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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 пови-

шаване 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 енер-

гийна и ресурсна ефективност. Така ще се 

подобри качеството на живот на хората, 

ще се намалят емисиите на парникови га-

зове в Европа, ще се насърчи цифровизаци-

ята, ще се залага повече на повторната 

употреба и рециклирането на материали-

те. До 2030 г. е възможно да бъдат сани-

рани 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 парни-

кови газове. Всяка година обаче само 1% 

от сградите се санира, така че да станат 

енергийно ефективни. „Като се има пред-

вид, че близо 34 млн. граждани на Европа 

не могат да си позволят да отопляват 

нормално домовете си, публичните поли-

тики за насърчаване на енергийно ефек-

тивното саниране също представляват 

мярка срещу енергийната бедност, под-

помагат опазването на здравето и бла-

госъстоянието 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 системи-

те 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 административ-

ни сгради.
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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 

Експозицията се организира от КСБ и в. „Строител“ със съдействието на Столичната община
Десислава 
Бакърджиева

За седма поредна го-

дина Камарата на строи-

телите в България (КСБ) 

и вестник „Строител“ със 

съдействието на Столич-

ната община (СО) органи-

зират изложба, посвете-

на на Деня на строителя 

– Димитровден. Експози-

цията „Виж София – за-

едно строим за хората“ 

ще бъде открита на 22 

октомври от 11:00 часа на 

пешеходния мост над бул. 

„България“ до НДК. Нача-

лото й ще бъде дадено от 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на УС на КСБ. По-

канени са да присъстват 

Йорданка Фандъкова, кмет 

на СО, заместник-кмето-

ве, главният архитект на 

София, общински съвет-

ници, представители на 

фирми, членове на КСБ, 

възложители и изпълните-

ли на включените обекти 

в изложбата, партньори на 

в. „Строител“, медии и др.

Традиционно експози-

цията 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 ме-

трото, обновеният бул. 

„България“, изграждащият 

се участък на Софийския 

околовръстен път, ренови-

рани сгради паметници на 

културата, модернизирани 

детски градини, облагоро-

дени паркове и зони за от-

дих и др. 

До 1 ноември гражда-

ните и гостите на София 

ще могат да видят как 

градът се променя благо-

дарение на реализацията 

на различните строител-

ни проекти.

Снимка Румен Добрев

Десислава 
Бакърджиева 

Министърът на енер-

гетиката ще предприеме 

подготвителни действия и 

проучване на възможност-

ите за изграждане на нова 

ядрена мощност на одобре-

ната със Заповед №АА-04-3 

от 21 от февруари 2020 г. 

на председателя на Аген-

цията за ядрено регулиране 

площадка № 2 в АЕЦ „Козло-

дуй“. Това реши Министер-

ският съвет на редовното 

си заседание. 

МС възлага на минис-

търа на енергетиката да 

предприеме необходимите 

действия и да разреши на 

„Български енергиен хол-

динг“ ЕАД да влезе в прего-

вори с компании от Съеди-

нените американски щати, 

развиващи нови ядрени тех-

нологии 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 Министер-

ския съвет за предприе-

тите действия и за резул-

татите от преговорите“, 

посочват от правител-

ствената информационна 

служба.
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„С вълната на саниране 

ще се подобрят местата, 

където работим, живеем и 

учим, като същевременно 

ще се намали въздейст-

вието 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 въпро-

сите на енергетиката 

Кадри Симсон коментира, 

че с инициативата ще се 

отстранят голям брой 

пречки, които правят са-

нирането сложно, скъпо и 

времеемко, като възпре-

пятстват извършването 

на така необходимите 

дейности. „Ще предло-

жим по-добри начини за 

измерване на ползите от 

санирането, въвеждане на 

минимални стандарти за 

ЕЕ, отпускане на по-го-

ляма финансова подкрепа 

и техническа помощ от 

страна на ЕС, насърчава-

не на взимането на „зеле-

ни“ ипотечни кредити и 

оказване на подкрепа за 

по-голямото използване 

на възобновяеми енергий-

ни източници при отопле-

нието и охлаждането“, 

подчерта Симсон.

Комисията предлага 

съществуващите преч-

ки да бъдат отстранени 

по цялата верига на са-

ниране – от разработва-

нето на даден проект до 

неговото финансиране 

и приключване – посред-

ством набор от мерки на 

съответната политика и 

чрез инструменти за фи-

нансиране и за техническа 

помощ. Залага се на шест 

основни действия. Първо-

то е по-строги разпоредби 

и стандарти и по-подроб-

на информация относно 

енергийните характерис-

тики на сградите с цел 

въвеждане на по-големи 

стимули за саниране в пуб-

личния и частния сектор, 

включително поетапно въ-

веждане на задължителни 

минимални стандарти за 

ЕЕ на съществуващите 

сгради, актуализиране на 

правилата за сертифи-

катите за енергийните 

характеристики и евен-

туално разширяване на 

обхвата на изискванията 

за саниране на сградите в 

публичния сектор.

Друго действие е оси-

гуряване на достъпно и 

целенасочено финанси-

ране, включително чрез 

водещите инициативи 

Renovate и Power Up на 

Механизма за възстановя-

ване и устойчивост в рам-

ките на NextGenerationEU, 

въвеждане на опростени 

правила за комбиниране на 

различни източници на фи-

нансиране и на многоброй-

ни стимули за осигуряване 

на частни средства.

Увеличаване на капа-

цитета за подготвяне и 

изпълнение на проекти за 

саниране е третото по-

сочено действие. Тук са 

включени от оказване на 

техническа помощ на на-

ционалните и местните 

органи до предоставяне 

на обучение и развиване 

на умения за хората, рабо-

тещи на нови екологосъо-

бразни работни места.

Следващото е раз-

ширяване на пазара за 

устойчиви строителни 

продукти и услуги, вклю-

чително интегриране на 

нови материали и при-

родосъобразни решения, 

преработване на законо-

дателството относно 

предлагането на пазара 

на строителни продукти и 

преразглеждане на целите 

за повторна употреба на 

материалите и тяхното 

оползотворяване.

Заложено е и разрабо-

тване на свързани с квар-

талите подходи за мест-

ните общности, така че 

те да възприемат цифро-

ви решения и такива с из-

ползване на възобновяема 

енергия, и създаване на 

райони с нулево нетно по-

требление на енергия.

Изключително важно 

ще е и създаването на нов 

европейски „Баухаус“ – ин-

тердисциплинарен проект, 

ръководен съвместно от 

консултативен съвет от 

външни експерти, който 

включва учени, архите-

кти, дизайнери, хора на 

изкуството, проектанти 

и представители на граж-

данското общество.

Повече за новия евро-
пейски „Баухаус“ четете 
в статията на председа-
теля на ЕК Урсула фон дер 
Лайен на стр. 6 - 7.

 от стр. 1
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Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„С видим напредък се работи по от-

делни участъци в най-сложните отсечки 

от модернизацията на направлението 

Видин – Ботевград. Строителните дей-

ности 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 – Бо-

тевград. Той беше придружен от минис-

търа на регионалното развитие и благо-

устройството 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 про-

ект 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-бър-

зо и по-безопасно“, коментира още той. 

„В периода май 2017 

– октомври 2020 г. Ми-

нистерството на регио-

налното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) е 

положило усилия и е осигу-

рило значителен финансов 

ресурс както от държав-

ния бюджет, така и чрез 

програмите на Европей-

ския съюз за рехабилита-

цията и поддържането на 

републиканската пътна 

мрежа, която е 20 хил. км.“ 

Това е съобщила минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова 

в отговор на питане от 

народни представители 

за политиката на МРРБ 

относно реконструкци-

ята, рехабилитацията и 

поддръжката на републи-

канската пътна мрежа.

Аврамова е уточнила, 

че за това време за под-

дръжка на пътна инфра-

структура 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 репу-

бликанската пътна мрежа, 

засегнати от геодина-

мични процеси и явления. 

По Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 – 

2020“ са сключени 31 до-

говора за финансиране ре-

хабилитацията на пътни 

отсечки с обща дължина 

552 км. Предоставената 

безвъзмездна финансова 

помощ е 396,3 млн. лв.“, е 

допълнила тя.

