергия от възобновяеми
източници.
Искам обаче това да
бъде повече от екологичен или икономически проект. Европейският зелен
пакт трябва да бъде също
така – и особено –

нов културен проект за
Европа.
Всяко движение носи
със себе си определена
визи я и усещане. Тази
промяна също се нуждае
от собствена естетика
– микс от дизайн и устойчивост.
Ето защо ще поставим началото на ново
е в р о п ей с ко д ви же н и е
„Баухаус“ – пространство за сътрудничество
в сферите на дизайна и
творчеството, в което
архитекти, хора на изкуството, учащи, учени,
инженери и дизайнери ще
работят заедно за превръщането на тази визия
в реалност. Новото европейско движение „Баухаус“
ще бъде
движеща сила, която ще
вдъхне живот на Европейския зелен пакт
по атрактивен и новаторски начин, в чийто
център е човекът. То ще
се основава на устойчивостта, достъпността и
естетиката, чрез които
Европейският зелен пакт
ще се доближи до хората,
а рециклирането, енергията от възобновяеми източници и биологичното
разнообразие ще станат

че стилът и устойчивостта вървят ръка за
ръка. Необходимо е да се
отклоним от познатия
път и да променим перспективата си. Новото европейско движение „Баухаус“ ще създаде нужното
за това пространство.
През следващите две
години
нещо обичайно.
Хората трябва да могат да почувстват, да
видят и да се запознаят
с Европейския зелен пакт
– било то чрез строителство, залагащо на
естествени материали
като дървото или бамбука, или чрез архитектура,
която използва близки до
природата форми и строителни техники, взема
под внимание екосистемите от самото начало
и дава възможност за
устойчивост и повторно използване, които са
предвидени.
Новото европейско
движение „Баухаус“ следва да използва възможностите, създадени и от
другата революционна
водеща тенденция на нашия век.

ще бъдат стартирани
пет европейски проекта „Баухаус“
в различни страни от
Съюза. Всички те ще бъ-

A New
European
Bauhaus

Цифровизацията все
повече променя начина, по който мислим и
действаме.
В бъдеще жилищата
и населените места ще
функционират по-добре
благодарение на цифровия си двойник. Чрез компютърни симулации ще
се подобряват свързани с
дизайна решения с оглед
на ефективността на

дат обвързани с устойчивостта, но акцентът
ще бъде различен. Той ще
варира от естествени
строителни материали и
енергийна ефективност
до демографи я, ориентирана към бъдещето
мобилност, или цифрови
иновации с ефективно
използване на ресурсите, като винаги ще се
съчетава с културата и
изкуството. Превръщайки се в творчески и експериментални лаборатории и свързваща точка за
европейските индустрии,
тези проекти ще поставят основата на европейска и световна мрежа,
която ще увеличи в максимална степен икономическото, екологичното и
социалното въздействие,
надхвърляйки ефекта от
подобни самостоятелни
инициативи.
Желанието ми е новото европейско движение „Баухаус“ да постави
началото на творчески
и междудисциплинарен
подход, който създава
естетика и функционални стандарти в синхрон
с най-съвременните технологии, околната среда
и климата. Ако успеем да
съчетаем устойчивостта с подходящия дизайн,
ще увеличим ефекта от
Европейския зелен пакт,
дори отвъд границите ни. Ще стимулираме
дискусия за нови строителни методи и форми
на дизайна. Ще експериментираме и ще си дадем
практически отговори на
социалния въпрос как би
изглеждал животът на
съвременните европейци
в хармония с природата.
По този начин ще допринесем за това нашият 21ви век да бъде по-красив и
по-човешки.

An environmental,
economic and cultural
project for Europe

Design,
sustainability,
investment

Bringing the European Green Deal
to life and developing an aesthetic
for the green transformation
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By Ursula von der Leyen,
President of the
European Commission

Chicago, Tel Aviv, Ascona, Dessau, Kaliningrad.
Paul Klee, Kandinsky, Anni
Albers, L á szl ó MoholyNagy, Iwao Yamawaki. The
"State Bauhaus", founded
in Weimar in 1919 by Walter
Gropius and friends, quickly became an international
movement for architecture,
art and design. It has influenced creative thinking,
furniture as well as city
landscapes throughout the
world for over a century. By
combining art and practicality, the ingenious avantgarde of the Bauhaus literally helped shape the
social and economic transition to an industrial society
and the 20th century.
A hundred years later,
we are facing new global c h alle nge s : c l i m at e
change, pollution, digitalization and a demographic
explosion predicted to increase the world’s population to up to 10 billion people by mid-century. These
developments are going
hand in hand with a seemingly limitless economic
growth at the expense of
our wellbeing, our planet
and our limited natural resources.
Buildings and infrastructures are responsible for at least 40% of all
greenhouse gas emissions.
Modern constructions are
largely based on cement
and steel, which both consume an immense amount
of energy to produce and
even directly releases CO2
through chemical reactions.
All the signs point the
same way: we must rethink
and replan. And Europe
can and must play a leading role in this. That is why

we have made the European Green Deal our priority.
It opens up a host of new
opportunities and is our
new growth strategy. The
headline goal is for Europe
to be the first climate-neutral continent in 2050. This
will require more than cutting emissions. We need an
economic model that gives
back to the planet what it
takes away from it through
a circular economy that is
powered by renewable energy.
But I want this to be
more than an environmental or economic project.
The European Green Deal
must also - and especially
-– be a new cultural project
for Europe. Every movement has its own look and
feel. And this systemic
change needs its own aesthetics - blending design

and sustainability.
T h i s i s w h y we w i ll
launch a new European
Bauhaus movement - a
collaborative design and
creative space, where architects, artists, students,
scientists, engineers and
designers work together
to make this vision a reality. The New European
Bauhaus will be a driving
force to bring the European
Green Deal to life in an attractive, and innovative and
human-centered way. It will
be a movement based on
sustainability, accessibility
and aesthetics to bring the
European Green Deal closer to people and make recycling, renewable energies
and biodiversity natural.
People should be able
to feel, see and experience the European Green
Deal. Whether thanks to

a construction industry
that uses natural materials such as wood or bamboo. Or architecture that
adopts near-natural forms
and construction principles,
that considers ecosystems
from the outset, that enables and plans for sustainability and reusability.
T h e n e w E u ro p e a n
Bauhaus should also take
advantage of the other
revolutionary megatrend of
our century. Digitization is
increasingly changing the
way we think and act. In
the future, houses, settlements and cities will work
and function better thanks
to their "digital twin". Computer simulations will make
it possible to improve design decisions in terms of
resource efficiency, reusability or impact on the environment and local climate.

The goal is to achieve climate-neutral cities that are
more livable.
Like the historic Bauhaus movement that
spread around the world
from Weimar, the New European Bauhaus is intended to be more than just a
s c h o ol o f a rc h i t e c t u re
that uses new technologies and techniques. The
groundbreaking success
of the Bauhaus would not
have been conceivable
without the bridge to the
world of art and culture, or
to the social challenges of
the time. The old Bauhaus
proved that industry and
good design can improve
the daily life of millions of
people.
T h e N e w E u ro p e a n
Bauhaus should trigger a
similar dynamic. It should
show that the necessary

can be beautiful at the
same time, that style and
sustainability go together.
We must leave familiar
paths and change our perspective. The New European Bauhaus will create
the space for this.
In the next two years,
an initial five European
Bauhaus projects will be
created in different countries of our Union. All of
them will commit to sustainability, but with different focus. Their focus can
range from natural building
materials and energy efficiency, to demographics,
future-oriented mobility or
resource-efficient digital
innovation; always combined with culture and art.
As creative, experimental
labs and docking points for
European industries, they
will be the starting point for
a European and worldwide
network that maximizes
economic, ecological and
social impact beyond the
individual Bauhaus.
I would like to see the
New European Bauhaus
kick-start a creative and
interdisciplinary movement
that develops aesthetic as
well as functional standards - in sync with stateo f - t h e - a r t t e c h n o l o g y,
environment and climate.
If we manage to combine
sustainability with good
design, then the European
Green Deal will be given a
boost - even beyond our
borders. It should stimulate
debate on new construction methods and design
forms. It should experiment and provide practical
answers to the social question of what modern life in
harmony with nature can
look like for Europeans. It
will help to make our 21st
century more beautiful and
humane.

THE NEW EUROPEAN BAUHAUS
WHAT?

a forum for discussion
a space for art and culture
an experimentation lab
an accelerator
a hub for global networks and experts
a contact point for citizens interested in the topic

GOOD
DESIGN
IMPROVES
LIVES

October 2020 | #EUBauhaus | #EUGreenDeal

THE ORIGINAL BAUHAUS MOVEMENT:
architecture, art, design
founded in Weimar in 1919 by Walter Gropius and
friends; quickly became an international movement
beauty and practicality
shaped 20th century design and society

WHY A NEW EUROPEAN BAUHAUS?
The New European Bauhaus will be a driving force to bring
the European Green Deal to life in an attractive, innovative
and human-centred way. It will be a movement based on
sustainability, inclusiveness and aesthetics to bring the
European Green Deal closer to people. Everyone should be
able to feel, see and experience the green transformation.

WHO?

architects
artists
students
scientists
engineers
designers
and others who wish to contribute

A MORE
BEAUTIFUL
AND HUMANE
WORLD

WHEN?

The European Commission is not liable for any consequence stemming from the reuse of this publication.
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ǩȘȈȕȠȖȊȐȚȍȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐȊșȍȒȚȖȘ
ÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´șȢȏȌȈȊȈȚȒȖȕșțȓȚȈȚȐȊȍȕșȢȊȍȚ
На работна среща в САБ бяха обсъдени актуалните предложения за промени в
законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, и бе приета обща декларация
Снимки Румен Добрев

Емил Христов
Ренета Николова
В сградата на Съюза на
архитектите в България
(САБ) се проведе работна
среща на всички браншови организации в сектор
„Строителство“. Домакин
на събитието бе проф. д-р
арх. Тодор Булев, председател на УС на САБ. В срещата се включиха арх. Ваня
Фурнаджиева, главен секретар на САБ, арх. Николай Баровски, председател
на УС на Камарата на архитектите в България, арх.
Петкана Бакалова, зам.председател на УС на КАБ,
арх. Васил Василев, председател на Регионална ко-

легия София-град към КАБ,
арх. Петко Любенов, член
на УС на КАБ, инж. Златан
Златанов, председател на
Камарата на инженерите
по геодезия, инж. Атанас
Ангелов, председател на
УС на Българската асоциация на архитектите и
инженерите консултанти,
инж. Марин Гергов, председател на УС на Камарата
на инженерите в инвестиционното проектиране,
инж. Огнян Атанасов, зам,.председател на КИИП,
инж. Антони Чипев, главен
секретар на КИИП, Георги Шопов, председател на
УС на Националната асоциация на строителните
предприемачи, и Димитър
Димитров, член на НАСП.
Камарата на строителите в България бе представена от инж. Илиян
Терзиев, председател на
УС на КСБ, Валентин Николов, изп. директор на КСБ,
доц. д-р инж. Георги Линков,
председател на Комисията

за воденето, поддържането и ползването на ЦПРС,
инж. Виолета Ангелиева,
експерт в КСБ, и Ренета
Николова, прокурист и главен редактор на в. „Строител“.
В началото на срещата
проф. Булев като домакин
благодари на всички браншови организации, че са
се отзовали на поканата.
Председателят на УС на
САБ нарече срещата „историческа“ поради значението й за обединяването
на бранша. След това той
даде думата на представителите на ръководствата
на участващите организации.
„Мисля, че дойде времето да организираме
подобно събитие, което
да ни обедини“, заяви инж.
Илиян Терзиев. „Хубаво е
обществото да чуе нашето мнение по актуалните
теми, които засягат сектор „Строителство“, сподели още председателят

на УС на КСБ. Той подчерта, че е време браншът да
се концентрира върху общите проблеми и цели.
След него думата взе
инж. Златан Златанов, който коментира, че идеята
за среща на организациите от бранша е чудесна.
„Отдавна чаках да започнем да работим заедно по
проблемите, които са пред
нас, защото всички сме от
една и съща страна на бариерата“, подчерта той.
„Това е един формат,
който е от наш интерес,
независимо от различията,
които имаме на моменти
помежду си“, сподели арх.
Васил Василев, председател на Регионална колегия
София-град към КАБ. Според него е много важно да
се покаже, че браншът има
единна позиция и може да
се обедини. „Ние представляваме всички, работещи
в строителството, и ние
трябва да ги защитим“,
каза арх. Василев.

Инж. Марин Гергов сподели, че е важно да се начертаят най-наболелите
теми и предизвикателства
и е наложително те да
бъдат поставени на вниманието на отговорните
институции час по-скоро.
„Спомням си, че преди
няколко години проведохме
поредица от съвместни
срещи, стигнахме до някакво ниво, но не и до края.
Щастлив съм, че отново
се инициира подобно нещо.
За мен това е правилният
път и само така можем да
решим законовите и нормативни проблеми, с които
се сблъскваме“, заяви инж.
Атанас Ангелов, председател на УС на Българска
асоциация на архитектите
и инженерите консултанти.
Председателят на УС
на Националната асоциация на строителните
предприемачи Георги Шопов коментира, че е много
важно за успешния резултат от разговорите между браншовите организации да бъдат направени
точни и конкретни предложения.
Арх. Тодор Булев подчерта, че главната тема
пред сектора е инвестиционният процес. „Той
претърпя много изменения през последните 20
години и все още не е
напълно оптимизиран. На
мнение съм, че браншовите организации трябва да
участват много активно
в процеса. Министрите и
правителствата идват
и си отиват, а ние сме
тези, които оставаме
отговорни през целия си

живот“, допълни той.
На форума беше обсъдено създаването на
консултативен съвет на
организациите в сектор
„Строителство“. „Преди
няколко години всички от
бранша се включихме в Обществено-професионален
съвет към тогавашното
Министерство на инвестиционното проектиране
и се опитахме да инициираме законодателни промени и разделяне на Закона
за устройство на територията“, сподели изп. директор на КСБ Валентин
Николов. Той припомни, че
тогава работна група под
ръководството на проф.
д.а.н. арх. Борислав Борисов е изготвила проекти
на нови нормативни актове. По думите му това
е била първата стъпка на
всички ангажирани в сектор „Строителство“ за
по-сериозни законодателни
промени. „Благодарение на
тогавашната инициатива
ние имаме опит, извървели
сме първото стъпало и можем да продължим напред“,
акцентира той.
На срещата бе разисквана и Концепцията за
прилагане на алтернатив-

които неизбежно водят
до погрешни заключения и
препоръки. Резултатът от
предложените решения е:
отнемане правото на глас
на професионалните организации при регулиране на
професиите и процесите в
строителния сектор“.
„Важно е да се чуе позицията на строителния
бранш и аз се надявам, че
ще има поредица от срещи с представители на
Министерския съвет по
темата, на които да бъдат взети под внимание
и нашите аргументи“, коментира арх. Петкана Бакалова, зам.-председател
на УС на КАБ. Арх. Бакалова представи проект на
декларация, в която е изложена позицията на браншовите организации, и тя
бе подкрепена единодушно.
През следващата седмица
декларацията ще бъде внесена в МС и МРРБ.
По време на събитието присъстващите бяха
информирани от прокуриста и главен редактор на
в. „Строител“ Ренета Николова за презентираното
от председателя на Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен ново евро-

В края на срещата арх. Бакалова получи поздравления и цветя
по повод именния си ден

ни подходи за регулиране
на основни икономически
сектори. Тя е насочена към
разширяване на използването на различни подходи
при регулиране на определени професии и икономически дейности, включени
общо в 11 икономически
сектора, сред които са
строителството и архитектурата. Представителите на всички организации се обединиха около
позицията, че „в концепцията има фактически грешки в констативната част,

пейско движение – „Баухаус“. Коментарната статия
на председателя на ЕК е
публикувана във в. „Строител“ (виж стр. 6-7).
В края на срещата бе
взето решение да бъде определен по един постоянен
представител от всяка организация, който да е член
на консултативния съвет.
Съветът ще заседава всеки месец. Домакин на следващата среща, която ще
се състои на 4 ноември, ще
бъде Камарата на строителите в България.