По  думите й  общо 

146 км пътища са рехаби-

литирани или в процес на 

рехабилитация или стро-

ителство с финансиране 

от програмите за тран-

сгранично сътрудничест-

во.

„В  периода  2017  – 

2020 г. ремонтираните 

участъци със средства 

от държавния бюджет са 

1637,883 км, а от фондове 

на ЕС – 432,322 км“, е от-

чела министър Аврамова.

Тя е подчертала, че на-

пълно завършени са СМР 

по 10 виадукта на магис-

тралите „Тракия“ и „Хемус“. 

В процес на изпълнение са 

още 18 съоръжения. От-

делно се осъществяват 

дейности по лявата тръ-

ба на тунел „Витиня“, а 

десните тръби на тунели-

те „Витиня“ и „Ечемишка“ 

са обновени през 2018 г., 

като са приведени в съот-

ветствие с всички евро-

пейски изисквания.
„Успешно приключи 

избутването на предпо-

следния 20-и сегмент от 

платното за София на ви-

адукта, който се изграж-

да преди тунел „Железни-

ца“ на автомагистрала 

„Струма“, пътувайки от 

столицата към Кулата. С 

това на практика се осъ-

ществява премостване-

то между двата устоя на 

съоръжението“, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ). 

Мостът преминава над 

6 препятствия – р. Стру-

ма, път Е-79, съществува-

щата и бъдещата жп ли-

ния, общинския път и над 

обслужващия път на ту-

нела. Платното за София 

е с дължина 560 м, а това 

за Кулата - 510 м. Височи-

ната на съоръжението в 

различните части е меж-

ду 10 м и 18 м, а разстоя-

нието между колоните е в 

порядъка от 45 до 60 м.

Виадуктът се изпълня-

ва по иновативна за Бълга-

рия технология – потакто-

во избутване на горното 

строене с хидравлични 

крикове. Характерното 

при нея е, че се използва 

работна площадка за на-

правата на отделните 

елементи, които с хидра-

влична система се повди-

гат и избутват напред, 

като всеки един елемент 

се монтира пред готовия. 

От АПИ информираха, че 

предстои последният 21-

ви сегмент от платно-

то за столицата да бъде 

избутан към края на ок-

томври. „След това стро-

ителите ще започнат из-

граждането на платното 

за Кулата, като целта е 

мостовото съоръжение да 

бъде завършено до февру-

ари 2021 г.“, допълват от 

Агенцията.

От съобщението на 

АПИ става ясно, че на-

предва и работата по 

прокопаването на тунел 

„Железница“, който ще е 

най-дългият пътен, из-

граждан досега в Бълга-

рия, със своите около 2 км. 

Достигнати са първите 

650 м и в двете тръби от 

северната страна на съ-

оръжението. От южната 

– в тръбата за София, са 

прокопани 765 м, а в тръ-

бата за Кулата – 680 м.

Тунелът се изгражда 

по Нов австрийски метод, 

като се прокопават около 

метър и половина - два 

във всяка тръба и посо-

ка на денонощие, а вед-

нага след това се прави 

първичната облицовка на 

съоръжението с крепежни 

елементи, пръскан бетон 

и анкери. Строителните 

дейности започнаха през 

октомври миналата годи-

на и на обекта се работи 

денонощно без почивен 

ден, като целта е той да 

завърши през март 2022 г. 

Тунелът ще бъде със сис-

теми за енергоефектив-

но осветление, вентила-

ция, видео наблюдение, 

пожароизвестяване, ин-

телигентна система за 

управление на трафика, 

аварийни SOS кабини, ау-

дио и радио оповестява-

не, 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 стро-

ителството на тунел 

„Железница“ на АМ „Стру-

ма“ се изпълнява по ОП 

„Транспорт и транспорт-

на инфраструктура 2014 

– 2020“. Трасето е с обща 

дължина 4,4 км и е раз-

делено в 3 подучастъка, 

в това число тунелът и 

обслужващ път от двете 

страни на съоръжението. 

Отсечката преди туне-

ла, пътувайки от София 

към Кулата, в която е и 

виадуктът, е с дължина 

720 м. Тази след него е 

1,4 км, където се изграж-

да аварийна връзка, която 

при настъпване на непред-

видена ситуация в тунела 

ще може да отведе движе-

нието в посока София по 

път Е-79.

Стартира ремонтът 

на два участъка от Север-

ната дъга на Софийския 

околовръстен път (СОП) 

с обща дължина 3,8 км. 

Първата отсечка е след 

пътния възел със Север-

ната скоростна танген-

та (при км. 6+265) и е до 

кръстовището за с. Миро-

вяне и кв. „Требич“ (при км. 

7+548). Вторият участък, 

по който ще се работи, е 

след кръстовището с вто-

рокласния път II-16 Нови 

Искър – Своге – Мездра 

(при км. 8+400) и завършва 

преди кръстовището с ул. 

„Хаджи Димитър“ в Нови 

Искър (при км. 10+850).

Строителните дей-

ности включват цялостна 

подмяна на пътната на-

стилка, ремонт на съоръ-

женията, подобряване на 

отводняването, подмяна 

на пътните знаци и пола-

гане на нова хоризонтална 

маркировка. Очаква се те 

да приключат преди нача-

лото на зимния сезон.
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„Дигитализацията на 

строително-инвести-

ционния процес е важна 

не само за строителния 

сектор, но и за българ-

ската икономика.“ С тези 

думи зам.-министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Ва-

лентин Йовев е поставил 

началото на изпълнението 

на проект „Подготовка и 

стартиране на цифрова 

реформа на българския 

строителен сектор“. Той 

се финансира по Програма-

та за подкрепа на струк-

турната реформа 2017 

- 2020 г. и е на стойност 

300 хил. евро.

От МРРБ поясниха, 

че се предвижда да бъде 

изработена стратегия и 

пътна карта с конкретни 

стъпки за реформиране на 

сектора чрез въвеждане 

на строително-информа-

ционно моделиране в це-

лия строително-инвести-

ционен процес. Ще бъдат 

разработени промени в 

националната регулатор-

на рамка в съответствие 

с европейската и ще се 

изготви План за нацио-

нална цифрова платфор-

ма за строителството. 

В него ще бъде определен 

стандартизиран формат 

на отворени данни за об-

мен на информация между 

доставчиците и възложи-

телите на обществени-

те поръчки – необходими 

стандарти за въвеждане 

на строително-информа-

ционно моделиране, ИТ ин-

фраструктура, споделени 

бази данни, съвместното 

им прилагане в съответ-

ствие с изискванията, 

въведени на европейския 

пазар.

„С дигитализацията на 

строително-инвестицион-

ния процес ще се осигури 

по-високо качество и по-

бързи темпове на проек-

тиране и изпълнение на 

обектите, както и тяхна-

та по-добра поддръжка и 

удължаване на живота им“, 

е подчертал още Йовев. 

Той е допълнил, че с цифро-

визацията ще се повиши и 

конкурентоспособността 

на българските компании, 

които ще могат да отго-

ворят на изискванията на 

световните строителни 

пазари.

Министерският съвет прие Национална стратегия 

за безопасност на движението по пътищата в Републи-

ка България за периода 2021 - 2030 г., както и План за 

действие 2021 - 2023 г. с приложения към него. Проек-

ти на двата документа са разработени от Държавна 

агенция „Безопасност на движението по пътищата“ 

(ДАБДП) в сътрудничество и координация с Държавно-

обществената 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 монито-

ринг 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 безопас-

ността 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 оп-

ределя акцентите на общоевропейските политики в 

областта на БДП за предстоящото десетилетие 2021 

- 2030 г. Те предвиждат прилагането на интегрирана 

система за планиране, изпълнение, наблюдение, отчи-

тане, контрол и оценка на държавната политика по БДП 

в единна стратегическа рамка, която обхваща компе-

тентните органи на централно, областно и общинско 

ниво. Стратегията интегрира и подхода „безопасна сис-

тема“, 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 неже-

ланите тежки последици.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Правителството взе 

решение, с което възлага 

на министъра на икономи-

ката да подпише спора-

зумение със Столичната 

община (СО) и да предос-

тави трансфер от бюдже-

та на Министерството 

на икономиката към СО за 

2020 г. Той ще се използва 

за изграждане на реверсив-

ната връзка между довеж-

даща система „Бели Искър“ 

посредством Малобучин-

ския водопровод и довеж-

даща система „Искър“ по-

средством ПС „Бъкстон“.

С решението на МС 

се възлагат на „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД дейност-

ите, свързани с ремонта 

и/или реконструкцията на 

язовир „Огняново“, както и 

извършването на необхо-

димите действия за оси-

гуряване на възможност 

за пречистване на питей-

ни води от язовира. Зало-

жено е и изграждането на 

пречиствателна станция 

за питейни води и нов ма-

гистрален водопровод до 

ПСПВ „Панчарево“. Съоръ-

жението ще бъде свързано 

към водоснабдителната 

система на Столичната 

община (Чепински ринг) 

след извършването на 

прединвестиционно про-

учване от СО, като то 

ще бъде финансирано от 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството.

„Български ВиК холдинг“ 

ЕАД ще възложи и изготвя-

не на работен проект за 

ремонт или реконструкция 

на яз. „Бели Искър“, както 

и ще процедира възлага-

нето на изпълнението на 

заложените в проектната 

документация дейности за 

посочения обект.

„Актът на Министер-

ския съвет е във връзка с 

необходимостта от нами-

ране на трайно решение 

за преодоляване на възник-

налата в Перник криза, за 

което правителството и 

Столичната община пред-

приеха редица действия за 

осигуряване на водоснабдя-

ването на града“, посочват 

от пресцентъра на МС. 

Снимка авторът
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Урсула фон дер Лайен, 
председател на 
Европейската комисия 

Чикаго, Тел Авив, Аско-

на, Десау, Калининград. 

Паул Клее, Кандински, Ани 

Алберс, Ласло Мохоли-На-

ги, Иуао Ямауаки. Висше-

то художествено учили-

ще Staatliches Bauhaus, 

основано във Ваймар 

през 1919 г. от Валтер 

Групиус и негови прияте-

ли, бързо се превръща в 

международно движение 

за архитектура, изку-

ство и дизайн. В продъл-

жение на повече от век 

то поставя отпечатъка 

си върху творческото ми-

слене, дизайна на мебели 

и градската среда по це-

лия 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-къс-

но пред нас стоят нови 

глобални предизвикател-

ства: изменението на 

климата, замърсяването, 

цифровизацията и безпре-

цедентното нарастване 

на световното население, 

което се очаква да дос-

тигне 10 милиарда души 

до средата на века. Тези 

развития вървят ръка за 

ръка с привидно неограни-

чен икономически растеж, 

който обаче е за сметка 

на нашето благосъстоя-

ние, нашата планета и 

ограничените природни 

ресурси. 

Сградите и инфра-

структурите причиняват 

най-малко 40% от всич-

ки емисии на парникови 

газове. Съвременното 

строителство използва 

в голяма степен цимент 

и стомана, за чието про-

изводство е необходи-

мо огромно количество 

енергия и които отделят 

въглероден диоксид чрез 

химически реакции.

Всичко сочи в една и 

съща посока: 

трябва да променим 
своето мислене и пла-
ниране. 

Европа може и трябва 

да играе водеща роля в 

тази промяна. Ето защо 

Европейският зелен пакт 

е приоритет за нас. Той 

открива множество нови 

възможности и предста-

влява новата ни страте-

гия за растеж. Приори-

тетната 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 нама-

ляване на емисиите. Нуж-

даем се от икономически 

модел, който връща обра-

тно на планетата това, 

което взема от нея, по-

средством кръгова ико-

номика, задвижвана от 

енергия от възобновяеми 

източници. 

Искам обаче това да 

бъде повече от екологи-

чен или икономически про-

ект. Европейският зелен 

пакт трябва да бъде също 

така – и особено – 

нов културен проект за 
Европа. 

Всяко движение носи 

със себе си определена 

визия и усещане. Тази 

промяна също се нуждае 

от собствена естетика 

– микс от дизайн и устой-

чивост.

Ето защо ще поста-

вим началото на ново 

европейско  движение 

„Баухаус“ – простран-

ство за сътрудничество 

в сферите на дизайна и 

творчеството, в което 

архитекти, хора на из-

куството, учащи, учени, 

инженери и дизайнери ще 

работят заедно за пре-

връщането на тази визия 

в реалност. Новото евро-

пейско движение „Баухаус“ 

ще бъде

движеща сила, която ще 
вдъхне живот на Евро-
пейския зелен пакт 

по атрактивен и но-

ваторски начин, в чийто 

център е човекът. То ще 

се основава на устойчи-

востта, достъпността и 

естетиката, чрез които 

Европейският зелен пакт 

ще се доближи до хората, 

а рециклирането, енерги-

ята от възобновяеми из-

точници и биологичното 

разнообразие ще станат 

нещо обичайно. 

Хората трябва да мо-

гат да почувстват, да 

видят и да се запознаят 

с Европейския зелен пакт 

– било то чрез строи-

телство, залагащо на 

естествени материали 

като дървото или бамбу-

ка, или чрез архитектура, 

която използва близки до 

природата форми и стро-

ителни техники, взема 

под внимание екосисте-

мите от самото начало 

и дава възможност за 

устойчивост и повтор-

но използване, които са 

предвидени. 

Новото европейско 

движение „Баухаус“ след-

ва да използва възмож-

ностите, създадени и от 

другата революционна 

водеща тенденция на на-

шия век. 

Цифровизацията все 
повече променя начи-
на, по който мислим и 
действаме. 

В бъдеще жилищата 

и населените места ще 

функционират по-добре 

благодарение на цифро-

вия си двойник. Чрез ком-

пютърни симулации ще 

се подобряват свързани с 

дизайна решения с оглед 

на ефективността на 
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ресурсите, повторното 

използване и отражение-

то върху околната среда 

и местния климат. Целта 

е градовете да станат 

неутрални по отношение 

на климата и да предла-

гат по-добри условия на 

живот.

Подобно на историче-

ското движение „Бауха-

ус“, което от Ваймар се 

разпространява в целия 

свят, замисълът е новото 

европейско движение „Ба-

ухаус“ да бъде повече от 

архитектурна школа, из-

ползваща нови технологии 

и техники. Изключителни-

ят успех на движението 

„Баухаус“ нямаше да бъде 

възможен, ако то не беше 

изградило мост към све-

та на изкуството и кул-

турата или към социал-

ните предизвикателства 

на времето. То доказа, 

че индустрията и подхо-

дящият дизайн могат да 

подобрят всекидневието 

на милиони хора. 

Новото европейско 

движение „Баухаус“ след-

ва да предизвика подобна 

динамика. То следва да по-

каже, че 

нужното може да бъде и 
красиво, 

че стилът и устойчи-

востта вървят ръка за 

ръка. Необходимо е да се 

отклоним от познатия 

път и да променим перс-

пективата си. Новото ев-

ропейско движение „Бауха-

ус“ ще създаде нужното 

за това пространство.

През следващите две 

години 

ще бъдат стартирани 
пет европейски проек-
та „Баухаус“

в различни страни от 

Съюза. Всички те ще бъ-

дат обвързани с устой-

чивостта, но акцентът 

ще бъде различен. Той ще 

варира от естествени 

строителни материали и 

енергийна ефективност 

до демография, ориен-

тирана към бъдещето 

мобилност, или цифрови 

иновации с ефективно 

използване на ресурси-

те, като винаги ще се 

съчетава с културата и 

изкуството. Превръщай-

ки се в творчески и екс-

периментални лаборато-

рии и свързваща точка за 

европейските индустрии, 

тези проекти ще поста-

вят основата на евро-

пейска и световна мрежа, 

която ще увеличи в мак-

симална степен икономи-

ческото, екологичното и 

социалното въздействие, 

надхвърляйки ефекта от 

подобни самостоятелни 

инициативи. 