ǪǶǷȕȈǲǹǩ±ǷȓȍȊȍȕșȍȗȘȖȊȍȌȍȖȉțȟȍȕȐȍȗȖÄǩȍȏȖȗȈșȕȖșȚȐȏȌȘȈȊȍȊșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖ´
Станислава БосеваМинковска,
ОП на КСБ – Плевен
„Строителна квалификация“
ЕАД и Областното представителство на КСБ в Плевен организираха за служителите на вписаните фирми в ЦПРС и членовете

на КСБ обучение по „Безопасност
и здраве в строителството“,
съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ и
чл. 6, ал. 1 от Наредба РД-072/16.12.2009 г. на МТСП. То се проведе на 9 октомври, като за първи
път бе в дистанционна форма и
съответно второ за годината.
Курсът бе в два модула. В

първия „Длъжностни лица по безопасност и здраве при работа и
Координатор по безопасност и
здраве в строителството“ се
включиха 71 души. Вторият „ЗБУТ
за контрол върху качеството на
изпълнение на строителството и
за съответствие на влаганите в
строежите строителни продукти

със съществените изисквания за
безопасност“ привлече интереса
на 52 представителя на фирми.
Модулите обхванаха актуални
теми, които запознаха участниците със спецификата на дейността по здравословни и безопасни
условия на труд, както и с ефективното управление на профе-

сионалните рискове. То изисква
прилагането на инструменти за
превенция и повишаване информираността за по-добро спазване
разпоредбите на действащото
законодателство.
Курсистите получиха удостоверения след успешно положен
тест.

НКСВ
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Снимки авторът

Георги Сотиров
На 9 ок том в ри съ с
сери я от меропри яти я
в С о ф и я б е от б ел я з а на 100-годишнината от
създаването на Трудова
повинност - Строителни войски. Началото на
честванията поставиха
офицери и сержанти от
запаса, служили в Строи т ел н и в ой с к и, кои т о
поднесоха венци и цветя
пред Паметника на трудовака, намиращ се по
пътя от с. Кокаляне за
С амоков. С този жест
те почетоха делото на
онези млади българи в
системата на войските,
които заедно със своите
командири са построили
най-големите пътища,
ж п ли н и и, п о д з е м н а и
надземна инфраструк-

работица, като ги прави
командири в поделенията
на Трудова повинност”,
заяви Железчев.
Празникът продължи
в голямата зала на ВСУ
„Любен Каравелов“. Той
бе открит от ректора
на висшето строително
училище проф. д.а.н. арх.
Борислав Борисов, а сред
гостите бяха изп. директор на Камарата на
строителите в България
(КСБ) Валентин Николов,
Николай Чомаковски, изп.
директор на „Пайп Систем“ АД, инж. Виктор
Шарков, зам.-председател на Националния клуб
на строителите ветерани (НКСВ). „Сформирането на Трудова повинност на 14 юни 1920 г.
е във време, когато сме
изправени пред сериоз-

Поздравителен адрес от КСБ поднесе
изп. директор Валентин Николов

тура, язовири и каскади,
жилищни блокове и др.
Председателят на клуб
„Строителни войски“ към
Столичната организация
на СОСЗР полк. о.з. Фильо
Филев припомни, че паметникът е построен през
1960 г. по инициатива на
ген. Иван Винаров, който
по това време е бил началник на Главно управление на пътищата (сега
Агенция „Пътна инфраструктура“).
Следващото събитие бе пред монумента
на създателя на Трудова
повинност - Александър
Стамболийски, издигнат
на ул. „Врабча“ (зад Софийската опера и балет).
За постиженията му говори Атанас Железчев
- депутат в 37-ото Народно събрание (ПГ „Народен съюз“ - БЗНС, ДП).
Той го определи като истински патриот, държавник, политик, радетел за
бъдещето на родината.
„След подписването на
Ньойския договор между
България и държавите от
Антантата се слага край
на участието на страната ни в Първата световна война.

Стамболийски прави
една от мащабните си
реформи – създаване на
Трудовата повинност,
като по този начин
спасява голяма част от
офицерството от без-

„Ние бяхме строители, но и важна част от
състава на въоръжените
сили на страната”,
посочи бившият зам.началник на Строителни
войски генерал о.з. Борис
А н ак иев, пр ед с едател
на секци я „Строители
воини” на НКСВ. „Ние изпълнявахме пътища и железопътна инфраструктура, далекопроводи, ВиК
съ оръже н и я , п р ав ех ме
корекции на реки и укрепвахме брегове, строяхме телефонни и телеграфни линии, добивахме
строителни материали,
из г ра жда х ме ра з ли ч н и
обекти в селата и градовете, подпомагахме селското стопанство. Със
закриването на войските
през 2000 г. държавата

Ген. Борис Анакиев, председател на
секция „Строители воини” на НКСВ

ни предизвикателства
от две национални катастрофи и без възможности да имаме редовна
армия. С инициативата
на министър-председателя на България Александър Стамболийски се
създава едно уникално за
цяла Европа, а и за целия
свят формирование. България се изправя на крака
именно чрез работата
на младежите и техните командири от Трудова
повинност. 18 години покъсно се открива и нашето училище. Това става
през 1938 г. с Указ на Н.В.
цар Борис III”, каза проф.
Борисов. „Убеден съм, че
и в бъдеще ВСУ ще продължи своето уникално
развитие и ще подготвя

великолепни архитекти и
строителни инженери,
които ще продължат
изграждането на нашата
държава”, допълни ректорът на ВСУ.
„100 години от създаването на Трудова повинност – това е относително малък отрязък
от времето, но ако се
обърнем назад, ще видим
каква огромна следа тя
е оставила след себе си.
Хилядите малки, средни и
големи по своите мащаби строителни обекти
прекроиха коренно икономическата карта на
България”, подчерта полк.
о.з. Фильо Филев.

Поклон пред паметника на Александър Стамболийски - създателя на Трудова повинност

Проф. д.а.н. арх. Борислав Борисов,
ректор на ВСУ „Л. Каравелов”

Проф. д.т.н. инж. Теодор Рошавелов от ВСУ
и инж. Николай Чомаковски, изп. директор на
„Пайп Систем“ АД

ни, строителният бранш
се лиши от една високоефективна съзидателна
организация”, посочи ген.
Анакиев.
По повод годишнината
бяха изпратени десетки
поздравителни адреси,
сред които на държавния
глава Румен Радев, който
определя

Строителни войски
като уникално явление
в българската военна
история.
„Те доказаха своята
специфична социализираща роля, с важна градивна и съзидателна функция. Хората, преминали
през Строителни войски,
с право могат да се гордеят, че са били част от
този положителен феномен от военната ни история”, е написал Румен
Радев.
Поздравителни ят
адрес от председателя

тили в тях, днес могат
да се нарекат Строители на съвременна Българи я. За мен е чест, че
съм един от Вас!“, пише
още в него.
Със заповед на вицепремиера по обществения ред и сигурността и
министър на отбраната
Красимир Каракачанов
със сувенир със символи
на МО бе удостоен ген.
о.з. Радослав Пешлеевски. Юбилеен медал „75

Грамота получи инж. Калин Балкански

гелов. Почетни грамоти
имаше и за полк. о.з. Илиян Терзиев, и за капитан
о.з. Николай Чомаковски.
Присъстващите взеха
отличията си от председателя на Съюза на
офицерите и сержантите от запаса и резерва
ген. о.з. Златан Стойков,
който поздрави всички
от името на вицепремиера Каракачанов и им
благодари за достойната служба.
Почетни грамоти и
поздравления имаше и от
председателя на Столичната организация на
СОСЗР бригаден ген. о.з.
Стефан Стефанов. Той
отличи полк.о.з. Калин
Балкански и подполковниците о.з. Христо Димитров, и Валентин Вълев.
Участниците в честването разгледа ха интригуваща изложба за
началото и развитието
на Строителни войски и
на Висшето военно строително училище.
Финалът на тържеството беше вълнуващо изживяване. Тримата
тенори от Представителния ансамбъл на въоръжените сили изпълни ха „Велик е наши ят
войник”.

на УС на КСБ инж. Или- години от Втората свеян Терзиев бе поднесен товна война“ получи ха
от Ва лентин Николов. проф. д.а.н. Борислав Бо„Преди един век тази ор- рисов, генералите Борис
ганизация, която е уни- Анакиев и Митко Веселикално явление не само за нов и полковниците Георстраната, но и за све- ги Папазов, Крум Крумов,
та, е положила здравите Илия Велчев и Ангел Аноснови на модерна България,
а после година
след година е
съграждала нейния съвременен
облик”, се казва в
адреса. „Девизите „Труд за България” и „Строим
за Родината” за
строителите
воини изразяват
кратко, точно и
ясно същността
и характера на
тази специфична и уникална
съставна част
от българските
въоръжени сили.
С право хората,
служили и рабо- Тържеството завърши с изпълнение на „Велик е нашият войник“
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ǪȍșȚȕȐȒÄǹȚȘȖȐȚȍȓ´șȗȍȟȍȓȐȕȈȋȘȈȌȈȚȈ
ȕȈǵǹǶǸǩÄǫȓȈșȕȈȖȉȡȐȕȐȚȍ´
Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева
На 12 октомври на официална церемония по повод
Деня на българската община вестник „Строител”
бе отличен от Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) с наградата за
медии „Глас на общините“ в
категория „Медии“. Отличието – плакет и почетна
грамота, се присъжда на
екипа на в. „Строител“ за
професионалното и обективно отразяване на проблемите на българските
общини. Призът бе връчен
на прокуриста и главен редактор на в. „Строител“
Ренета Николова от кмета
на Самоков и член на УС на
НСОРБ Владимир Георгиев.

на проф. д-р Елена Кутева,
директор на НФА „Филип
Кутев“.
От своя страна председателят на НС Цвета
Караянчева също поздрави представителите на
местната власт по случай
празника на българската
община, както и всички
номинирани за наградите
на НСОРБ. Тя благодари
на кметовете за това,
че в екстремни условия, в
ситуация на извънредна

Събитието се състоя в резиденция „Бояна”, а на него
присъстваха председателят на Народното събрание (НС) Цвета Караянчева,
зам.-председателят на НС
Емил Христов, вицепремиерът по икономическата
и демографската политика и министър на туризма
Марияна Николова, министърът на регионалното
развитие и благоустройството Петя Аврамова,
министърът на икономиката Лъчезар Борисов, министърът на финансите
Кирил Ананиев, министърът на труда и социалната
политика Деница Сачева,
министърът на здравеопазването проф. Костадин
Ангелов, министърът на

образованието Красимир
Вълчев, председателите на
парламентарните комисии
по регионално развитие и
благоустройство Искрен
Веселинов и по околната
среда и водите Ивелина Василева, депутати, кметове,
представители на различни
институции и организации.
Сред официалните гости
на събититето бяха инж.
Илиян Терзиев, председател на Управителния съвет
(УС) на Камарата на строителите в България (КСБ),
и Любомир Пейновски, член
на ИБ и УС на КСБ. Отличия
бяха връчени и в категориите „Принос за развитието
на местното самоуправление”, „Партньор на общините”, „Общински инвести-

тор” и „Протегната ръка”.
По време на церемонията
23 общини получиха Европейския етикет за иновации и добро управление на
местно ниво 2020 - 2022 г.
Празничната вечер бе
открита с изпълнение на
ансамбъл „Филип Кутев“,
след което Данаил Панов, председател на УС на
НСОРБ и кмет на Велико
Търново, поздрави присъстващите на тържеството
и честити празника на
своите колеги. „Днес сме
тук, за да благодарим на
хората, с които живеем, с
които работим, на нашите партньори, дарители и
инвеститори“, посочи той
и връчи първата награда
за дългогодишните усилия

обстановка са работили
ангажирано и много смело,
за да може да се противодейства на коронавируса.
„Пандемията ни показа, че
институциите и местните
власти трябва да работят
заедно”, допълни още тя.
При получаването на
наградата „Глас на общините“ прокуристът и главен
редактор на в. „Строител“
Ренета Николова благодари от името на Съвета
на директорите и екипа
на вестника за ценното
отличие. Тя подчерта,
че като издание на КСБ
в. „Строител” е ориентиран
към дейностите, свързани
с обновяването на инфраструктурата, развитието и облагородяването на
българските градове и региони. „Това е и пресечната
точка, където се срещат
усилията на строителния
бранш и на местните власти. Целта е обща – българските общини да стават по-привлекателни за
живеене, учене, бизнес и
инвестиции“, посочи Николова. „Благодаря на НСОРБ,
на неговия председател
инж. Даниел Панов, на изп.
директор г-жа Силвия Георгиева за ползотворното
сътрудничество, което

изгради хме. Специални
благодарности и на нашия
колега Кремена Цветкова
от екипа на НСОРБ, която
много помогна за старта
на рубриката „Общини:
Кметовете говорят”. Рубриката е една от най-четените във в. „Строител”
и за това заслуга имат
всички кметове, които
ни се довериха“, отбеляза
Николова. Тя каза още, че
предстоят много нови инициативи, които ще бъдат
реализирани съвместно
между строителния бранш
и местните власти. „Искам да използвам случая
да Ви уверя, че в. „Строител” ще продължи все така
обективно, професионално
и спазвайки принципите на
етичната журналистика да
отразява това, което се
случва в българските общини. Благодаря от сърце за
високата оценка и честит
празник!”, заяви още прокуристът и главен редактор
на в. „Строител”.
Председателят на УС
на КСБ инж. Илиян Терзиев
поздрави екипа на „Строител“ и подчерта, че наградата на официалното издание на КСБ е признание
за работа на всички строители.