Желанието ми е но-

вото европейско движе-

ние „Баухаус“ да постави 

началото на творчески 

и междудисциплинарен 

подход, който създава 

естетика и функционал-

ни стандарти в синхрон 

с най-съвременните тех-

нологии, околната среда 

и климата. Ако успеем да 

съчетаем устойчивост-

та с подходящия дизайн, 

ще увеличим ефекта от 

Европейския зелен пакт, 

дори  отвъд  граници-

те ни. Ще стимулираме 

дискусия за нови стро-

ителни методи и форми 

на дизайна. Ще експери-

ментираме и ще си дадем 

практически отговори на 

социалния въпрос как би 

изглеждал животът на 

съвременните европейци 

в хармония с природата. 

По този начин ще допри-

несем за това нашият 21-

ви век да бъде по-красив и 

по-човешки.



By Ursula von der Leyen, 
President of the 
European Commission 

Chicago, Tel Aviv, As-

cona, Dessau, Kaliningrad. 

Paul Klee, Kandinsky, Anni 

Albers, László Moholy-

Nagy, Iwao Yamawaki. The 

"State Bauhaus", founded 

in Weimar in 1919 by Walter 

Gropius and friends, quick-

ly became an international 

movement for architecture, 

art and design. It has in-

fluenced creative thinking, 

furniture as well as city 

landscapes throughout the 

world for over a century. By 

combining art and practi-

cality, the ingenious avant-

garde of the Bauhaus lit-

erally helped shape the 

social and economic transi-

tion to an industrial society 

and the 20th century. 

A hundred years later, 

we are facing new glob-

al  challenges:  c l imate 

change, pollution, digitali-

zation and a demographic 

explosion predicted to in-

crease the world’s popula-

tion to up to 10 billion peo-

ple by mid-century. These 

developments are going 

hand in hand with a seem-

ingly limitless economic 

growth at the expense of 

our wellbeing, our planet 

and our limited natural re-

sources.

Bui ld ings and infra-

structures are responsi-

ble for at least 40% of all 

greenhouse gas emissions. 

Modern constructions are 

largely based on cement 

and steel, which both con-

sume an immense amount 

of energy to produce and 

even directly releases CO
2
 

through chemical reactions.

All the signs point the 

same way: we must rethink 

and replan. And Europe 

can and must play a lead-

ing role in this. That is why 

we have made the Europe-

an 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-neu-

tral continent in 2050. This 

will require more than cut-

ting 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 en-

ergy. 

But I want this to be 

more than an environmen-

tal or economic project. 

The European Green Deal 

must also - and especially 

-– be a new cultural project 

for Europe. Every move-

ment has its own look and 

feel. And this systemic 

change needs its own aes-

thetics - blending design 

and sustainability.

Th is  is  why we wi l l 

launch a new European 

Bauhaus movement - a 

collaborative design and 

creative space, where ar-

chitects, artists, students, 

scientists, engineers and 

designers work together 

to make this vision a re-

ality. The New European 

Bauhaus will be a driving 

force to bring the European 

Green Deal to life in an at-

tractive, and innovative and 

human-centered way. It will 

be a movement based on 

sustainability, accessibility 

and aesthetics to bring the 

European Green Deal clos-

er to people and make re-

cycling, renewable energies 

and biodiversity natural. 

People should be able 

to feel, see and experi-

ence the European Green 

Deal. Whether thanks to 

a construct ion industry 

that uses natural materi-

als such as wood or bam-

boo. Or architecture that 

adopts near-natural forms 

and construction principles, 

that considers ecosystems 

from the outset, that ena-

bles and plans for sustain-

ability and reusability. 

The  new Eu ropean 

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, settle-

ments and cities will work 

and function better thanks 

to their "digital twin". Com-

puter simulations will make 

it possible to improve de-

sign decisions in terms of 

resource efficiency, reusa-

bility or impact on the envi-

ronment and local climate. 

The goal is to achieve cli-

mate-neutral cities that are 

more livable.

Like the historic Bau-

h a u s  m o ve m e n t  t h a t 

spread around the world 

from Weimar, the New Eu-

ropean Bauhaus is intend-

ed to be more than just a 

school  of  arch i tecture 

that uses new technolo-

gies 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. 

The  New European 

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 famil iar 

paths and change our per-

spective. The New Euro-

pean Bauhaus will create 

the space for this.

In the next two years, 

an init ial f ive European 

Bauhaus projects will be 

created in different coun-

tries of our Union. All of 

them will commit to sus-

tainability, but with differ-

ent focus. Their focus can 

range from natural building 

materials and energy ef-

ficiency, to demographics, 

future-oriented mobility or 

resource-efficient digital 

innovation; always com-

bined 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 stand-

ards - in sync with state-

o f - the-a r t  technolog y, 

environment and climate. 

If we manage to combine 

sustainabil i ty with good 

design, then the European 

Green Deal will be given a 

boost - even beyond our 

borders. It should stimulate 

debate on new construc-

tion methods and design 

forms. It should experi-

ment and provide practical 

answers to the social ques-

tion 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.
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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.

October 2020 | #EUBauhaus | #EUGreenDeal 

  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

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

  First wave: 2021 onwards. 

emphasis:
> 
> Demographics
> Green digital innovation 
> ...and more

  Second wave 2023 >
Bauhaus projects and network in and outside Europe
> Platform and creative spaces
> Bauhaus knowledge hub

- identifying technologies and materials
-
- engaging with stakeholders and citizens

THE NEW EUROPEAN BAUHAUS

WHO?

WHAT?

WHEN?
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Станислава Босева-
Минковска, 
ОП на КСБ – Плевен

„Строителна квалификация“ 

ЕАД и Областното представи-

телство на КСБ в Плевен органи-

зираха за служителите на вписа-

ните 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-07-

2/16.12.2009 г. на МТСП. То се про-

веде 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 без-

опасност 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 участници-

те със спецификата на дейност-

та по здравословни и безопасни 

условия на труд, както и с ефек-

тивното управление на профе-

сионалните рискове. То изисква 

прилагането на инструменти за 

превенция и повишаване информи-

раността за по-добро спазване 

разпоредбите на действащото 

законодателство. 

Курсистите получиха удос-

товерения след успешно положен 

тест.

На работна среща в САБ бяха обсъдени актуалните предложения за промени в 
законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес, и бе приета обща декларация

Емил Христов
Ренета Николова

В сградата на Съюза на 

архитектите в България 

(САБ) се проведе работна 

среща на всички браншо-

ви организации в сектор 

„Строителство“. Домакин 

на събитието бе проф. д-р 

арх. Тодор Булев, председа-

тел на УС на САБ. В среща-

та се включиха арх. Ваня 

Фурнаджиева, главен се-

кретар на САБ, арх. Нико-

лай Баровски, председател 

на УС на Камарата на архи-

тектите в България, арх. 

Петкана Бакалова, зам.-

председател на УС на КАБ, 

арх. Васил Василев, пред-

седател 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 асо-

циация на архитектите и 

инженерите консултанти, 

инж. Марин Гергов, предсе-

дател на УС на Камарата 

на инженерите в инвес-

тиционното проектиране, 

инж. Огнян Атанасов, зам,.-

председател на КИИП, 

инж. Антони Чипев, главен 

секретар на КИИП, Геор-

ги Шопов, председател на 

УС на Националната асо-

циация на строителните 

предприемачи, и Димитър 

Димитров, член на НАСП.

Камарата на строите-

лите в България бе пред-

ставена от инж. Илиян 

Терзиев, председател на 

УС на КСБ, Валентин Нико-

лов, изп. директор на КСБ, 

доц. д-р инж. Георги Линков, 

председател на Комисията 

за воденето, поддържане-

то и ползването на ЦПРС, 

инж. Виолета Ангелиева, 

експерт в КСБ, и Ренета 

Николова, прокурист и гла-

вен редактор на в. „Стро-

ител“. 

В началото на срещата 

проф. Булев като домакин 

благодари на всички бран-

шови организации, че са 

се отзовали на поканата. 

Председателят на УС на 

САБ нарече срещата „ис-

торическа“ поради значе-

нието й за обединяването 

на бранша. След това той 

даде думата на представи-

телите на ръководствата 

на участващите организа-

ции.

„Мисля, че дойде вре-

мето да организираме 

подобно събитие, което 

да ни обедини“, заяви инж. 