СОФИЯ
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ǹȚȖȓȐȟȕȈȚȈȖȉȡȐȕȈȗȖȌȋȖȚȊȧȊȚȖȘȈ
ȈȒȚțȈȓȐȏȈȞȐȧȕȈȉȦȌȎȍȚȈșȐȏȈ
Снимка Румен Добрев

Росица Георгиева
„Столичната община (СО)
подготвя втора актуализация на
бюджета си за тази година. Ще
бъде предложено допълнителни
средства в размер на 4 млн. лв.
да бъдат насочени към сектор
„Транспорт”, който е един от
най-пострадалите от въведеното двумесечно извънредно
положение в страната.“ Това
заяви зам.-кметът по направление „Финанси и здравеопазване”
Дончо Барбалов на пресконференция, на която бе представен
Макроикономическият анализ и
прогноза за нуждите за изготвяне на бюджет на СО за 2021 г.,
направен от Института за пазарна икономика (ИПИ).
Зам.-кметът обясни, че след

промяната на параметрите на
финансовата рамка ще се предвидят допълнително 1,2 млн. лв.

за монтиране на улично осветление и поставяне на пътна маркировка по различни участъци в

София. По думите на Барбалов
администрацията очаква намаляване на планираните постъпления от неданъчни приходи,
от приватизация на общински
обекти, от строителни разрешителни, както и от туристическия данък. Той подчерта,
че при първата актуализация
на бюджета на общината за
2020 г. е направена корекция
на очакваните постъпления
от строителни разрешителни
с 2 млн. лв., а сега прогнозите
са за спад с още 1,8 млн. лв. Или
намалението на предварително
заложените приходи ще е с общо
3,8 млн. лв. „Вече се наблюдава
стабилизиране на броя на издаваните строителни разрешителни”, каза още зам.-кметът.
Предложението за актуализация

на бюджета на СО за т.г. предстои да бъде внесено за разглеждане в Столичния общински
съвет.
На пресконференцията стана ясно, че Макроикономическият анализ и прогнозата за
нуждите на СО през 2021 г. е
подготвен по искане на местната администрация. Документът
бе представен от експертите
от ИПИ Лъчезар Богданов и Петър Ганев. В него е разгледано
състоянието на икономиката на
София, развитието на пазара на
труда и ефектът на коронавируса върху заетостта, туризма,
строителната дейност и сделките с имоти.
Повече за представените
данни от ИПИ четете в следващ
брой на в. „Строител”.

ǚǭȋǮǴȁǬǾǼǴǻǺǼȆȃǶǴǳǬǻǼǴǽǾǼǺȋǮǬǹǱ ǓǬǻǺȃǹǬǴǳǯǼǬǲǰǬǹǱǾǺǹǬǹǬǳǱǸǱǹ
улична мрежа.
ǹǬǰǱǾǽǶǴȋǽǷǴǳǬǭǷǴǳǺǸǷǹǷǮ ǻǬǼǶǴǹǯǮǲǶÅǙǬǰǱǲǰǬ´ степенната
През миналата година
Столичната община
обяви три търга на инженеринг, всеки с по две
обособени позиции, за
пристрояване на 6 детски
ясли в три района на София. Първата поръчка е на
стойност над 5,9 млн. лв.,
като едната позиция в
нея е за пристрояване на
съществуваща сграда на

детска ясла 45-а в р-н „Лозенец“, а втората - за ДЯ
46 в същия район.
Втори ят търг е за
над 7,4 млн. лв. В него са
включени пристроявания
на детски ясли 41-ва в р-н
„Люлин” и 51-ва в р-н „Красна поляна”. Стойността
на третата поръчка е за
над 5,4 млн. лв., като тя

включва пристроявания на
ясли 23-та в р-н „Лозенец”
и 21-ва в р-н „Триадица”.
Срокът на изпълнение
ще носи на кандидатите
и по трите обществени
поръчки до 30 т., а ценовото предложение – до 70 т.
Оферти за участие може
да се подават до 2 ноември.

Започна изграждането на наземен паркинг с
общо 151 места на територията на жк „Надежда“.
Фирмата изпълнител е
„Калистратов Груп“ ООД.
Съоръжението е разделено
на две части и е с обща
площ от 4 декара. Първата
част е с 65 паркоместа за
общо ползване, а втората

- с 86, които ще са предназначени за наказателен
паркинг. Между тях ще
има подвижна преграда,
която ще се мести според
нуждите. Предвидената
инвестиция е в размер на
965 000 лв. Входовете и изходите на паркингите ще
са от ул. „Георги Войтех“,
която е част от второ-

беше отворен за експлоатация паркингът до метростанция „Васил Левски“, който е с капацитет
за 183 автомобила. В инвестиционната програма
на Центъра за градска мобилност е заложено строителството на паркинги на
бул. „Сливница“ и в района
на Централна гара.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Производство
и доставка
до обект на
арматурни
заготовки

T:+359 2 973 34 42
+359 2 979 06 64
www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com

* Важи за продукти извън действащи промоции
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Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на София по направление „Обществено строителство“:

±ÒÊÐÒÊÔÇÔÏÂ³ÔÐÍÊÙÏÂÔÂÐÃÛÊÏÂ
ÍÊÏÊáÏÂÎÇÔÒÐÔÐ
Срещите ни с КСБ ще бъдат чести

Снимки в. „Строител“

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, приемете поздравления от
екипа на в. „Строител“
за назначаването Ви на
поста зам.-кмет по направление „Обществено
строителство”. Бихте
ли разказали за себе си?
От 2008 г. до заемането на поста ми в Столичната община (СО) работих
в „Метрополитен” ЕАД. До
2016 г. отговарях за инвеститорския контрол в
дружеството, а след това
станах зам.-началник на
Управление „Инвеститорска дейност”. От април до
септември тази година
бях член на Съвета на директорите на „Метрополитен” ЕАД.
През годините, в които
работих в „Метрополитен”, участвах в няколко
ключови проекта. Сред тях
е разширението на втория
лъч, в рамките на което
бяха изградени 11 км подземни линии и 11 станции.
В периода 2013 - 2015 г. бях
част от продължението на
първия лъч от метростанция „Интер Експо Център“
до летище София. Дължината му е 4 км, като на
него има 4 спирки. След
това участвах в проекта
за разширение на подземната железница между
МС „Джеймс Баучер“ и МС
„Витоша“ с линеен пункт
след нея. Участъкът е
1,3 км. От 2016 г. до септември 2020 г. се включих
в проекта за изграждане
на първия и втория етап
от третата линия на метрото, които включват
12 станции, 12 км трасе и
ново депо.
В личен план мога да
споделя, че съм женен и
имам едно дете.
К акв и с а п ър в и т е
задачи, които си поставяте като зам.-кмет на
София?
Познавам добре администрацията на Столичната община, като с голяма част от хората съм
работил по проектите за
метрото. Основната ми
задача сега е да доведа до
успешен край, качествено
и в срок всичко започнато
от предшествениците
ми. Приоритетни обекти
в следващите три години,
колкото остават от мандата на кмета на София
Йорданка Фандъкова, са изграждането на вътрешния
градски ринг и реконструкцията на Източната тангента, ремонтът на трамвайното трасе по бул. „Цар
Борис III”, и разбира се,

строителството, ремонтът и разширяването на
детски градини и училища.
В това направление общината има амбициозна програма. Ремонтът на улици
и булеварди, които не са
в добро експлоатационно
състояние, също ще е основна задача.
С О вече обяви обществени поръчки за
обновяването на трамвайните релси по бул.
„Цар Борис III” и за реконструкцията на Източната тангента. Кога ще
има избрани изпълнители
и ще могат да започнат
строителните дейности?
СМР ще обхванат отсечката на бул. „Цар Борис III” от ул. „Алабин” до
кв. „Княжево”. Участъкът в
кв. „Княжево” е в лошо състояние, а там трасето на
трамвая е споделено. Планираме този участък да
се работи успоредно и по
трамвайната, и по пътната отсечка. Паветата ще
бъдат пренаредени, тъй
като са обявени за недвижимо културно наследство
и трябва да бъдат запазени. Проектът включва обновяване на трамвайните
линии, спирките, пешеходните достъпи до тях,

както и озеленяване на района. За изпълнението му
разчитаме на европейско
финансиране, като сме направили постъпки за удължаване на срока за получаване на средствата.
В случай че нямаме сериозни обжалвания на обществената поръчка, до
края на 2020 г. ще имаме
подписан договор с избрания изпълнител и веднага
след зимния период ще започне строителството.
Срокът на изпълнение е 24
месеца, т.е. ще успеем да
се вместим във времето
на Оперативната програма „Региони в растеж 2014
– 2020“. Провеждаме разговори с Управляващия орган
за проекта. Графикът на
изпълнителя ще е стегнат. Той ще работи на части, тъй като дейностите,
особено в кръстовищата,
много ще затруднят трафика.
Столичната община
кандидатства за заем
пред Европейската инвестиционна банка за
изпълнението на 12 или
13 от приоритетните
пътни проекти, сред които са бул. „Т. Каблешков”,
ул. „Филип Кутев”, Източната тангента и други.
Надяваме се процедурата
за избор на изпълнител на

дейностите по Източната
тангента да приключи до
края на 2020 г. Реализацията е разделена на два
етапа - от бул. „Владимир
Вазов” до Северната скоростна тангента и от
там до бул. „Ботевградско
шосе”. Очакваме първият
етап да стартира през
следващия строителен
сезон.
Напредва ли изпълнението на големите инфраструктурни проекти
на столицата?
За съжаление пандемията не е отминала. При
настъпването й е имало
известно забавяне при изпълнението на пътните
обекти на Столичната община. На всички ни трябваше време да се ориентираме в създалата се трудна
ситуация. Но към настоящия момент навсякъде
се работи при спазване на
всички противоепидемични мерки и изисквания.
Всяка година СО си поставя за задача големите
проекти да бъдат приключени до 15 септември,
като колегите са се справили и вече са изпълнени
дейностите по булевардите „България”, „Асен Йорданов” и „Искърско шосе”.
Отворен за движение е и

бул. „Монтевидео”, като
там има само довършителни дейности по вертикалната планировка.
Сега се работи основно по разширението на бул.
„Тодор Каблешков”. Проектът е разделен на 4 етапа, изпълнението на които
зависи от атмосферните
условия и кога ще настъпи
зимният сезон. В ход е и
ремонтът на ул. „Николай
Коперник“ в жк „Слатина” в
участъка бул. „Цариградско
шосе” – зала „Асикс Арена”.
И това трасе ще се реализира на етапи – общо
3, като се стартира със
зоната от бившия хотел
„Плиска” до бул. „Шипченски
проход”. Проектът е подготвен, а изпълнителят е
избран доста преди началото на СМР, но трябваше
да се изчака да приключат
дейностите по бул. „Асен
Йорданов”, тъй като двете пътни трасета са в
близост и трафикът щеше
да бъде сериозно затруднен. Към момента строителят работи по график.
В последните години
метрото е ключов инфраструктурен проект
за София. Вие сте много
добре запознат с него и
няма как да не Ви попитам, след като бе от-

крит първият участък
от третата линия, как
ще продължи развитието на подземната железница?
Приоритет на СО е
завършването на третата линия на подземната
железница. Както знаете,
изпълнението й е разделено на 4 части. През август
т.г. бе въведен в експлоатация първият етап – от
„Красно село“ до бул. „Владимир Вазов“, с дължина
8 км и 8 станции, чието
строителство започна
в началото на 2016 г. Ще
припомня, че изграждането на втория участък
стартира през лятото
на 2017 г. Той е от „Красно село” до „Горна баня”,
4 км линии и 4 станции.
Дейностите по него приключиха и вече се правят
изпитания на влаковете и
на системите за управление, които са общо 6 на
брой, като едната от тях
има 3 подсистеми. Очаква
се в началото на 2021 г. и
този етап да бъде въведен
в експлоатация. Планирано
е останалите два – 3-ти и
4-ти, от Линия 3 да се финансират през програмен
период 2021 - 2027 г.
В моме н т а е в хо д
тръжна процедура за избор
на изпълнител на следва-
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Като цяло са установени проблеми в инфраструктурата в „Горубляне”, „Манастирски ливади”,
„Драгалевци”, „Симеоново”,
„Панчарево”. Там ще бъдат
насочени специални усилия.

На работна среща КСБ и СО обсъдиха напредъка на строителните обекти в столицата

щия трети етап. На този
участък ще бъдат изградени 3 спирки по бул. „Владимир Вазов”. Обществената поръчка е обявена на
инженеринг. Класирането
на участниците вероятно
ще бъде обявено до края
на октомври и ако няма
обжалване, в рамките на
тази година ще има избрани изпълнители. В отделна позиция са обособени
необходимите системи.
Обявена е и процедура за
избор на консултант. Ако
не възникнат непредвидени ситуации, е напълно
възможно строителството на този участък от
третия лъч да стартира в
началото на 2021 г.
Според мен по-интересен е етап 4, който представлява отклонение на
метрото при Военната
академия „Георги Стойков
Раковски“ в посока „Слатина”, преминава край зала
„Арена Армеец” и стига
до локалното платно на
бул. „Цариградско шосе“,
пред МБАЛ „Света Анна”.
По трасето ще бъдат построени 6 станции, които
ще обслужват кварталите
„Слатина” и „Гео Милев”.
Ще бъде осигурен метротранспорт и до „Арена Армеец” и „София Тех Парк”.
По наши данни в технологичния парк работят 9 хил.
души, като предстои неговото разширяване. Този
етап е на стойност 320
млн. евро.
Много се надяваме и
двата проекта за Линия 3
да получат средствата от
Европейския съюз, защото
са изключително важни и
за гражданите, и за столицата. Дано до края на
годината имаме информация за кой какви средства
ще има.
След завършване на
третата линия е предвидено да бъдат построени
две станции по бул. „Царица Йоана” в „Люлин” до
Софийския околовръстен
път. Възложено е изработването на идеен проект за
тях. Има и готов проект
за две станции, които да

са разположени между „Бизнес парк София” в жк „Младост” и Симеоновски я
лифт.
Разработва се и проект за трасе и профил
от бул. „Черни връх” към
кв. „Драгалевци”, който
ще преминава през „Витоша ВЕЦ Симеоново” и ще
достига до „Студентски
град”. Там ще има 5 или 6
станции и около 6 км дължина. Най-важното е да се
резервира трасето, през
което ще премине подземната железница. И при наличие на средства, в обозримо бъдеще да започне и
строителството.
Столичната община получи допълнителни
средства за изграждане
на образователна инфраструктура. Какви проекти се реализират в това
направление?
С две решения на Министерския съвет бяха
осигурени средства за СО,
което е сериозна помощ за
нас. Подготвили сме амбициозна програма за тази
инфраструктура за следващите три години, като
част от обектите вече се
изпълняват. Планираните
инвестиции са мащабни и
затова е обособен специален екип, който работи по
темата. До края на 2020 г.

ще приключат дейностите в 10 детски градини,
а за 2021 г. очакваме да
бъдат построени още 12
сгради. Те ще бъдат във
всички райони на столицата. По план през 2022 г. ще
имам още 29 сгради.
С европейско финансиране от Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“ СО обнови 26
детски градини и училища.
Отделно се отделят пари
за саниране на сгради на
учебни заведения, за ремонт на отоплителни системи или покриви.
Какви са намеренията
на администрацията по
отношение на обновяването на ВиК инфраструктурата?
За да може да усвоим
предвидените средства
по Оперативна програма
„Околна среда 2014 - 2020“,
първо трябваше да се подготви Регионалното прединвестиционно проучване
за водоснабдяване и канализация за територията
на СО. Това изискване е
изпълнено. Проектите,
които са идентифицирани,
са за над 400 млн. лв. Те са
включени във формуляра за
финансиране и са подадени
към програма JASPERS. Ще
се възползваме от правилото n+3.

На какъв бюджет ще
можете да разчитате
през следващата година,
за да реализирате набелязаните пътни проекти?
Към момента сме на
етап разговори за определяне на приоритетни
проекти, които ще изпълняваме през 2021 г. Финансовата рамка за 2020 г.
беше актуализирана заради допълнителните разходи на общината по време
на извънредното положение. В този период СО не

на столицата по старите
жп релси, южното платно
на бул. „Тодор Каблешков”,
както и ул. „Филип Кутев“.
Работи ли се вече по
приоритизирането на
проектите, за които ще
се търси европейско финансиране през следващия
програмен период?
Общината има планирани проекти, с които ще
кандидатства пред ЕС, но
списъкът, който ще подадем, не е напълно готов.
Споменахте, че за Вас
е важно качеството на
изпълнение на строителните дейности. Ще предприемете ли конкретни
стъпки в това отношение извън законодателните промени, предложени
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то, да се препроектира и
затова е необходимо всички звена в контрола да бъдат на обекта и да участват активно. Считам, че
законодателните предложения са много адекватни
и навременни. Лично аз ще
извършвам ежедневен контрол на място и когато е
нужно, ще бъдат налагани
санкции. Но на мен ми се
иска все по-малко да се
достига до наказания. Ние
трябва да сме на терен,
където да контролираме
изпълнителите, но и да
им помагаме. Когато се
види, че се прави нещо некачествено, въпросът е да
се спре, а не след това да
се налагат глоби.
Един обект, за да се
реализира добре, трябва
всички участници в стро-

През август бе пуснат за движение първият етап от третата линия на метрото

спря градския транспорт.
В първите дни пътникопотокът в метрото беше
спаднал с 6,5 пъти - от 350
хил. пътници бяхме стигнали до 50 - 60 хил. Надяваме се, че всичко това е
зад гърба ни и няма да се
повтори, тъй като икономика без работещ транспорт няма.
За следващата година
приоритет ще е изграждането на Зеления ринг

През 2020 г. беше извършен ремонт на последния участък от бул. „България“

от кмета Йорданка Фандъкова?
Законодателните промени ще се случат във
времето. Проблемът не е
свързан само със строителите. Те са най-важни, но
и проектът също е важен.
Дори да бъде избран и найдобрият изпълнител, при
некачествен проект нещата не може да се случат
както трябва. Тук вече
идва ролята на контрола,
който е тристранен. От
една страна, сме ние като
възложители, от друга, е
надзорът. Той носи отговорност по Закона за устройство на територията, но тя трябва да има и
финансови измерения. Надзорниците трябва да са
наясно, че ще понесат не
само имиджови негативи.
Третият тип контрол е
авторският надзор – проектантът трябва да подготви качествен проект,
но и да бъде на обектите. Инфраструктурните
съоръжения са линейни и
там може на всеки метър
или на 5 м геологията да
се променя, да възникват
непредвидени обстоятелства. Това налага решенията да се взимат на мяс-

ителния процес да са на
мястото си. Когато обаче
изпълнителят има проблем, тогава трябва да му
се помогне с предложения и
бързо да се взимат необходимите решения.
Как планирате да
работите с представителите на Камарата на
строителите в България
(КСБ) и по-специално с
представителите на софийската структура? В
какви направления виждате възможности за сътрудничество?
Контактите ни с КСБ
са доста чести и сериозни. Вече проведохме среща с ръководството на
Камарата и на ОП на КСБ
– София. На нея Столичната община ги информира за инвестиционните
си намерения, тъй като
строителите са пряко заинтересовани. Ние винаги
сме насреща, за да ги изслушваме.
Срещите ни с КСБ ще
бъдат чести. Разчитаме
на тях да разменяме опит
и позиции по актуални
теми, както и да получаваме предложения от тяхна
страна.
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Правителството прие
проект на постановление,
с което по бюджета на
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
се предоставят близо 6,4
млн. лв. за финансиране
на първия етап от реконструкцията на източния
водопроводен клон за община Севлиево. Предстои
те да бъдат прехвърлени на

местната администрация,
съобщи министър Петя
Аврамова. Тя подчерта, че
това е важен за жителите
на Севлиево проект, с който ще се даде възможност
и за спестяването на воден
ресурс.
Етернитовите тръби,
които тръгват от пречиствателна станция за
питейни води „Стоките“,
полагани през 1962 г., са
силно амортизирани и
по тях често възникват
аварии. Определените от
местната администрация

Министър Петя Аврамова и кметът на Севлиево Иван Иванов
уточняват подробностите по трансфера на средствата

приоритетни участъци,
включени в първи етап
от проекта, представляват най-проблемната
част с най-големи загуби
на вода.
Кметът на Севлиево
Иван Иванов обясни, че има
изготвени проекти и за
двата етернитови довеждащи водопровода с обща
дължина около 50 км, които
преминават по сложни терени през територията на
три общини и са със загуби
над 85%.
Източният клон снаб-

дява населени места в три
общини - Габрово, Севлиево
и Дряново. Това е поредната
стъпка, с която правителството подпомага реконструкцията и рехабилитацията на водопроводната
мрежа, каза регионалният
министър и допълни, че
продължава работата по
решаването на проблемите
в Севлиево и Габрово. Кметът напомни, че през 2017 г.
и 2018 г. със 7,2 млн. лв. от
държавния бюджет е изграден 10-километров водопровод. „Това даде резултат и
въпреки намалените количества в Севлиево няма въведен режим, какъвто е имало
през предишни години“, каза
Иванов.
Община Габрово също е
в процес на изработване на
проект за финансиране на
водоснабдяването на населени места.

ǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌȡȍȗȘȈȊȐȏȖȕȈȏȈȖȚȌȐȝ ǷȘȍȌȊȐȎȌȈȚțȓÄǰȊȈȕǪȈȏȖȊ´ȊǷȓȖȊȌȐȊ
Нова зелена зона за
отдих край река Марица в
Свиленград ще се изгражда по проект на сдружение
„Заедно за Свиленград”,
съобщиха от кметската
управа. Вече е подписан
договор за финансиране
по Програмата за трансгранично сътрудничество „INTERREG България –
Турция“.
Общата стойност е
398 835 eвро, а проектът
ще се реализира в партньорство с община Ениджия, област Къркларели.
Инвестиционните дейности в Свиленград включват изграждане на зелена
пешеходна зона по дигата
на река Марица в райо-

ȌȈȉȢȌȍșȊȖȉȖȌȕȈȖȚȈȊȚȖȔȖȉȐȓȐ

на между стария и новия
мост. Новата територия
за разходки край реката
ще включва архитектурни
елементи и съоръжения,
площадка за отдих, озеленяване с широколистни

и иглолистни дървета и
храсти, уточниха от общината.
Тя ще осигури по-добър
достъп до културно-историческия паметник „Стария мост”.

Община Пловдив представи пред жителите на
града проекта за превръщането на ул. „Иван Вазов”
в пешеходна зона, съобщиха от пресцентъра на
местната администрация.
Според концепцията
отсечката от площад
„Централен” до ул. „Авксентий Велешки” ще бъде
изцяло затворена за автомобили, а трафикът ще
се поеме от улица „Цанко
Дюстабанов”, която ще
стане двупосочна. Трасето между „Авксентий Велешки” и колелото на Централна гара пък ще бъде
споделена зона, като там

ǵȈȑȋȖȓȧȔȖȚȖțȟȐȓȐȡȍȊǷȈȊȓȐȒȍȕȐȍȗȘȍȖȉȘȈȏȍȕȖșȢșșȘȍȌșȚȊȈȖȚǷǸǹǸ
Приключи ремонтът в най-голямото училище в Павликени, съобщиха от пресцентъра на общината.
СУ „Бачо Киро“ е преобразено с проект по Програмата за развитие на

селските райони. Инвестицията е
за 951 хил. лв. С тези средства са
изпълнени мерки за енергийна ефективност, вътрешни и външни ремонти на сградите и покривите, обно-

вяване на кухня и столова, сервизни
помещения. Подменени са отоплителните и осветителните тела,
както и вентилационната система.
Реновиран е и училищният двор.

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!
www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 882 823 260

уличното платно ще бъде
стеснено.
Ще бъде запазен автентичният облик с павета, бордюри и чинари.
Допълнително ще се постави архитектурно обзавеждане с ретро привкус,
като улични фенери и други
елементи.
Улица „Иван Вазов” е

единственото градско
п р о с тр а н с т в о, ко е т о
свързва Тютюневия град,
Цар Симеоновата градина, площад „Централен” и
Гаровия площад.
Изготвеният проект за
генерален ремонт е с прогнозна стойност 2 млн. лв.,
които ще се търсят от ОП
„Региони в растеж”.

ǷȘȍțșȚȘȖȑȊȈȚȉȐȊȠȐȧǳȍȚȍȕȚȍȈȚȢȘ
ȕȈǫȈȉȘȖȊȖȊȔȓȈȌȍȎȒȐȞȍȕȚȢȘ

Бившият Летен театър в Габрово ще бъде
преобразен в младежки
център. „Проектът получи
одобрението на Финансовия механизъм на европейското икономическо
пространство. От 12 допуснати предложения ще
бъдат сключени договори
само с четири общини.
Габрово се класира с найвисок резултат, следван от Монтана, Бургас
и Перник“, съобщиха от
пресцентъра на местната
администрация.
Стойността на строителството е 3 836 710 лв.
Средствата се отпускат
безвъзмездно по процедурата „Изграждане на младежки центрове“ на програма „Местно развитие,

намаляване на бедността
и подобрено включване на
уязвими групи“ на финансовия механизъм.
Предвидено е да се
направи основен ремонт
на сградата, а зелените
площи да бъдат благоустроени. На отделен терен ще се изгради база за
настаняване на 35 души гостуващи младежи, групи,
състави. Тя ще е с топла
връзка към основното здание. Дейностите ще се
реализират в партньорство с норвежкия Университетски колеж за зелено
развитие и Технически
университет - Габрово.
Предстои подписване на
договор по проекта. Срокът за изпълнение е 3,5 години.
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ǬȈȌȖȝȈșȚȈȘȚȈȕȈȐȏȗȢȓȕȍȕȐȍȚȖȕȈÄǰȕȚȍȋȘȐȘȈȕ
ȊȖȌȍȕȗȘȖȍȒȚȕȈȈȋȓȖȔȍȘȈȞȐȧǹȔȖȓȧȕ´
Снимка авторът

Недялка Маргаритова,
ОП на КСБ - Смолян
На 15 октомври с водосвет и символична първа копка бе дадено началото на
„Интегриран воден проект
на агломерация Смолян“. Той
се реализира по Оперативна програма „Околна среда
2014 - 2020“ и е на обща
стойност 91 315 975,97 лв.
Официалната церемония
се състоя в кв. „Устово“ на
града. На нея присъстваха
Недялко Славов, областен
управител на Смолян, Николай Мелемов, кмет на община Смолян, инж. Костадин Тотев, зам.-управител
на „ВиК“ ЕООД – Смолян,
представители на фирмите изпълнители, надзор и
на местните власти. Инж.
Костадин Тотев представи
дейностите по проекта, а
Недялко Славов и Николай

Мелемов подчертаха значението му за жителите на
града. След това бе направена първата копка.
В сградата на Област-

ната администрация се
състоя и пресконференция,
на която бяха разяснени
СМР по проекта, поставените цели и резултатите,

които следва да бъдат постигнати.
„Широкообхватен, мащабен и продължителен“
- така определи проекта

ǷȘȍȌșȚȖȐȔȖȌȍȘȕȐȏȈȞȐȧȕȈȎȗȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈȚȈ
ȊȘȈȑȖȕȈȕȈȋȈȘȈȇșȚȘȍȉȖȊȖ
Железопътната инфраструктура в района на с. Ястребово ще
бъде модернизирана, съобщават от
Национална компания „Железопътна
инфраструктура“ (НКЖИ). Гарата е
построена като междинна по девета
жп линия Русе – Каспичан и се намира между селата Образцов чифлик
и Ветово. В проекта са включени
монтажни работи по железния път,
изграждане на 2 перона с дължина
200 м и тръбна канална мрежа. Ще
се направят още нова контактна
мрежа, външно осветление и видео
наблюдение. Финансирането е от
държавния бюджет и е на стойност
6 790 108 лв. без ДДС.
От НКЖИ обявиха, че започват и
строителните дейности по възстановяването на проектните параметри в гара Сеново от км. 46+848 до
км. 47+817 по девета жп линия. Там
средствата са от капиталов трансфер чрез държавен бюджет и такси
за използване на електрозахранващо
оборудване. Стойността им възлиза
на 7 800 158 лв. без ДДС, от които
част „Контактна мрежа“ е 972 850 лв.
без ДДС. Ще се изпълнят: реконструкция на съществуващото коловозно
и стрелково развитие на гарата с
предпазни парчета; постигане на

минимални отмествания в зоната на
прелеза и запазване габарита с опорите на транспортната лента, минаваща над коловозите в гарата, както и
изграждане на нови перони и тръбоканална мрежа за инсталиране на кабелите на всички нови гарови системи,
включващи електронни централизации, системите за телекомуникации,
отопление, стрелки, електрическо осветление, видео наблюдение и др. Ще
бъде извършена и подмяна на част от
стълбова линия, на еднопътни конзоли,
напречници, контактен проводник, носещо въже и струнни клеми.
Изграждането на оптична кабелна мрежа в междугарието Мездра

– Червен бряг е трети стартиращ
проект на НКЖИ. Стойността му е
2 954 036 лв. с ДДС, а финансирането
отново от държавния бюджет. Очаква се дейностите да започнат до
края на годината. Включени са проектиране и изграждане на структурно
окабеляване на сградите на гарите
в участъка, доставка, цялостно инсталиране и пускане в действие на
оптичен кабел за въздушен, както и
за вътрешен монтаж с капацитет
12 едномодови оптични влакна, преустройство, пълен ремонт и адаптация на помещенията, предназначени
за разполагане на телекомуникационна апаратура.

ǷȢȓȕȈȗȘȖȔȧȕȈȏȈȗȍȠȍȝȖȌȍȕȔȖșȚȊǷȍȘȕȐȒ
Започна ремонт на
втори пешеходен мост
над река Струма в центъра на Перник. Съоръжението свързва две знакови
институции в града - Общинския младежки дом и
Двореца на културата.
Ще се подмени настилката и цялата метална
конструкция, като наред
с това ще бъде монтирано осветление, както и
нови парапети. Мостът
ще бъде идентичен с наскоро ъпгрейдвания съседен, чиято визия получи
одобрение от перничани.
Работата е поверена на
общинското дружество
„Жилфонд“.

Мостът над пазара в центъра на
Перник също се укрепва в момента и
ще бъде отворен на 15 ноември 2020 г.