Илиян Терзиев. „Хубаво е 

обществото да чуе наше-

то мнение по актуалните 

теми, които засягат сек-

тор „Строителство“, спо-

дели още председателят 

на УС на КСБ. Той подчер-

та, че е време браншът да 

се концентрира върху об-

щите проблеми и цели.

След него думата взе 

инж. Златан Златанов, кой-

то коментира, че идеята 

за среща на организации-

те от бранша е чудесна. 

„Отдавна чаках да започ-

нем да работим заедно по 

проблемите, които са пред 

нас, защото всички сме от 

една и съща страна на ба-

риерата“, подчерта той.

„Това е един формат, 

който е от наш интерес, 

независимо от различията, 

които имаме на моменти 

помежду си“, сподели арх. 

Васил Василев, председа-

тел на Регионална колегия 

София-град към КАБ. Спо-

ред него е много важно да 

се покаже, че браншът има 

единна позиция и може да 

се обедини. „Ние предста-

вляваме всички, работещи 

в строителството, и ние 

трябва да ги защитим“, 

каза арх. Василев.

Инж. Марин Гергов спо-

дели, че е важно да се на-

чертаят най-наболелите 

теми и предизвикателства 

и е наложително те да 

бъдат поставени на вни-

манието на отговорните 

институции час по-скоро.

„Спомням си, че преди 

няколко години проведохме 

поредица от съвместни 

срещи, стигнахме до ня-

какво 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 норма-

тивни проблеми, с които 

се сблъскваме“, заяви инж. 

Атанас Ангелов, предсе-

дател на УС на Българска 

асоциация на архитектите 

и инженерите консултанти.

Председателят на УС 

на Националната асоци-

ация на строителните 

предприемачи Георги Шо-

пов коментира, че е много 

важно за успешния резул-

тат от разговорите меж-

ду браншовите организа-

ции да бъдат направени 

точни и конкретни предло-

жения.

Арх. Тодор Булев под-

черта, че главната тема 

пред сектора е инвес-

тиционният процес. „Той 

претърпя много измене-

ния през последните 20 

години и все още не е 

напълно оптимизиран. На 

мнение съм, че браншови-

те 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 об-

съдено създаването на 

консултативен съвет на 

организациите в сектор 

„Строителство“. „Преди 

няколко години всички от 

бранша се включихме в Об-

ществено-професионален 

съвет към тогавашното 

Министерство на инвес-

тиционното проектиране 

и се опитахме да иниции-

раме законодателни про-

мени и разделяне на Закона 

за устройство на тери-

торията“, сподели изп. ди-

ректор на КСБ Валентин 

Николов. Той припомни, че 

тогава работна група под 

ръководството на проф. 

д.а.н. арх. Борислав Бори-

сов е изготвила проекти 

на нови нормативни ак-

тове. По думите му това 

е била първата стъпка на 

всички ангажирани в сек-

тор „Строителство“ за 

по-сериозни законодателни 

промени. „Благодарение на 

тогавашната инициатива 

ние имаме опит, извървели 

сме първото стъпало и мо-

жем да продължим напред“, 

акцентира той.

На срещата бе раз-

исквана и Концепцията за 

прилагане на алтернатив-

ни подходи за регулиране 

на основни икономически 

сектори. Тя е насочена към 

разширяване на използва-

нето на различни подходи 

при регулиране на опреде-

лени професии и икономи-

чески дейности, включени 

общо в 11 икономически 

сектора, сред които са 

строителството и архи-

тектурата. Представи-

телите на всички органи-

зации се обединиха около 

позицията, че „в концепци-

ята има фактически греш-

ки в констативната част, 

които неизбежно водят 

до погрешни заключения и 

препоръки. Резултатът от 

предложените решения е: 

отнемане правото на глас 

на професионалните орга-

низации при регулиране на 

професиите и процесите в 

строителния сектор“. 

„Важно е да се чуе по-

зицията на строителния 

бранш и аз се надявам, че 

ще има поредица от сре-

щи с представители на 

Министерския съвет по 

темата, на които да бъ-

дат взети под внимание 

и нашите аргументи“, ко-

ментира арх. Петкана Ба-

калова, зам.-председател 

на УС на КАБ. Арх. Бакало-

ва представи проект на 

декларация, в която е из-

ложена позицията на бран-

шовите организации, и тя 

бе подкрепена единодушно. 

През следващата седмица 

декларацията ще бъде вне-

сена в МС и МРРБ. 

По време на събитие-

то присъстващите бяха 

информирани от прокури-

ста и главен редактор на 

в. „Строител“ Ренета Ни-

колова за презентираното 

от председателя на Евро-

пейската комисия Урсула 

фон дер Лайен ново евро-

пейско движение – „Бауха-

ус“. Коментарната статия 

на председателя на ЕК е 

публикувана във в. „Строи-

тел“ (виж стр. 6-7).

В края на срещата бе 

взето решение да бъде оп-

ределен по един постоянен 

представител от всяка ор-

ганизация, който да е член 

на консултативния съвет. 

Съветът ще заседава все-

ки месец. Домакин на след-

ващата среща, която ще 

се състои на 4 ноември, ще 

бъде Камарата на строи-

телите в България.

Снимки Румен Добрев

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

На 9 октомври със 

серия от мероприятия 

в София бе отбеляза-

на 100-годишнината от 

създаването на Трудова 

повинност - Строител-

ни войски. Началото на 

честванията поставиха 

офицери и сержанти от 

запаса, служили в Стро-

ителни войски,  които 

поднесоха венци и цветя 

пред Паметника на тру-

довака, намиращ се по 

пътя от с. Кокаляне за 

Самоков. С този жест 

те почетоха делото на 

онези млади българи в 

системата на войските, 

които заедно със своите 

командири са построили 

най-големите пътища, 

жп линии,  подземна и 

надземна инфраструк-

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 паме-

тникът е построен през 

1960 г. по инициатива на 

ген. Иван Винаров, който 

по това време е бил на-

чалник на Главно управле-

ние на пътищата (сега 

Агенция „Пътна инфра-

структура“). 

Следващото съби -

тие бе пред монумента 

на създателя на Трудова 

повинност - Александър 

Стамболийски, издигнат 

на ул. „Врабча“ (зад Со-

фийската опера и балет). 

За постиженията му го-

вори Атанас Железчев 

- депутат в 37-ото На-

родно събрание (ПГ „На-

роден съюз“ - БЗНС, ДП). 

Той го определи като ис-

тински патриот, държав-

ник, политик, радетел за 

бъдещето на родината. 

„След подписването на 

Ньойския договор между 

България и държавите от 

Антантата се слага край 

на участието на страна-

та ни в Първата светов-

на война.

Стамболийски прави 
една от мащабните си 
реформи – създаване на 
Трудовата повинност, 

като по този начин 

спасява голяма част от 

офицерството от без-

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. ди-

ректор на Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) Валентин Николов, 

Николай Чомаковски, изп. 

директор на „Пайп Сис-

тем“ АД, инж. Виктор 

Шарков, зам.-председа-

тел на Националния клуб 

на строителите вете-

рани (НКСВ). „Сформира-

нето на Трудова повин-

ност на 14 юни 1920 г. 

е във време, когато сме 

изправени пред сериоз-

ни предизвикателства 

от две национални ка-

тастрофи и без възмож-

ности да имаме редовна 

армия. С инициативата 

на министър-председа-

теля на България Алек-

сандър Стамболийски се 

създава едно уникално за 

цяла Европа, а и за целия 

свят формирование. Бъл-

гария се изправя на крака 

именно чрез работата 

на младежите и техни-

те командири от Трудова 

повинност. 18 години по-

късно се открива и наше-

то 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 про-

дължи своето уникално 

развитие и ще подготвя 

великолепни архитекти и 
строителни инженери, 

които ще продължат 

изграждането на нашата 

държава”, допълни ректо-

рът на ВСУ.

„100 години от съз-

даването на Трудова по-

винност – това е отно-

сително 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 маща-

би строителни обекти 

прекроиха коренно ико-

номическата карта на 

България”, подчерта полк. 

о.з. Фильо Филев.