Междувременно общинският пресцентър
съобщи, че до средата на ноември приключват строително-монтажните дейности по
надлез „Иван Вазов“. Малко над 80% от пешеходната част на съоръжението вече са
довършени, полагат се парапетите и кабелната мрежа.
Паралелно фирмата изпълнител излива
бетонната настилка и изгражда последната
дилатационна фуга в най-ниската му част.
След това ще се постави хидроизолацията и
асфалтовата настилка.
Надлезът е строен преди повече от 3 десетилетия и свързва централната градска част
с района над автогарата. Разположен е над
жп линията и пътя за Кюстендил и макар да
е една от най-натоварените отсечки в Перник, досега по него не са извършвани никакви
конструктивни ремонти. Припомняме, че за
реновация на съоръжението Министерският
съвет отпусна през 2019 г. 600 000 лв.

Недялко Славов, като подчерта, че той ще подобри
значително качеството на
живот на всички граждани
на Смолян. „Не е маловажно,
че тази инициатива ще се
осъществи основно с европейски средства, поради
което цената на водата за
жителите на града няма да
поскъпне“, допълни той.
„ И н те г ри ран во де н
проект на агломерация
Смолян“ има за цел да
реши проблемите, свързани със съществуващата
инфраструктура за питейни и отпадни води на
територията на града и
осигуряване на екологосъобразно пречистване и
заустване на битовите
отпадни води. Основните
дейности, предвидени в
рамките на проекта, са:
реконструкция на водопроводната мрежа с изтекъл

експлоатационен срок, реконструкция по безизкопен
способ на главен градски
колектор, строителство
на нова водопроводна мрежа и зониране на мрежата,
изграждане на нова канализационна мрежа, реконструкция на пречиствателни станции за питейни
води „Хубча“ и „Превала“,
изпълнение на третично
пречистване за отстраняване на фосфор на пречиствателна станция за
отпадни води Смолян.
С реализирането на
проекта ще бъде увеличен събираният и третиран товар на замърсяване преди заустването на
отпадните води във водни
обекти, ще бъдат намалени загубите на вода във
водопреносната мрежа и
ще бъде подобрено водоснабдяването на града.

ǶȉȧȊȐȝȈȗȖȘȢȟȒȈȏȈ
șȕȍȋȖȗȖȟȐșȚȊȈȕȍȕȈȒȔ
ȊȖȉȡȐȕȈǺȢȘȋȖȊȐȡȍ

Местната власт в Търговище обяви тръжна процедура за снегопочистване на 211 км от общинската пътна
мрежа за сезоните 2020 - 2021 г. и 2021 - 2022 г. Кандидатите трябва да са с опит, както и да разполагат с необходимата техника и персонал. В поръчката са включени
участъците Дралфа – Миладиновци, Давидово – Съединение, Пробуда – Певец – Момино, Божурка – Александрово,
Макариополско – Буйново, Руец – Кралево, Пролаз – Драгановец, Лиляк - кв. „Въбел“ – местен път „Чокята“.
Документи за участие се подават в Центъра за административно обслужване на община Търговище до 19
октомври. Всеки кандидат може да подаде оферта за
една, за няколко или за всички осем обособени позиции.
Плащанията към изпълнителите ще се извършват
на база свършена работа. Както досега, се предвижда
кметовете или наместниците по места да извършват
първичния контрол и да разписват протоколите.
Прогнозната стойност на поръчката е 270 000 лв.
без ДДС. Средствата са осигурени от Министерството на финансите като трансфер за местни дейности за
снегопочистване на общинската пътна мрежа.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȒȘȢșȚȖȊȐȡȍȚȖȏȈ
șǪȖȑȊȖȌȖȊȖȕȈȗȢȚȧǲȢȘȌȎȈȓȐǽȈșȒȖȊȖ
В ход е изпълнението на проекта за кръстовището за с. Войводино на пътя Кърджали – Хасково.
Той предвижда обособяване на трета лента за ляв
завой към общинския път за селото с ширина 3,2 м.
Платното ще бъде разширено двустранно, като се
запази габаритът на съществуващите ленти.
Целта на новата организация на движение е побезопасно преминаване в участъка при изключително натоварения трафик в посока ГКПП „Маказа“.
Пътният възел ще е с нови стабилизирани банкети и възстановено отводняване. Предвидена е
нова хоризонтална маркировка, светлоотразяваща
с рефлектиращи перли. Ще бъде монтирана и вертикална сигнализация. Значително ще се подобрят
техническите параметри на съоръжението и за
автомобилите, пътуващи от Кърджали и завиващи
надясно към Войводово. Очаква се ремонтът да приключи до края на годината.

Страницата подготви Елица Илчева
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Кметът Цветислава Цветкова:

ǲȈȕȌȐȌȈȚșȚȊȈȔȍȗȘȐȊșȧȒȈ
ȊȢȏȔȖȎȕȖșȚȏȈȊȢȕȠȕȖȜȐȕȈȕșȐȘȈȕȍ
ȖșȖȉȍȕȖȏȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ

Георги Сотиров
Г-жо Цветкова, за уменията на трънските майстори строители са се носели
легенди през вековете. Те са
построили 8 манастира и 26
църкви в района. С какво друго се характеризира общината?
Трън се намира в северозападната част на област Перник, в Югозападна България на
границата с Република Сърбия.
Вътрешните й граници са с общините Трекляно (Кюстендилска област), Брезник и Земен
(Пернишка област), Драгоман
(Софийска област). Обхваща
котловините по поречието на
р. Ерма – живописното Знеполе,
и планините от другата част,
наречена Краище.
Град Трън е административен център на общината, която е с население от 4288 души
и разположена върху територия
от 573 417 дка.
Тр ъ н с к и я т к р ай е с р е д
най-интересните в културно-историческо отношение, и
то не само в България, но и в
Европа. Неповторимата и уникална специфика на района се
определя от действието на
редица природно-географски
фактори, а пейзажът му придава сурова и своеобразна красота. Климатът е изключително
здравословен – студена зима,
прохладно лято, обикновено
слънчева есен. А въздухът е
кристално чист.
Общината има над 52 населени места. Подготвяте
ли се за зимния сезон? Какво
е състоянието на пътната
мрежа към селата, вътре в
тях? Успяхте ли да реализирате различни благоустройствени дейности в активния
строителен сезон?
На територи ята ни има
113 км четвъртокласна общинска пътна мрежа и 7 трасета на
републиканска инфраструктура,
включително II-63 за ГКПП Стрезимировци. Уличната мрежа в
Трън и селата е 103 км. Ясно е,
че община с малък бюджет като
нашата трудно би могла да осигури поддръжката на пътната
инфраструктура, и поради това
кандидатстваме при всяка възможност за външно финансиране. В предишния програмен период 2007 – 2013 г. по Програмата
за развитие на селските райони
(ПРСР) успяхме да извършим рехабилитация на такава в 8 села.
В момента се изпълнява проект
за ремонт на четири улици в общинския център и една в с. Филиповци, също с финансиране по
ПРСР по мярка 7.2.
Средствата, които можем
да заделим по капиталови разходи от бюджета, са крайно
недостатъчни за покриване на
огромните ни потребности.
Надяваме се всички заложени
строителни дейности в инвестиционната ни програма да
бъдат изпълнени качествено
и в срок през пролетта, неза-

Областното представителството на КСБ в Перник
оказва методическа помощ на общината
Цветислава Цветкова e магистър по педагогика, но професионалният й опит е както в сферата на образованието,
така и в областта на социалното подпомагане. Тя е била началник-отдел „Закрила на детето“, директор на центровете
за настаняване от семеен тип, социална рехабилитация и
интеграция в Трън.
От 2012 до 2017 г. е зам.-кмет в община Трън. След частичните избори през 2017 г. е избрана за кмет. През 2019 г.
гражданите й гласуват доверие за втори мандат.

висимо от забавянето на процедурите поради извънредното
положение. Има избрани изпълнители и сключени договори,
които поетапно се реализират.
Развитието на общината
е в пряка зависимост от инфраструктурните проекти.
Подобряването на качеството
на живот в населените места
е приоритет на общинското

Ждрелото

ръководство и работата на
администрацията е в посока
на развитие на инфраструктурата както чрез изпълнение на
проекти с донорско финансиране, така и чрез разумно използване на парите за капиталови
разходи и местните приходи.
Както казах, възможностите
ни са ограничени. В тази връзка е важна местната иници-

атива на гражданите, инвестициите в строителство от
местния бизнес, насърчаване
на идеи чрез по-качествени
административни услуги и т.н.
По отношение на подготовката за снегопочистването
в зимните месеци е в ход обществена поръчка за определяне на изпълнител. Договорите
покриват календарна година,
така че се надяваме зимата
да не ни изненада.
Строителството на туристическата инфраструктура също би подпомогнало
развитието на територията.
Най-атрактивният феномен в общината е Ждрелото
на р. Ерма. През 1961 г. то е
обявено за природна ценност с
цел опазване на уникални скални образувания. Ждрелото е
най-голямата туристическа
забележителност в Трънско
– включено в списъка на 100те национални туристически
обекта. В местността на забележителността е изградена
екопътека, минаваща през изкуствено прокопан тунел през
едната скала и водеща до обзорна площадка, издигната на
отсрещната скала.
На 14 октомври (Петковден) се провежда традиционният празник на Трън. На този
ден се прави курбан до скалния
параклис „Света Петка“. В последните години с развитието
на поклонническия туризъм параклисът се посещава все почесто и от хора от по-далечни
региони. Той се намира на километър и половина от центъра
на града в посока с. Стрезимировци и е естествена пещера.
Над скалния параклис има стълби, които водят към хълма и големия кръст, поставен над скалата. Оттам може да видите
като на длан цялата прекрасна
гледка на Трънския край.
Публичната туристическа
инфраструктура, построена
от общината, в последните
години спомогна за промяната на външния облик както на
Трън, така и на националния

туристически обект Ждрелото. Проектът за реновиране
на централната градска част,
изграждането на парк за отдих
на Ждрелото, приключенският
център, поддържането на музейните сбирки в селата Бусинци и Студен извор са част
от действията на местната
администрация в тази посока.
За обектите за настаняване и заведенията за хранене
общината може да предоставя
само регистрационни и разрешителни услуги. Тези дейности
са частна инициатива както
на местния бизнес, така и на
външни инвеститори.
С оглед на факта, че общината притежава потенциал
за развитие в областта на
туризма, правим непрекъснат
мониторинг на икономическите тенденции и фактори, които определят неговото позициониране в икономическото и
развитие.
Географията на района
предполага наличието на хубава питейна вода. Какво е състоянието на ВиК мрежата?
Водоснабдяването на община Трън също е наша отговорност, за която не спираме да
работим. Ежегодно чрез капиталови средства се извършват ремонти и подмяна на водопроводи в селата, частични
ремонти на канализация и др.
Големият проблем на града е изграждане на сигурен
довеждащ водопровод. Има изработен проект, но намирането на финансиране все още е
проблем. Водоизточникът, от
който водоснабдяваме Трън, е
извор в с. Банкя, дебитът му е
достатъчен, но водопроводът
често аварира и предизвиква
свлачища по пътя за селото.
Ако не се подмени, може да се
стигне до водна криза в найголямото селище на общината.
Как парите на европейските данъкоплатци подпомагат
населението на община Трън?
Какво предстои в тази посока?
Община Трън има капаци-
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тет и нееднократно е ползвала механизмите на европейското финансиране или друго.
През миналия програмен период
бяха изградени обекти за над
20 млн. лв., но в края на настоящия 2014 - 2020 г. не може да
се похвалим с толкова добър
резултат. Единствената възможност ни остана ПРСР, но
там критериите не стимулират общините с малък брой
население.
Предстои разработването
на плановете за интегрирано
развитие на общината (ПИРО)
за периода 2021-2027 и реализацията на нови цели за развитие.

Детската градина „Ален мак“

С каква база разполага образователната инфраструктура?
В общината има едно средно училище и една детска градина. Състоянието на материално-техническата база на
двете учебни заведения – СУ
„Гео Милев” и ДГ „Ален мак” в
Трън, е добро. Те са разположени в сгради общинска собственост, ремонтирани са и
предоставят чудесни условия
за ползване от малките палавници и от нашите ученици и
преподаватели.
Децата, посещаващи СУ
„Гео Милев”, към настоящия
момент са 268. През 2013 г. са
реализирани мерки за енергийна ефективност на училището, като ремонт е извършен
на външната фасада и покрива. То е със сменена дограма.
Класните стаи са обзаведени и
оборудвани за обезпечаване на
нуждите на нормалния образователен процес. Вътрешните
пространства на сградата са
в добро състояние, но има възможност то още да бъде усъвършенствано.
Питомците на ДГ „А лен
мак” са 90. Тази година там се
приложиха мерки за енергийна
ефективност, закупен беше
котел за отопление на пелети,
сменена е дограмата. По отношение на обзавеждането и
оборудването на помещенията
има още какво да се желае, но
все пак родителите са доволни,
че всичко е съобразено с възрастта и нуждите на техните
деца.
Осигурен е ученически автобус, който превозва от селата всички посещаващи двете
учебни заведения в Трън.
Природата във Вашия регион предоставя условия за
развитието на специфичен
поминък, свързан главно със
скотовъдство, планинско земеделие и грънчарството.
Бихте ли казали няколко думи
и за Бусинската керамика.
Аграрният сектор е найсилно застъпен в икономиката
на общината. Селскостопанското производство е свързано основно с отглеждането
на пшеница, есенен и пролетен
ечемик, овес, картофи, маслодаен слънчоглед, рапица и царевица. Отчитаме и засилен
интерес към регистрация на
земеделски производители. Те
проявяват желание да ползват

земи от общинския поземлен
фонд.
На нашата територия животновъдството е свързано с
отглеждането на едър и дребен рогат добитък и пчеларство, като за всичко това
постепенно се изграждат обслужващи помещения, огради
и прочие.
Трънчани имат традиции
в производството на кисело
мляко от различни домашни животни. Уникален е приносът на
д-р Стамен Григоров от с. Студен извор, който през 1905 г.
за пръв път описва млечнокиселия микроорганизъм, предизвикващ ферментацията,
необходима за получаване на
българското кисело мляко. Първоначално записва млечно-киселата пръчица като „Бацил А“.
По-късно микроорганизмът е
наречен „Лактобацилусбулгарикус“ в чест на родината на неговия първооткривател. Имаме
музей на киселото мляко, който
се намира в с. Студен извор.
На първия етаж е разположена
битова стая, която представлява традиционна вътрешна
уредба на една типична българска къща от средата на XIX
век. На втория са разположени
библиотека и изложбена зала.

Градът от високо

Етнографският музей „Бусинска керамика“ е изграден
през периода 1978 – 1983 г. Главен инициатор за създаването
му с принос за популяризиране на Бусинската керамика е
един от най-изявените потомствени майстори Петър Гигов.
Етнографската експозици я
включва много оригинални експонати на традиционна местна керамика от стари майстори. Присъства и модерна
керамика в духа на бусинските
традиции от съвременни художници. Сега в музея се съхраняват стомни, делви, чаши,
паници, гювечи, гърнета и др. В
него се пази и над 100-годишната пещ, на която са работили
майсторите Костадин и Петър
Гигови.
Особено характерни за Бусинската школа са т.нар. рокатки – съдове за носене на
едно или две ястия, и оканичета – ритуални малки стомни
за вино и ракия, както и крондирът – уникална стомна с
дупка по средата. Смесването
на глината е една от технологичните тайни на майсторите, които правели изделията
си звънящи при почукване и използвали за багрила само местни руди и материали.

Реализирате ли съвместни
проекти със Сърбия по програмата за трансгранично
сътрудничество (ТГС)?
Поддържаме добросъседски отношения с всички граничещи с нас сръбски общини.
През годините сме изпълнили
над 15 съвместни проекта по
ТГС, предимно меки мерки. По
партньорски проект с община
Димитровград е изграден паркът за отдих в местността
Ждрелото, превърнал се в любимо място за уикенд както за
трънчани, така и за туристи
от страната. С община Бабушница се организира ежегодно
съвместно изкачване на връх
Руй. С водещи партньори общините Сурдулица и Търговище бяха изпълнени по-голямата
част от проектите по повишаване на капацитета на администрациите, изработване на
проекти и др.
Бяхме партньор и на проекта за строителство на пътя
за манастир „Св. Богородица”

- с. Паля в Република Сърбия.
Добросъседските отношения
са както на ниво администрация, така и между училищата и
неправителствените организации.
Наближава Димитровден празникът на строителите.
Поддържате ли контактите
с Областното представителство на КСБ в Перник?
Димитровден е тачен празник в общината, отбелязва се
като традиционен събор в няколко трънски села и е свързан
със завръщането на гурбетчиите по родните места.
Областното представителството на КСБ в Перник
оказва методическа помощ на
общината чрез кореспонденция
по въвеждане на измененията
в нормативната база, чрез
насочване към експерти и др.
Впрочем - да използвам повода и да честитя предстоящия
празник на строителите и на
всички останали Ваши читатели!

18

Ñòðîèòåë

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ

петък, 16 октомври 2020

Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК:

ǨȒȚȐȊȐȘȈȔȍȌȍȑȕȖșȚȚȈșȐȊȗȖșȖȒȈ
ȕȈȔȈȓȧȊȈȕȍȕȈȈȌȔȐȕȐșȚȘȈȚȐȊȕȈȚȈȚȍȎȍșȚ
Колкото са по-близки отношенията на различните организации в бранша, толкова по-бързо
ще се върви към висока ефективност при реализацията на строителните проекти
Елица Илчева

та, заявиха, че след началото
на здравната криза работят
единствено по сключени договори от предходни години или
от началото на 2020 г.

Инж. Ангелов, Вие отново
застанахте начело на БААИК в
една нелека за бранша година.
Пренаредиха ли се приоритетите на Асоциацията в условията на световната здравна
криза, която дърпа назад икономиката?
Безспорно световната
здравна криза се отразява негативно на бранша, макар и влиянието й при нас да не е толкова пагубно, колкото е в други
сектори. В този смисъл към настоящия момент не се налага
пренареждане на приоритетите
на БААИК и се придържаме към
програмата, която следваме.
И какво се случва в сектора
на надзорните фирми в условията на пандемията?
Това, което се наблюдава,
е, че част от възложителите
спряха временно, а някои и досега, да работят по реализиране
на инвестиционните си намерения или изпълнението на започнати обекти.
Такова спиране довежда и до
прекъсване работата на фирмите, упражняващи строителен
надзор. Все пак не може да се
отрече фактът, че голямата
част от проектите след крат-

Кои са първите задачи, с
които ще се заемете сега, готова ли е тригодишната Ви
програма?
Готова е. Активираме дейността си в посока намаляване на административната тежест върху граждани, фирми и
организации при реализация на
строителство. Това може да
стане с конкретни промени на
най-консервативните членове
от Закона за устройство на
територията и подзаконовите му актове – наредби, правилници и др. Успоредно с това
продължаваме работата, за
да се задвижи внасянето в Народното събрание на Закона за
Камарата на консултантите в
инвестиционното проектиране
и строителството и неговото
приемане.
ко забавяне продължиха реализацията си.
През май имаше проучване
на БААИК за състоянието на
строителния надзор в условията на криза. Какви бяха резултатите?

Проучването потвърди общото впечатление за намаляване на темповете на реализиране на започнатите и
въздържане от страна на възложителите за стартиране на
нови проекти. Всички колеги,
които откликнаха на анкета-

Има ли някакво развитие
по Вашия проект, който беше
внесен в началото на година-

към по-голяма ефективност при
реализацията на строителните
проекти.
При избирането Ви за втори мандат Вие заявихте, че ще
внесете и официалната позиция по предлаганите от кабинета промени в ЗУТ, свързани с
дейността на консултантите,
и това вече е факт. Кои са акцентите?
През септември беше изготвено становището на БААИК по
внесения от МРРБ на 25 август
2020 г. в Народното събраниe
проект за изменение и допълнение на ЗУТ. След двуседмично
съгласуване с членовете ни и
отразяване на различните мнения то беше депозирано в деловодството на парламента на 2
октомври.
Тъй като значителна част
от предложените промени се
отнасят пряко към консултантската дейност, от наша
страна е изразено желание за
промяна или отпадане на някои
от идеите, като например увеличението на периода, в който
консултантът не следва да е
наказван, за да продължава дей-

Общото събрание на БААИК преизбра на 23 септември за втори мандат
досегашния председател на УС инж. Атанас Ангелов

та в МРРБ?
Той все още е в процес на
съгласуване с останалите браншови организации и заинтересованите институции. Очакваме,
след като от МРРБ приключат,
да ни информират за резултата. Предвид добрата съвместна дейност между БААИ К и
останалите браншови организации не очаквам от тях да има
отрицателни становища.
През януари имахте среща
с ръководството на КСБ, на
която и двете страни бяха
категорични, че гледат в една
посока, по-близо ли сте днес до
идеята за обединение на бранша?
Браншът не е разединен, но
колкото са по-близки отношенията на различните организации
и колкото повече се подкрепят
помежду си за позитивни промени в нормативната уредба и
за прилагане на добри практики, толкова по-голям ефект ще
има от съвместната работа
и оттам ще се върви по-бързо

ността си, появата на нови хипотези за санкции, в по-голямата част за които и досега при
констатирането им не е имало
проблем за налагане на глоба от
контролните органи, и др.
Към предложенията за изменения на ЗУТ добавихме и наши.
Те са за намаляване на административната тежест върху
граждани, фирми и организации
при реализация на строителство и включват: редуциране на
допустимите съществени отклонения от одобрения инвестиционен проект по чл. 154 от ЗУТ
от четири на две; повишаване
на категорията на строежите,
представляващи производствени и складови сгради с капацитет до 50 работни места, които
сега са с определена пета категория; облекчен ред за въвеждане
на етапност в строителството
и не на последно място - строежите от пета категория да бъдат въвеждани в експлоатация
от консултантите, упражнили
строителен надзор при реализацията им.

НАШИЯТ КОНСУЛТАНТ
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чиняват на правната рамка
в страната.

Тихомир Станев
Влизаме в есенно-зимния
период на издаване на бонд
гаранциите и не можем да
не обърнем внимание и на съпътстващите ни новини за
COVID-19. По време на т.нар.
първа вълна на пандемията
бонд гаранциите се доказаха
като важен инструмент за
изпълнителите по обществените поръчки (ОП). Нямаме отказана гаранция!
В днешната статия ще
разгледаме 5 изключения,
които касаят както поведението на възложителя,
така и това на изпълнителя. Добре е освен покритията и ползите да познаваме и изключенията по бонд
гаранциите. Генерално при
възникнали изключения застрахователят си запазва
правото да откаже покритие по гаранцията.
Важно! Застрахователят, когато прави оценката
на риска, преминава през
два миниетапа. Единият е,
че осъществява собствено проучване за всяка една
компания, когато изготвя
анализ на нейния риск за
бъдещото изпълнение на
договора. Прави справка в
Търговския регистър, в Агенцията по вписванията, НАП и
други институции. Всеки застраховател си има своята
практика, но по принцип те
много си приличат в това
отношение.
Темите, на които искам
да обърна внимание по отношение на изключенията за
покритие по бонда, са:
1. Неплатежоспособност
на фирмата;
2. Процедура по ликвидация на дружеството;
3. В случаите, в които
неизпълнението на договорните условия от страна
на изпълнителя се дължи на
действия или бездействия
на възложителя, които се
окачествяват като забава
по договора;
4. Страните по договора, възложителят и изпълнителят, съдържащ условия
за гаранционен ангажимент,
инсценират застрахователното събитие;
5. Когато изпълнителят
и/или възложителят умишлено са заблудили застрахователя с неверни данни за
застрахования риск или застрахователното събитие.
Важно! Изключенията
са изрично упоменати в Общите условия (ОУ) на всеки
бонд.

1. Какво е неплатежоспособност на фирмата?
Неплатежоспособността е обективно състояние, в
което изпада фирмата, която не е в състояние да покрива свое изискуемо парично задължение. В Търговския
закон е предвидено задължението да е парично и изискуемо, тоест да е определено
по размер и да има правното
основание с настъпил падеж

3. Следващото изключение
е, когато неизпълнението
на договорните условия от
страна на изпълнителя се
дължи на действия или бездействия на възложителя,
които се окачествяват
като забава по договора.

за изпълнение.
Също така в неплатежоспособност изпада и фирма,
която е спряла да си обслужва плащанията към своите
доставчици и контрагенти.
Когато фирмата е изпаднала или изпада в неплатежоспособност и кандидатства за бонд, това
трябва да се отбележи във
въпросник-предложението
или в пояснителни бележки в
комуникацията със застрахователя.
Важно! Ако има налични
предпоставки за изпадане в
неплатежоспособност, това
е изключен риск по ОУ и застрахователят трябва да
знае за него, за да не се стига до усложнения при щета,
защото застрахователят
ще има правното основание
да откаже плащане по нея.

2. Как ликвидацията на
дружеството влияе на издаването на бонд?
На следващо място обръщам внимание на ликвидацията на дружеството,
защото има много тънки моменти, когато се ликвидира
дадено дружество.
Ликвидацията е процедурата по доброволно прекратяване дейността на
дружеството, която се инициира, когато активите на
дружеството са достатъчни да покрият неговите задължения (ако има такива).
Целта е да се разпредели
остатъкът от имуществото между съдружниците/
собственика на капитала и
дружеството да се прекрати.
Важно! В случай че фирмата има натрупани задължения и не е в състояние
да ги погаси, управителят
трябва да инициира производство по несъстоятелност.
Имаме два вида ликвидация - едната е доброволна, а
другата е принудителна.
Разликата е, че при доброволната има наличен паричен ресурс в дружеството
и с него може да се направи
ликвидацията. При прину-

дителната няма налични
парични средства и кредиторите претендират да
бъдат удовлетворени чрез
принудителната ликвидация
в изрично предвидените от
закона случаи.
Важно! Ликвидацията
като „край” на ТД трябва
да различаваме от несъстоятелността – един друг
възможен завършек. Тя е принудително прекратяване на
ТД, когато то е неплатежоспособно/свръхзадлъжняло.
Законът изрежда и още
няколко основни задължения
на ликвидатора/ликвидаторите. Така те са длъжни
например да довършат текущите сделки. Освен това
могат да сключват нови
сделки, но само ако това се
налага от ликвидацията. Те
представляват дружеството и имат правата и задълженията на изпълнителния
му орган - тоест примерно
на Общото събрание или на
Управителния съвет.
Това как може да бъде повлияно към бонд гаранцията?
Ако дружеството изпълнява определен проект
по обществена поръчка и
възложителят няколко пъти
е спирал и прекъсвал проекта и се оказва, че той не е
завършен в срок. Тогава, за
да се изпълни докрай ОП,
трябва да се пусне допълнително удължаване на бонд
гаранцията. И ако в този период дружеството е влязло
в ликвидация, тогава ликвидаторът може да удължи гаранциите, за да се довърши
изпълнението на договора и
да се приключи проектът.
Това се упоменава във въпросник-предложението или
с пояснителни бележки в
имейл комуникацията.
Това е важно за застрахователя, за да може той
да си прецени дали иска да
удължи бонд гаранциите. Застрахователят може да прецени, че рискът е прекалено
висок за него, и да откаже
удължаването.
Важно! Всяко едно изключение го разглеждам през
призмата на правото, защото бонд гаранциите се под-

Често се случва възложителят да забави изпълнението на проекта по обективни причини. Например
при СМР на открито и падането на много ниски температури, които не позволяват
да се изпълнява проектът по
зададените срокове. В този
случай не се предявява претенция по гаранцията, а се
изисква удължаване на срока
от застрахователя.
Иначе имаме забава,
когато възложителят неоправдано не приеме предложеното му от изпълнителя
изпълнение или не даде необходимото съдействие,
без което изпълнителят не
би могъл да изпълни задължението си. Когато възложителят е в забава, рискът
преминава върху него.

4. Страните по договора,
възложителят и изпълнителят, които са поели
условия за гаранционен
ангажимент и инсценират застрахователното
събитие.
Ако при другите видове
измами се касае основно за
личностното самооправдание, тук имаме и „обществено оправдание“, обществена
нагласа и толерантност,
която в дадения случай подпомага неговото вътрешно
решение да извърши измамата. Що се отнася до бързината, с която се реализира
застрахователната измама,
тя въпреки различните видове застрахователни условия
е сравнително приемлива за
измамника. Сроковете за из-

плащане на обезщетения са
обикновено от 15 до 45 дни.
Този фактор допринася много за примамливостта на измамите в застраховането.
При бонд гаранциите
най-често имаме планирани
застрахователни измами. Те
обикновено са много трудни
за разкриване, тъй като при
тях извършващият измамата е подготвил това предварително. За планирането
е извършено предварително
обмисляне на следните елементи:
– Намиране и определяне
на подходящ обект за застрахователна измама;
– Планиране на вида и
способа за извършване на
измамата;
– Сключване на застрахователния договор при застраховател по най-изгодната и „безопасна“ схема;
– Осигуряване на необходимите за схемата данни,
факти и доказателства за
осъществяване на измамата.
Методите на планиране
на застрахователни измами
при бонд гаранциите найчесто са инсценираните
събития:
Инсценирани събития –
това е такова събитие от
криминален или некриминален характер, създаването
на което може да повлияе
за приемане от други лица
на изгодни за инсцениращия
решения. Целта е чрез лъжливо създадените факти,
данни, обстоятелства, документи и всичко, отнасящо
се до застрахователното
събитие, да се създаде у
застрахователя мнение, че
това събитие е настъпило
по точно определен начин, и
той да възприеме правотата на измамника.

5. Когато изпълнителят
и/или възложителят умишлено са заблудили застрахователя с неверни данни
за застрахования риск
или застрахователното
събитие.