„Ние бяхме строите-
ли, но и важна част от 
състава на въоръжените 
сили на страната”, 

посочи бившият зам.-

началник на Строителни 

войски генерал о.з. Борис 

Анакиев,  председател 

на секция „Строители 

воини” на НКСВ. „Ние из-

пълнявахме пътища и же-

лезопътна инфраструк-

тура, далекопроводи, ВиК 

съоръжения ,  правехме 

корекции на реки и ук-

репвахме брегове, стро-

яхме телефонни и теле-

графни линии, добивахме 

строителни материали, 

изграждахме различни 

обекти в селата и градо-

вете, подпомагахме сел-

ското стопанство. Със 

закриването на войските 

през 2000 г. държавата 

ни, строителният бранш 

се лиши от една високо-

ефективна 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 социализира-

ща роля, с важна градив-

на и съзидателна функ-

ция. Хората, преминали 

през Строителни войски, 

с право могат да се гор-

деят, че са били част от 

този положителен фено-

мен от военната ни ис-

тория”, е написал Румен 

Радев.

П о з д р ави т ел н и я т 

адрес от председателя 

на УС на КСБ инж. Или-

ян Терзиев бе поднесен 

от Валентин Николов. 

„Преди един век тази ор-

ганизация, която е уни-

кално явление не само за 

страната, но и за све-

та, е положила здравите 

основи  на  мо -

дерна България, 

а после година 

след  година  е 

съграждала ней-

ния съвременен 

облик”, се казва в 

адреса. „Девизи-

те „Труд за Бъл-

гария” и „Строим 

за Родината” за 

с т р о и т е л и т е 

воини изразяват 

кратко, точно и 

ясно същността 

и характера на 

тази специфич-

на  и  у ника лна 

съставна част 

от българските 

въоръжени сили. 

С право хората, 

служили и рабо-

тили в тях, днес могат 

да се нарекат Строите-

ли на съвременна Бълга-

рия. За мен е чест, че 

съм един от Вас!“, пише 

още в него.

 Със заповед на вице-

премиера по обществе-

ния ред и сигурността и 

министър на отбраната 

Красимир Каракачанов 

със сувенир със символи 

на МО бе удостоен ген. 

о.з. Радослав Пешлеев-

ски. Юбилеен медал „75 

години от Втората све-

товна война“ получиха 

проф. д.а.н. Борислав Бо-

рисов, генералите Борис 

Анакиев и Митко Весели-

нов и полковниците Геор-

ги Папазов, Крум Крумов, 

Илия Велчев и Ангел Ан-

гелов. Почетни грамоти 

имаше и за полк. о.з. Или-

ян Терзиев, и за капитан 

о.з. Николай Чомаковски. 

Присъстващите взеха 

отличията си от пред-

седателя на Съюза на 

офицерите и сержанти-

те от запаса и резерва 

ген. о.з. Златан Стойков, 

който поздрави всички 

от името на вицепре-

миера Каракачанов и им 

благодари за достойна-

та служба.

Почетни грамоти и 

поздравления имаше и от 

председателя на Сто-

личната организация на 

СОСЗР бригаден ген. о.з. 

Стефан Стефанов. Той 

отличи полк.о.з.  Калин 

Балкански и подполковни-

ците о.з. Христо Дими-

тров, и Валентин Вълев.

Участниците в чест-

ването разгледаха ин-

тригуваща изложба за 

началото и развитието 

на Строителни войски и 

на Висшето военно стро-

ително училище. 

Финалът на търже-

ството беше вълнува-

що изживяване. Тримата 

тенори от Представи-

телния ансамбъл на въ-

оръжените сили изпъл-

ниха „Велик е нашият 

войник”.

Поклон пред паметника на Александър Стамболийски - създателя на Трудова повинност

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

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

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

Грамота получи инж. Калин Балкански

Тържеството завърши с изпълнение на „Велик е нашият войник“

Поздравителен адрес от КСБ поднесе  
изп. директор Валентин Николов

Снимки авторът
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Росица Георгиева

На 12 октомври на офи-

циална церемония по повод 

Деня на българската об-

щина вестник „Строител” 

бе отличен от Национал-

ното сдружение на общи-

ните в Република България 

(НСОРБ) с наградата за 

медии „Глас на общините“ в 

категория „Медии“. Отли-

чието – плакет и почетна 

грамота, се присъжда на 

екипа на в. „Строител“ за 

професионалното и обек-

тивно отразяване на про-

блемите на българските 

общини. Призът бе връчен 

на прокуриста и главен ре-

дактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова от кмета 

на Самоков и член на УС на 

НСОРБ Владимир Георгиев. 

Събитието се състоя в ре-

зиденция „Бояна”, а на него 

присъстваха председате-

лят на Народното събра-

ние (НС) Цвета Караянчева, 

зам.-председателят на НС 

Емил Христов, вицепреми-

ерът по икономическата 

и демографската полити-

ка и министър на туризма 

Марияна Николова, минис-

търът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Петя Аврамова, 

министърът на икономи-

ката Лъчезар Борисов, ми-

нистърът на финансите 

Кирил Ананиев, министъ-

рът на труда и социалната 

политика Деница Сачева, 

министърът на здравео-

пазването 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 Ва-

силева, депутати, кметове, 

представители на различни 

институции и организации. 

Сред официалните гости 

на събититето бяха инж. 

Илиян Терзиев, председа-

тел на Управителния съвет 

(УС) на Камарата на стро-

ителите в България (КСБ), 

и Любо мир Пейновски, член 

на ИБ и УС на КСБ. Отличия 

бяха връчени и в категории-

те „Принос за развитието 

на местното самоуправле-

ние”, „Партньор на общини-

те”, „Общински инвести-

тор” и „Протегната ръка”. 

По време на церемонията 

23 общини получиха Евро-

пейския етикет за инова-

ции и добро управление на 

местно ниво 2020 - 2022 г. 

Празничната вечер бе 

открита с изпълнение на 

ансамбъл „Филип Кутев“, 

след което Данаил Па-

нов, председател на УС на 

НСОРБ и кмет на Велико 

Търново, поздрави присъст-

ващите на тържеството 

и честити празника на 

своите колеги. „Днес сме 

тук, за да благодарим на 

хората, с които живеем, с 

които работим, на наши-

те партньори, дарители и 

инвеститори“, посочи той 

и връчи първата награда 

за дългогодишните усилия 

на проф. д-р Елена Кутева, 

директор на НФА „Филип 

Кутев“.

От своя страна пред-

седателят на НС Цвета 

Караянчева също поздра-

ви 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 

обстановка са работили 

ангажирано и много смело, 

за да може да се противо-

действа на коронавируса. 

„Пандемията ни показа, че 

институциите и местните 

власти трябва да работят 

заедно”, допълни още тя. 

При получаването на 

наградата „Глас на общини-

те“ прокуристът и главен 

редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова благода-

ри 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 инфра-

структурата, развитие-

то и облагородяването на 

българските градове и ре-

гиони. „Това е и пре сеч ната 

точка, където се срещат 

усилията на строителния 

бранш и на местните вла-

сти. Целта е обща – бъл-

гарските общини да ста-

ват по-привлекателни за 

живеене, учене, бизнес и 

инвестиции“, посочи Нико-

лова. „Благодаря на НСОРБ, 

на неговия председател 

инж. Даниел Панов, на изп. 

директор г-жа Силвия Ге-

оргиева за ползотворното 

сътрудничество, което 

изградихме. Специални 

благодарности и на нашия 

колега Кремена Цветкова 

от екипа на НСОРБ, която 

много помогна за старта 

на рубриката „Общини: 

Кметовете говорят”. Ру-

бриката е една от най-че-

тените във в. „Строител” 

и за това заслуга имат 

всички кметове, които 

ни се довериха“, отбеляза 

Николова. Тя каза още, че 

предстоят много нови ини-

циативи, които ще бъдат 

реализирани съвместно 

между строителния бранш 

и местните власти. „Ис-

кам да използвам случая 

да Ви уверя, че в. „Строи-

тел” ще продължи все така 

обективно, професионално 

и спазвайки принципите на 

етичната журналистика да 

отразява това, което се 

случва в българските общи-

ни. Благодаря от сърце за 

високата оценка и честит 

празник!”, заяви още проку-

ристът и главен редактор 

на в. „Строител”. 