Преди да се издаде конкретната полица за гарантиране на договора пред
възложителя, изпълнителят
попълва въпросник-предложение, където е длъжен да
бъде максимално обективен
и честен в предоставената
информация. На база този
въпросник застрахователят прави оценка на риска и
последваща ценова оферта
при положителна оценка.
Ако впоследствие се установи, че във въпросника има
неточности, пропуски или
умишлено подвеждаща информация, това може да е
достатъчно основание за
застрахователя да откаже
плащане при предявяване
претенция от възложителя.
Важно! Всички тези
елементи са заложени от
застрахователя като съвкупност за изключение по
бонд гаранциите, които касаят поведението на възложителя, което може да
създаде предпоставка за
неизпълнение на проект от
изпълнителя.

Заключение
Разгледаните 5 изключения са важни, защото касаят както изпълнителя, така
и възложителя. Практиката
показва, че винаги може да
се стигне до казус, в който
да има някое от посочените
изключения, които да попречат на изпълнителя да реализира проекта качествено
и в срок.
Изключенията са антиподът на покритията по
бонд гаранциите. Колкото е
важно да се знае какво точно покрива един бонд и какви
ползи носи на изпълнителя
по ОП, толкова е важно да
се знае и какво точно не покрива този бонд.
П.П. Ако имате нужда от
оферта, казус или проблем с
гаранциите, пишете ни на
stroitel.bonds@ttins.eu или се
обадете на 0882 400 071, за
да го обсъдим с препоръка и
становище.

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.
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Над 320 бранда и близо 650 артисти станаха част от около 400 събития между 28
септември и 11 октомври
ки се в жива сцена за бранСтраницата
подготви
Елица Илчева
Отменена през април
заради пандеми ята от
коронавируса, Миланската седмица на дизайна
се завърна в близък до
оригинала формат. Milano
Design City на практика
бе вариант на Fuorisalone
Digital, съпътстващото

дове от различни мащаби
и страни, тези две седмици бяха ключови не само
за местните компании, а
и за всички останали, които задават тенденциите
в интериора и градската
среда.
Организаторите, сред
които особено важна роля
има общината, предложиха разнообразни формати
за стотиците събития
– свободно достъпни или

изложение на традиционния Международен мебелен панаир в столицата
на Северна Италия, който
не се състоя тази година.
Между 28 септември и 11
октомври форумът се разположи в много локации на
италианския град, предлагайки гъвкава и богата
програма.
По улиците на артистичния квартал „Брера“,

Артистичният квартал „Брера“ се превърна в истински шоурум за дизайна

в шоуруми, музеи и галерии се представиха над
320 бранда и близо 650
дизайнери, които станаха
част от около 400 събития. Сред тематичните
акценти бяха културата

ǯȈȡȖȌȈȊȒȓȦȟȐȔșȚȍȕȐȖȚ
ȎȐȊȔȢȝȊȐȕȚȍȘȐȖȘȈ"

Отдавна не се счита за странност да опънете зелена
стена вместо фототапет в хола

Американската агенция за опазване на околната
среда изчислява, че жителите на САЩ прекарват 90
процента от времето си на закрито, а това влияе
на всичко – от тяхната производителност до психичното и физическо здраве. Всъщност подобно е
положението и на Стария континент, особено сега
в условията на пандемия, която и идващата зима заплашва да ни задържи между стените.
Затова експертите препоръчват, за да възстановим връзката си с природата, да внесем живи стени у дома. И не какви да е, ами такива от мъх.
Защо именно мъх? Защото този вид не само е
един от най-старите и най-устойчиви с около 15 000
подвида, но и няма корени и расте на почти всяка
повърхност, като набавя всичките си хранителни вещества от въздуха. Той може да оцелее в латентно
състояние години и да се възстанови при излагане
на влага.
В традиционните японски градини отдавна служи
за изграждането на тихи и спокойни пространства.
На закрито стената от жив мъх е идеална за създаване на здравословна зелена среда, като ползите за
здравето надхвърлят комфорта.
Мъхът осигурява допълнителна система за филтриране на въздуха, като абсорбира замърсителите
и отделя кислород. Проучвания, проведени през 2018 г.,
доказват, че три дни след инсталирането на стена
от жив мъх нивото на въглероден двуокис намалява
значително. Растението
отделя отрицателни йони,
положителните ефекти
от които в момента се
анализират в множество
научни трудове.
Той е и по-евтина алтернатива. За разлика от
традиционните видове
стените от мъх не изискват скъпа поддръжка,
редовна подмяна на растения или пестициди.

в дизайна и иновациите,
редизайнът на градските
пространства, устойчивостта и кръговата икономика.
Milano Design City е от
особено значение за ита-

лианските производители на мебели,
които бяха силно засегнати и принудени да спрат производство
заради почти двумесечната карантина. Превръщай-

изискващи покана, дискусии и кръгли маси на живо,
кaкто и уебинари.

ǶȜȐșșȘȍșȗȍȒȚȒȢȔȖȒȖȓȕȈȚȈșȘȍȌȈ
ȗȍȟȍȓȐȊȒȖȕȒțȘșȈ$$ZDUGV
Отличен в категория
„Бизнес сграда - ниско
строителство“ на наскоро приключилия конкурс
A+Awards, организиран от
Architizer, един от последните проекти на студио
Piet Boon се отличава с
респект към околната
среда. Студиото проектира офиса на холандска
фирма в град Оостзаан
като група от едноетажни постройки, вдъхновени
от външния вид на плевните и фермите в околността. Те са разположени
Напълно оборудвана съвременна кухня, канапета
XXL, поставени върху мек
килим, в който потъваш,
удобни фотьойли, ниски
масички - усещането за

около озеленен вътрешен
двор с обособени разнообразни зони за работа,
но и за почивка или хранене. Във вътрешността

на сградите офис пространствата се редуват
със зони с излъчването,
комфорта и функционалността на истински дом.

ǰȏȓȐȏȈȚȐȕȖȊȈȚȐȊȕȐȒȖȕȞȍȗȞȐȐ
ȏȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȐȧȚȘȈȕșȗȖȘȚ
Връщането към нормална употреба на обществения транспорт в свят след
COVID-19 може да бъде трудно,
но новите дизайнерски концепции гледат към бъдещето
с безопасни и иновативни решения, които изглеждат хем
красиви, хем функционални.
Нова концепция за трамвай,
наречена Островът - дело на
дизайнери от Хонконг, предпо-

лага движение без шофьор, както и кръгли пейки със седалки,
обърнати навън, за да се сведе
до минимум контактът между
пътниците, посочват от Ponti
Design Studio.
Идеята за трамвай на два
етажа с просторен интериор
и извити прозорци от всички
страни, които да гарантират
гледката към оживения град, е
забележителна.

уютно жилище е напълно
постигнато.
СПА зона, фитнес зала
и външен басейн допълват
този мечтан офис за пример.

СВЯТ & ИНОВАЦИИ

петък, 16 октомври 2020
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ǵȖȊȐȧȚǶȓȐȔȗȐȑșȒȐȌȖȔȊȀȊȍȑȞȈȘȐȧ
ȕȈșȢȘȟȈȊȈȏȍȓȍȕȖȚȖșȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ
Визията на зданието поставя акцент върху три ценности – движение, гъвкавост и устойчивост
Страницата
подготви
Елица Илчева
Между народни ят
олимпийски комитет има
чисто нов дом в Лозана,
Швейцария – сграда, в която всички най-нови зелени
технологии са събрани на
едно място, обединени
от прекрасен дизайн. В
централата ще работят
500 служители. Визията
поставя в центъра три
ценности – движение, гъвкавост и устойчивост, и
те са демонстрирани във
всеки аспект.
Постройката се свързва и с красив парк и се
вписва идеално в зелената
обстановка. Има екопокрив и множество тераси,
както и фитнес център за
ползване от служителите.

Кранове с нисък дебит намаляват консумацията на
вода, а улавянето на дъждовете помага за снабдяването.
В сърцето на Олимпийския дом има извиващо се

стълбище с усукващ се и
внушаващ страхопочитание дизайн. То символизира обединението и единството. Слънчеви панели
го захранват с електроенергия.

Екологичните параметри на сградата са й осигурили сертификат LEED
v4 Platinum с най-високия
точков резултат, даван
някога (93 от 100). Наред
с това тя има сертифи-

ǔǹǰǿǽǾǼǴǬǷǱǹǺǭǱǶǾǮǔǹǰǴȋ
ǮǻǱȃǬǾǷȋǮǬǽǹǱǽǾǬǹǰǬǼǾǹǬȀǬǽǬǰǬ
И н д ус три а ле н ко м плекс, разположен в северния индийски град Кишангарх, е изграден с мисъл
за устойчивостта. Найзабележителното в него е
впечатляващата фасада,
направена от собствените строителни отпадъци.
Сградата е централа
на Stonex India – един от
най-добрите производители и доставчици на мрамор в страната, което е
задължило архитектите
от Urbanscape Architects
непременно да вложат естествен камък. Наред с
това е трябвало да се демонстрира и уважението
на компанията към заобикалящата я среда и природата, както и нейните
основни ценности – сила и
съвършенство.

Резултатът със сигурност представя всички
тези концепции, особено
чрез вдъхновяващите фасада и покрив, изработени
с комбинация от остатъци от близката скална
кариера и такива, генерирани от строителната
площадка.
Ориентацията и ви-

зията на самата сграда
са замислени така, че да
облекчават климатичното натоварване чрез
концепцията за „земно
поемане”, тоест идеята
за изграждане на земна
стена около външната
страна на конструкцията, за да се постигне
пасивно охлаждане. За-

ǸǱǾǼǺǮǲǻǸǺǽǾǮǏǱǼǸǬǹǴȋǺǶǬȃǱǹ
ǹǬǸǼǱǲǬǺǾǮȆǯǷǱǼǺǰǹǴǮȆǲǱǾǬ
St u t t ga r t e r St ra ssenbahnen AG (SSB)
у д ъ л ж ав а же л е з о пътната лини я U6
от Щутгарт-Фасаненхоф до летището, което изисква
построяването на
12 7- м е т р о в м о с т
над магистрала A8.
Съоръжението с дизайн на филигранна
мрежа се състои от
две успоредни стомане н и арк и и б е тонна конструкция,
окачени на въглеродни
въжета, произведени в
Швейцари я. Проектът
за мост-арка е с диагонално разположени държачи, които се пресичат
и създават впечатление
за фина кабелна мрежа.

Разработен е от инженерното бюро Schlaich
bergermann partner (SBP)
от Щутгарт, които поясняват, че решението
им е рядкост, защото
к л ас и че с к и т е ви с я щ и
или въжени мостове се

изпълняват с вертикални въжета.
Ко н с т р у к ц и я т а н а
мрежести я мост е потвърда и с по-голяма якост в сравнение с тази на
въжените. Това означава,
че деформацията при на-

това част от структурата е „потопена“ в земята. Така тя се бори с
горещия и сух климат, за
да остане хладна през
топлите летни месеци
и същевременно топла
през зимата. Вътрешните температури и
контактът със земята
са подпомогнати от лъчисто охлаждане, което
осигурява 60% ефективност от гледна точка на
разходите за поддържане
на климата в помещенията. Пространствата наоколо се използват внимателно и реализират
максималния потенциал
за зеленина и градини.
Завършен през 2019 г.,
индустриалният комплекс
е с размер около 20 000
квадратни метра.
товарване от трафика е
по-малка. Факт с особена
важност за железопътните съоръжения, защото
ако деформациите, предизвикани от натоварването, са твърде големи,
релсите се огъват и влакът излиза от тях.
Иновация в проекта
са и самите въжета, които са от полимер, подсилен с въглеродни влакна
(Carbon fiber reinforced
polymer – CFRP), а идеята да заменят стоманените с тях е на Лоренц
Хаспел от екипа на SBP.
Той избира за партньор
Андреас Винистьорфер,
основател и главен изпълнителен директор на
швейцарската компания
Carbo-Link, дъщерна на
Empa, която има близо
20-годишен опит с производството на елементи
от въглеродно подсилени
полимери.

кати Minergie P. и SNBS с
„платинен“ статут, които
допълнително доказват,
че е сред най-устойчивите в света.
Авторите на проекта
се надяват, че техните

постижения ще са вдъхновение за строителите
по цял свят в създаването
на по-устойчиви здания,
които подобряват околната среда, вместо да я
увреждат.

'1$%DUFHORQD$UFKLWHFWVȗȘȍȌșȚȈȊȐ
ȒȖȔȗȓȍȒș0LOOHQLXPȊǴȈȌȘȐȌ
DNA Barcelona Architects представи комплекс
Millenium във Валдедебас,
Мадрид. Той е уникална
съвкупност от хотелски
и офис площи, интегрирана в един от най-важните жилищни, бизнес
и развлекателни квартали. Трите съставляващи го сгради имат 11 нива над земята и 2 подземни, предлагайки
многообразие от функционалности.
Дизайнът цели да подчертае обемите чрез игра
между височини и ъгли и да придаде динамика на целия
комплекс. Общ уникален сутерен осигурява централно
пространство, в което функционалностите на отделните блокове се срещат и си комуникират.

ǸțȔȢȕȐȧȌȈȊȈȌȖȍȊȘȖ
ȕȈȒȢȡȈȏȈȍȕȍȘȋȐȍȕȘȍȔȖȕȚ
Министерството на околната среда, водите и горите на Румъния ще осигури средства за около 9000 домакинства, които да бъдат инвестирани в енергийното
обновяване на семейните им къщи, като има възможност
да получат покритие на 60% от направените разходи.
За целта правителството отпуска 88,5 милиона евро за
програмата, а кандидатите могат да получат до 15 000
евро всеки.
Администрацията на Фонда за околна среда обяви,
че собствениците на жилища вече могат да кандидатстват за държавните субсидии, а ресорният министър
Алексе Костел каза, че инвестицията в обновяването на
еднофамилна къща, отговаряща на условията, може да
намали наполовина сметките за енергия и да допринесе
за постигане на националните цели. В този смисъл схемата има екологична цел, но и икономически, и социални
компоненти.
Повечето къщи в Румъния не са достатъчно изолирани, подчерта Алексе Костел и отбеляза, че сградният
сектор е сред най-големите потребители на енергия и
източник на парникови газове. Схемата за подпомагане
е отворена за сгради с до три етажа, а енергийният
им клас следва да бъде повишен с най-малко едно ниво.
Работите могат да започнат след първоначална оценка
и трябва да приключат в рамките на година и половина.
Те включват подмяна на прозорци, изолация на покрива
и външните стени, добавяне на възобновяем енергиен
източник, като слънчеви панели, инсталиране на вентилационни системи, LED осветление, сензори за движение
и клапани и тръби.
Наскоро Румъния стартира и програма за субсидиране на стойност 200 милиона евро за малки и средни
предприятия и фирми от хотелиерството, които желаят
да инсталират слънчеви енергийни системи и зарядни
устройства за електрически превозни средства.
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The seventh photographic exhibition on the occasion
of the Day of the Builder will be opened on 22nd October
The exposition is organized by the BCC and „Stroitel“
Newspaper with the support of the Sofia Municipality
For a seventh year in a row the Bulgarian
Construction Chamber (BCC) and „Stroitel“
Newspaper with the support of the Sofia
Municipality organize an exhibition, dedicated to the Day of the builder – Dimitrovden.
The exhibition „See Sofia – together we
build for the people“ will be opened on 22nd
October at 11:00 h on the pedestrian bridge
over the Bulgaria Boulevard near the NDK.
Its start will be given by Eng. Iliyan Terziev,
Chairman of the MB of BCC and Yordanka
Fandakova, Mayor of Sofia. Among invited
guests are the deputy mayors of Sofia Municipality (SM), the Chief architect of Sofia,
municipality councillors, representatives of
companies-member of BCC, Contracting
authorities and contractors of the sites,

included as exhibits, partners of „Stroitel“
Newspaper, media, etc.
Traditionally, the exhibition consists of 60
panels with photographs, some of which are
aerial photos taken by quadcopter (drone).
They show images of remarkable buildings,
facilities and locations in the capital city,
among which are the new stations of the
subway, the renewed boulevard Bulgaria, the
section under construction of the Sofia Ring
Road, renovated buildings – cultural monuments, modernized kindergartens, cultivated
parks and recreation areas, etc.
Until 1st November the citizens and the
guests of Sofia will have the opportunity to
see how the city is changing thanks to the
realization of various construction projects.