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

поздрави екипа на „Строи-

тел“ и подчерта, че награ-

дата на официалното из-

дание на КСБ е признание 

за работа на всички стро-

ители.

Снимки в. „Строител“
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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 въведе-

ното двумесечно извънредно 

положение в страната.“ Това 

заяви зам.-кметът по направле-

ние „Финанси и здравеопазване” 

Дончо Барбалов на пресконфе-

ренция, на която бе представен 

Макроикономическият анализ и 

прогноза за нуждите за изготвя-

не на бюджет на СО за 2021 г., 

направен от Института за па-

зарна икономика (ИПИ).

Зам.-кметът обясни, че след 

промяната на параметрите на 

финансовата рамка ще се пред-

видят допълнително 1,2 млн. лв. 

за монтиране на улично освет-

ление и поставяне на пътна мар-

кировка по различни участъци в 

София. По думите на Барбалов 

администрацията очаква нама-

ляване на планираните постъ-

пления от неданъчни приходи, 

от приватизация на общински 

обекти, от строителни раз-

решителни, както и от турис-

тическия 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 изда-

ваните строителни разреши-

телни”, каза още зам.-кметът. 

Предложението за актуализация 

на бюджета на СО за т.г. пред-

стои да бъде внесено за раз-

глеждане в Столичния общински 

съвет.

На пресконференцията ста-

на ясно, че Макроикономиче-

ският анализ и прогнозата за 

нуждите на СО през 2021 г. е 

подготвен по искане на местна-

та администрация. Документът 

бе представен от експертите 

от ИПИ Лъчезар Богданов и Пе-

тър Ганев. В него е разгледано 

състоянието на икономиката на 

София, развитието на пазара на 

труда и ефектът на коронавиру-

са върху заетостта, туризма, 

строителната дейност и сдел-

ките с имоти.  

Повече за представените 
данни от ИПИ четете в следващ 
брой на в. „Строител”.

Столичната община 

обяви три търга на ин-

женеринг, всеки с по две 

обособени позиции, за 

пристрояване на 6 детски 

ясли в три района на Со-

фия. 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 „Ло-

зенец“, а втората - за ДЯ 

46 в същия район. 

Вторият 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 „Крас-

на 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 ценово-

то предложение – до 70 т. 

Оферти за участие може 

да се подават до 2 ноем-

ври.

Започна изграждане-

то на наземен паркинг с 

общо 151 места на тери-

торията 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 пред-

назначени 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 из-

ходите на паркингите ще 

са от ул. „Георги Войтех“, 

която е част от второ-

степенната улична мрежа. 

През миналата година 

беше отворен за експло-

атация паркингът до ме-

тростанция „Васил Лев-

ски“, който е с капацитет 

за 183 автомобила. В ин-

вестиционната програма 

на Центъра за градска мо-

билност е заложено строи-

телството на паркинги на 

бул. „Сливница“ и в района 

на Централна гара.

Снимка Румен Добрев
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Срещите ни с КСБ ще бъдат чести

 Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на София по направление „Обществено строителство“:

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, при-
емете поздравления от 
екипа на в. „Строител“ 
за назначаването Ви на 
поста зам.-кмет по на-
правление „Обществено 
строителство”. Бихте 
ли разказали за себе си? 

От 2008 г. до заемане-

то на поста ми в Столич-

ната община (СО) работих 

в „Метрополитен” ЕАД. До 

2016 г. отговарях за ин-

веститорския контрол в 

дружеството, а след това 

станах зам.-началник на 

Управление „Инвеститор-

ска дейност”. От април до 

септември тази година 

бях член на Съвета на ди-

ректорите на „Метрополи-

тен” ЕАД. 

През годините, в които 

работих в „Метрополи-

тен”, участвах в няколко 

ключови проекта. Сред тях 

е разширението на втория 

лъч, в рамките на което 

бяха изградени 11 км под-

земни линии и 11 станции. 

В периода 2013 - 2015 г. бях 

част от продължението на 

първия лъч от метростан-

ция „Интер Експо Център“ 

до летище София. Дължи-

ната му е 4 км, като на 

него има 4 спирки. След 

това участвах в проекта 

за разширение на подзем-

ната железница между 

МС „Джеймс Баучер“ и МС 

„Витоша“ с линеен пункт 

след нея. Участъкът е 

1,3 км. От 2016 г. до сеп-

тември 2020 г. се включих 

в проекта за изграждане 

на първия и втория етап 

от третата линия на ме-

трото, които включват 

12 станции, 12 км трасе и 

ново депо. 

В личен план мога да 

споделя, че съм женен и 

имам едно дете. 

Какви са  първите 
задачи, които си поста-
вяте като зам.-кмет на 
София? 

Познавам добре адми-

нистрацията на Столич-

ната община, като с го-

ляма 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 ман-

дата на кмета на София 

Йорданка Фандъкова, са из-

граждането на вътрешния 

градски ринг и реконструк-

цията на Източната тан-

гента, ремонтът на трам-

вайното трасе по бул. „Цар 

Борис III”, и разбира се, 

строителството, ремон-

тът и разширяването на 

детски градини и училища. 

В това направление общи-

ната има амбициозна про-

грама. Ремонтът на улици 

и булеварди, които не са 

в добро експлоатационно 

състояние, също ще е ос-

новна задача. 

СО вече обяви об-
ществени поръчки за 
обновяването на трам-
вайните релси по бул. 
„Цар Борис III” и за рекон-
струкцията на Източна-
та тангента. Кога ще 
има избрани изпълнители 
и ще могат да започнат 
строителните дейнос-
ти? 

СМР ще обхванат от-

сечката на бул. „Цар Бо-

рис III” от ул. „Алабин” до 

кв. „Княжево”. Участъкът в 

кв. „Княжево” е в лошо със-

тояние, а там трасето на 

трамвая е споделено. Пла-

нираме този участък да 

се работи успоредно и по 

трамвайната, и по пътна-

та отсечка. Паветата ще 

бъдат пренаредени, тъй 

като са обявени за недви-

жимо културно наследство 

и трябва да бъдат запазе-

ни. Проектът включва об-

новяване на трамвайните 

линии, спирките, пеше-

ходните достъпи до тях, 

както и озеленяване на ра-

йона. За изпълнението му 

разчитаме на европейско 

финансиране, като сме на-

правили постъпки за удъл-

жаване на срока за получа-

ване на средствата. 

В случай че нямаме се-

риозни обжалвания на об-

ществената поръчка, до 

края на 2020 г. ще имаме 

подписан договор с избра-

ния изпълнител и веднага 

след зимния период ще за-

почне строителството. 

Срокът на изпълнение е 24 

месеца, т.е. ще успеем да 

се вместим във времето 

на Оперативната програ-

ма „Региони в растеж 2014 

– 2020“. Провеждаме разго-

вори с Управляващия орган 

за проекта. Графикът на 

изпълнителя ще е стег-

нат. Той ще работи на час-

ти, тъй като дейностите, 

особено в кръстовищата, 

много ще затруднят тра-

фика. 

Столичната община 

кандидатства за заем 

пред Европейската ин-

вестиционна банка за 

изпълнението на 12 или 

13 от приоритетните 

пътни проекти, сред кои-

то са бул. „Т. Каблешков”, 

ул. „Филип Кутев”, Източ-

ната тангента и други. 

Надяваме се процедурата 

за избор на изпълнител на 

дейностите по Източната 

тангента да приключи до 

края на 2020 г. Реализа-

цията е разделена на два 

етапа - от бул. „Владимир 

Вазов” до Северната ско-

ростна тангента и от 

там до бул. „Ботевградско 

шосе”. Очакваме първият 

етап да стартира през 

следващия строителен 

сезон.

Напредва ли изпълне-
нието на големите ин-
фраструктурни проекти 
на столицата?