“Stroitel“ Newspaper
7KHSULRULW\IRU6R¿D0XQLFLSDOLW\LV ZRQWKH1$05%¶VSUL]H
the completion of the third metro line ³9RLFHRI0XQLFLSDOLWLHV³
Eng. Angel Dzhorgov, Deputy Mayor of Sofia
in charge of Public Construction:

Eng. Dzhorgov, what
are the prime tasks that you
set for yourself as Sofia’s
Deputy Mayor?
I know the administration of Sofia Municipality
well, having worked with the
majority of the people on
the projects for the metro.
My main task now is to complete all that my predecessors started, in a successful, qualitative and timely
manner. The sites of priority
importance for the next three
years, the remaining time of
the mandate of Sofia’s Mayor Yordanka Fandakova, are
the construction of the innercity ring and reconstruction
of the East Tangent, the repair of the tram line along
the „Tsar Boris III” Blvd.,
and certainly, the construction, renovation, and expansion of kindergartens and
schools. The municipality
has an ambitious program in
this direction. The repairs of
streets and boulevards which
are not in a good condition is
also going to be a main task.
In recent years, the
metro has been a key infrastructure project for Sofia.
You are very familiar with it
and I have to ask you about
how will the development
of the underground railway
continue after the launch
of the first section of the
third line?
Finishing the third line

of the underground railway
is a priority of the SM. As
you know, its implementation is split inшд 4 phases.
In August this year the first
phase was put into exploitation – from „Krasno selo“ up
to „Vladimir Vazov“ Blvd., 8
km long with 8 stations, the
construction of which had
commenced at the beginning of 2016. I shall remind
you that the construction of
the second section began
in the summer of 2017. It is
from „Krasno selo“ to „Gorna banya“, 4 km lines with
4 stations. The works there
have finished and tests are
already ongoing – of the
trains, as well as of the control systems, of which there
are six, and one of them includes three subsystems. It
is expected that this phase
will be put into operation at
the beginning of 2021. It is
planned that the remaining

two phases – 3rd and 4th, of
Line 3 will be financed during the programme period
2021 –2027.
A tender procedure is
currently underway for the
selection of the contractor
for the following third phase.
On that section, three stations will be built along the
„Vladimir Vazov“ Blvd. The
public procurement procedure has been launched for
engineering. The ranking of
the participants will probably
be announced by the end
of October and in the case
of no appeals, there will be
selected contractors by the
end of this year. The necessary systems are specified in
a separate position. Another
procedure has also been
launched for selection of the
Consultant. If no unexpected
situations arise, it is possible that construction of this
section of the third line will
commence at the beginning
of 2021.
How do you plan to
work with the representatives of the Bulgarian Construction Chamber (BCC)
and more specifically with
the representatives of its
So fi a o rga n is ati o n ? I n
which direction do you see
possibilities for cooperation?
Our liaison with BCC is
frequent and important. We
have already held a meeting with the management of
the Chamber and the BCC
RO - Sofia. At the meeting,
Sofia Municipality informed
them about its investment intentions, in which constructors have a direct interest.
We are always there to hear
them out.
Our meetings with the
BCC will be frequent. We
count on them for exchanging practices and standpoints on current issues, as
well as to receive their suggestions.

On October 12, at an official ceremony on the occasion of the Day of the Bulgarian Municipality, „Stroitel“
Newspaper has been distinguished by the National Association of the Municipalities in Republic of Bulgaria
(NAMRB) with the prize per
media „Voice of Municipalities“, in the weekly editions. The team of „Stroitel“
Newspaper is awarded with
a Plaque and a Diploma of
Honour for its professionalism and for objectively
reflecting the problems of
Bulgarian municipalities.
The award was presented to
the Procurator and Editor-inChief of „Stroitel“ Newspaper Reneta Nikolova by the
Mayor of Samokov and also
member of the MB of NAMRB
Vladimir Georgiev. The event
took place in „Boyana“ Residence and was attended by
the President of the National
Assembly Tsveta Karayancheva, the Vice President
of the NA Emil Hristov, the
Deputy Prime Minister for
Economic and Demographic
Policy and Minister of Tourism Mariyana Nikolova, the
Minister of Regional Development and Public Works
Petya Avramova, the Minister
of Economy Lachezar Borisov, the Minister of Finance
Kiril Ananiev, the Minister
of Labour and Social Policy
Denitsa Sacheva, the Minister of Health Prof. Kostadin
Angelov, Minister of Education and Science Krasimir
Valchev, the Chairmen of the
Parliamentary Committees
on Regional Development
and Urban Development
Iskren Veselinov and on Environment and Water Ivelina
Vassileva, members of parliament, mayors, representatives of various institutions
and organisations. Among
the official guests of event
were Eng. Iliyan Terziev,
Chairman of the Management Board of the Bulgar-

ian Construction Chamber
(BCC) and Lyubomir Peinovski, member of the EB
and MB of BCC.
The festive eve begun
with the performance of ensemble „Philip Koutev“, after
which the Chairman of the
NAMRB and Mayor of Veliko
Tarnovo Danail Panov welcomed the attendees and
congratulated his colleagues
on the holiday.
Upon the receipt of the
„Voice of Municipalities“
prize in category Media, the
Procurator and Editor-inChief of „Stroitel“ Newspaper Reneta Nikolova thanked
for the prestigious award on
the behalf of the BD and
the team of newspaper. She
pointed out that „Stroitel“
Newspaper, as an edition of
the BCC is focused on the
activities, related to infrastructure renovation, development and improvement of
Bulgarian towns and regions.
„This is also a point of intersection, where the efforts of
the construction sector and
the local authorities get together. The goal is common
– Bulgarian municipalities to
become more and more attractive to live in, to study, to
do business and to invest in“,
underlined Nikolova. „I would
like to thank the NAMRB and
its chairman Eng. Daniel
Panov, and the executive director Mrs. Silviya Georgieva

for the fruitful cooperation,
which we managed to establish. Special thanks to our
colleague Kremena Tsvetkova – member of the NAMRB
team, who has contributed
most of all to the launching
of the „Municipalities: Mayors
are speaking“ column. This
is one of the most popular
columns in „Stroitel“ Newspaper and all the mayors, who
trusted us, deserve thanks“,
stated Nikolova. She has
added that many new initiatives are forthcoming, which
are going to be implemented
in collaboration between the
construction sector and the
local authorities. „I would like
to use the opportunity and
to assure you that „Stroitel“
Newspaper will continue reflecting actively – professionally and observing the principles of ethical journalism,
what is happening in Bulgarian municipalities. Cordially
thanks for the expressed high
opinion, and happy holiday!“,
added the Procurator and
Editor-in-Chief of „Stroitel“
Newspaper.
The Chairman of the
MB of BCC Enc. Iliyan Terziev congratulated the team
of „Stroitel“ and pointed out
that the prize awarded to the
BCC’s official edition is also
a recognition of the hard
work of all builders.
Превод Радостина Иванова
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Десислава Бакърджиева
Знаковият Европейски
музикален фестивал 2020,
който започна на 15 септември с концерта „Людмил Ангелов свири Шопен“,
ще предложи още вълнуващи събития.
На 20 и 21 октомври
в зала „България“ ще се
проведе мултимедийният
концерт „Кино и класика“
под диригентството на
Максим Ешкенази и солистите Мила Георгиева
и Георги Черкин. Атрактивната програма включва популярни класически
пиеси и филмови хитове,

които са аранжирани от
Георги Черкин специално
за събитието, а мултимедията е дело на Иван
Юруков. На 29 октомври в
Sofia Live Club ще се изявят Barcelona Gipsy balKan
Orchestra с уникален етно
микс от фолклор, клезмер
и джаз. Музикантите ще
представят два концерта
от 17:30 и от 20:00 ч., тъй
като капацитетът на залата ще бъде запълнен на
50%.
На 18 ноември столичната публика ще се срещне за първи път със звездата на фадото Рикардо
Рибейро от Португалия и

неговото трио – Бернардо Ромао (португалска
китара), Карлош Мануел
Проенса (фадо китара) и
Даниел Пинто (бас китара). Мъжките вокали в типичния португалски жанр
са истинска рядкост, а покоряващите интерпретации и респектиращата кариера на Рикардо Рибейро
са предпоставка за едно
незабравимо преживяване.
В програмата на фестивала е включено и събитието за деца „Моцарт
и Бетовен“, което ще се
проведе на 6 ноември от
11 ч. в залата на Националното музикално учи-

лище „Любомир Пипков“
с участието на солисти
от НМУ и водещите Катерина Тупарова и Румен
Григоров.

ǡǼǺǹǴǶǴǍǝǠǗ
Николай Бабачев
На 13 октомври се изигра 8-и кръг на Българска
строителна футболна
лига (БСФЛ). Най-интересна бе срещата между
тимовете, които в предишния шампионат спореха за първото място, извоювано от „Хоум Комфорт
БГ“, а сребърните медали
останаха за „Каммартон
България“. Сега дербито
беше под диктовката на
„Каммартон България“,
които с играта си заслужиха класическата победа с 3:0, като тимът е
без загуба от състоялите
се до момента мачове. В
герой за своя отбор с два
гола се превърна Антонио
Начев, а третото попадение беше дело на Орхан
Барутев. „Хоум Комфорт“
допусна първа загуба след
близо година и половина.
В кръга бяха записани
и доста равенства, които
са рядкост от началото
на сезона. Първото по-

стигнаха селекциите на
„Пайп Систем“ и „Инфра
Холдинг“. Двата тима
завършиха 3:3 след хеттрик на Георги Асенов за
„холдинга“ и попадения
на Денис Борисов, Милен
Кръстев и Диан Илев за
„Пайп Систем“.
Водени от своя мениджър Иван Ангелов, „Бигла
3“ направиха немислимото,
след като губеха от „Главболгарстрой“. 15 минути
преди края на срещата резултатът бе 0:4 за ГБС, но
на финала той се промени
до крайното 4:4. За „лястовичките“ изравнителните
голове бяха дело на Тодор
Борисов (2), Александър
Господинов и Николай Стоянов. За „Главболгарстрой“
точни бяха Никола Стоилков (2), Борислав Филипов
и Кирил Кирев.
Третото реми - 1:1,
постигнаха „Щрабаг“ и
„Строителният техникум“. За ветераните за
пореден път вкара Михаил
Димов, а за „Щрабаг“ се

разписа Петър Малинов.
Капитанът на „Бокал“
Владимир Василев реализира две попадения в
заключителните минути
от мача срещу „Виваком“
и донесе победата за своя
тим с 2:0.
„Марибор строй“ продължава със силното си
представяне. Отборът
записа поредна победа,
като надделя с 9:5 над
репрезентацията на „Хидрострой“. За по-добрите
точни бяха Борислав Беширов (3), Никола Георгиев
и Николай Зайков (по 2) и
Нурхан Реджеп и Асен Георгиев (1). За загубилите
в тази среща се отчето-

ха Илия Чакалов (3) и Васил
Цоклин (2).
Пореден голов рекорд
поставиха тимовете на
„Ромстал ХЕС“ и „Сърейн
Дизайн“. Попаденията бяха
предимно на Ромастал
ХЕС“, които надвиха противника си с 19:1. В пореден мач с най-много удари
във вратата се отличиха
Дилян Василев (6), Владислав Славов (4) и Станислав Иванов (3). Николай
Аргиров и Павлин Петров
вкараха по два, а Росен
Ненчев и Никола Николов –
по един. Почетното попадение за „Сървейн Дизайн“
отбеляза голмайсторът
на тима Момчил Тонев.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

КСБ

Петя Аврамова,

Седма
фотоизложба
по повод Деня
на строителя

министър на
регионалното развитие
и благоустройството

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 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

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

Наградата за 2014 г. на Националната асоциация на медиаторите
и Съюза на юристите в България
за специален принос и подкрепа за
утвърждаване на медиацията
Наградата за 2010 г. на Съюза на юристите
в България и на Висшия съдебен съвет за
публикация в централния печат на правна тематика и за точно и обективно отразяване
дейността на съдебната система

ДО
Милчо Момчилов – 85 г., секция „Гражданско
строителство“
Доц. Иван Якимов – 85 г., секция „Строителна
наука и образование“
Петрин Стоянов – 75 г., РКСВ Враца
Димитричка Йорданова – 75 г., РКСВ Варна
Сава Савов – 75 г., РКСВ Сливен
Паскал Иванов – 70 г., РКСВ Пловдив
Александър Петров – 75 г., РКСВ Ямбол
Маргарита Йорданова – 75 г., РКСВ Враца
Тодор Ванков – 75 г., РКСВ Видин
Георги Гочев – 85 г., РКСВ Варна
Цветана Куновска – 85 г., РКСВ Враца
Розка Върбанова – 75 г., РКСВ Монтана
Сашко Сираков – 70 г., РКСВ Враца
Ангел Грамовски – 70 г., РКСВ Ловеч
Димка Скорчева – 75 г., РКСВ Видин
Вълкан Джисов – 75 г., РКСВ Хасково
Проф. Димитър Тошев – 75 г., секция
„Строителна наука и образование“
Полк. Димитър Коларов – 85 г., секция
„Строители воини“
Донка Комитова – 75 г., РКСВ Варна
Георги Бузов – 75 г., РКСВ Благоевград
Георги Грозев – 85 г., РКСВ Кърджали
Андрей Андреев – 75 г., секция „Гражданско
строителство“
Никола Серезлиев – 85 г., РКСВ Златоград

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
От името на Управителния съвет на Националния клуб на строителите ветерани и лично от мое
име най-сърдечно поздравявам с Вашия юбилей!
Вие отдадохте своя труд и професионален опит
за просперитета на Родината ни България.
Пожелаваме Ви здраве, бодър дух и дълги години
да се радвате на уважението на Вашите близки, колеги и съграждани!

Октомври 2020 г. Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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„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.

1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2
Само с едногодишни договори.
Цена с включена 50% отстъпка –
за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4
Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.
Тираж от 2500 бр. до 5000 бр.– 0,30 лв./бр.
Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр.

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.

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“
Цена за 1 година – 250 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.

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.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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

www.vestnikstroitel.bg
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

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

Обем до 2500 знака + 1 снимка
Цена – 120 лв.

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