За съжаление панде-

мията не е отминала. При 

настъпването й е имало 

известно забавяне при из-

пълнението на пътните 

обекти на Столичната об-

щина. На всички ни трябва-

ше време да се ориентира-

ме в създалата се трудна 

ситуация. Но към насто-

ящия момент навсякъде 

се работи при спазване на 

всички противоепидемич-

ни мерки и изисквания. 

Всяка година СО си по-

ставя за задача големите 

проекти да бъдат при-

ключени до 15 септември, 

като колегите са се спра-

вили и вече са изпълнени 

дейностите по булеварди-

те „България”, „Асен Йор-

данов” и „Искърско шосе”. 

Отворен за движение е и 

бул. „Монтевидео”, като 

там има само довърши-

телни дейности по верти-

калната планировка.

Сега се работи основ-

но по разширението на бул. 

„Тодор Каблешков”. Проек-

тът е разделен на 4 ета-

па, 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 реа-

лизира на етапи – общо 

3, като се стартира със 

зоната от бившия хотел 

„Плиска” до бул. „Шипченски 

проход”. Проектът е под-

готвен, а изпълнителят е 

избран доста преди нача-

лото на СМР, но трябваше 

да се изчака да приключат 

дейностите по бул. „Асен 

Йорданов”, тъй като две-

те пътни трасета са в 

близост и трафикът щеше 

да бъде сериозно затруд-

нен. Към момента строи-

телят работи по график.

В последните години 
метрото е ключов ин-
фраструктурен проект 
за София. Вие сте много 
добре запознат с него и 
няма как да не Ви попи-
там, след като бе от-

крит първият участък 
от третата линия, как 
ще продължи развитие-
то на подземната желез-
ница?

Приоритет на СО е 

завършването на трета-

та линия на подземната 

железница. Както знаете, 

изпълнението й е разделе-

но на 4 части. През август 

т.г. бе въведен в експлоа-

тация първият етап – от 

„Красно село“ до бул. „Вла-

димир Вазов“, с дължина 

8 км и 8 станции, чието 

строителство започна 

в началото на 2016 г. Ще 

припомня, че изгражда-

нето на втория участък 

стартира през лятото 

на 2017 г. Той е от „Крас-

но село” до „Горна баня”, 

4 км линии и 4 станции. 

Дейностите по него при-

ключиха и вече се правят 

изпитания на влаковете и 

на системите за управле-

ние, 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 фи-

нансират през програмен 

период 2021 - 2027 г.

В момента е в ход 

тръжна процедура за избор 

на изпълнител на следва-

Снимки в. „Строител“
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щия трети етап. На този 

участък ще бъдат изгра-

дени 3 спирки по бул. „Вла-

димир Вазов”. Обществе-

ната 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 избра-

ни изпълнители. В отдел-

на позиция са обособени 

необходимите системи. 

Обявена е и процедура за 

избор на консултант. Ако 

не възникнат непредви-

дени ситуации, е напълно 

възможно строителство-

то на този участък от 

третия лъч да стартира в 

началото на 2021 г.

Според мен по-интере-

сен е етап 4, който пред-

ставлява отклонение на 

метрото при Военната 

академия „Георги Стойков 

Раковски“ в посока „Слати-

на”, преминава край зала 

„Арена Армеец” и стига 

до локалното платно на 

бул. „Цариградско шосе“, 

пред МБАЛ „Света Анна”. 

По трасето ще бъдат по-

строени 6 станции, които 

ще обслужват кварталите 

„Слатина” и „Гео Милев”. 

Ще бъде осигурен метро-

транспорт и до „Арена Ар-

меец” и „София Тех Парк”. 

По наши данни в техноло-

гичния парк работят 9 хил. 

души, като предстои него-

вото 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 сто-

лицата. Дано до края на 

годината имаме информа-

ция за кой какви средства 

ще има.

След завършване на 

третата линия е предви-

дено да бъдат построени 

две станции по бул. „Ца-

рица Йоана” в „Люлин” до 

Софийския околовръстен 

път. Възложено е изработ-

ването на идеен проект за 

тях. Има и готов проект 

за две станции, които да 

са разположени между „Биз-

нес парк София” в жк „Мла-

дост” и Симеоновския 

лифт. 

Разработва се и про-

ект за трасе и профил 

от бул. „Черни връх” към 

кв. „Драгалевци”, който 

ще преминава през „Вито-

ша ВЕЦ Симеоново” и ще 

достига до „Студентски 

град”. Там ще има 5 или 6 

станции и около 6 км дъл-

жина. Най-важното е да се 

резервира трасето, през 

което ще премине подзем-

ната железница. И при на-

личие на средства, в обо-

зримо бъдеще да започне и 

строителството. 

Столичната общи-
на получи допълнителни 
средства за изграждане 
на образователна инфра-
структура. Какви проек-
ти се реализират в това 
направление? 

С две решения на Ми-

нистерския съвет бяха 

осигурени средства за СО, 

което е сериозна помощ за 

нас. Подготвили сме амби-

циозна програма за тази 

инфраструктура за след-

ващите три години, като 

част от обектите вече се 

изпълняват. Планираните 

инвестиции са мащабни и 

затова е обособен специа-

лен екип, който работи по 

темата. До края на 2020 г. 

ще приключат дейност-

ите в 10 детски градини, 

а за 2021 г. очакваме да 

бъдат построени още 12 

сгради. Те ще бъдат във 

всички райони на столица-

та. По план през 2022 г. ще 

имам още 29 сгради. 

С европейско финанси-

ране от Оперативна про-

грама „Региони в растеж 

2014 – 2020“ СО обнови 26 

детски градини и училища. 

Отделно се отделят пари 

за саниране на сгради на 

учебни заведения, за ре-

монт на отоплителни сис-

теми или покриви.

Какви са намеренията 
на администрацията по 
отношение на обновява-
нето на ВиК инфраструк-
турата?

За да може да усвоим 

предвидените средства 

по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“, 

първо трябваше да се под-

готви Регионалното пре-

динвестиционно проучване 

за водоснабдяване и кана-

лизация 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 прави-

лото n+3. 

Като цяло са устано-

вени проблеми в инфра-

структурата в „Горубля-

не”, „Манастирски ливади”, 

„Драгалевци”, „Симеоново”, 

„Панчарево”. Там ще бъдат 

насочени специални уси-

лия.

На какъв бюджет ще 
можете да разчитате 
през следващата година, 
за да реализирате набеля-
заните пътни проекти?

Към момента сме на 

етап разговори за опре-

деляне на приоритетни 

проекти, които ще изпъл-

няваме през 2021 г. Финан-

совата рамка за 2020 г. 

беше актуализирана зара-

ди допълнителните разхо-

ди на общината по време 

на извънредното положе-

ние. В този период СО не 

спря градския транспорт. 

В първите дни пътнико-

потокът в метрото беше 

спаднал с 6,5 пъти - от 350 

хил. пътници бяхме стиг-

нали до 50 - 60 хил. Надя-

ваме се, че всичко това е 

зад гърба ни и няма да се 

повтори, тъй като иконо-

мика без работещ транс-

порт няма. 

За следващата година 

приоритет ще е изграж-

дането на Зеления ринг 

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 фи-
нансиране през следващия 
програмен период?

Общината има плани-

рани проекти, с които ще 

кандидатства пред ЕС, но 

списъкът, който ще пода-

дем, не е напълно готов.

Споменахте, че за Вас 
е важно качеството на 
изпълнение на строител-
ните дейности. Ще пред-
приемете ли конкретни 
стъпки в това отноше-
ние извън законодателни-
те промени, предложени 

от кмета Йорданка Фан-
дъкова?

Законодателните про-

мени ще се случат във 

времето. Проблемът не е 

свързан само със строите-

лите. Те са най-важни, но 

и проектът също е важен. 

Дори да бъде избран и най-

добрият изпълнител, при 

некачествен проект неща-

та 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 отго-

ворност по Закона за ус-

тройство на територия-

та, но тя трябва да има и 

финансови измерения. Над-

зорниците трябва да са 

наясно, че ще понесат не 

само имиджови негативи. 

Третият тип контрол е 

авторският надзор – про-

ектантът трябва да под-

готви качествен проект, 

но и да бъде на обекти-

те. Инфраструктурните 

съоръжения са линейни и 

там може на всеки метър 

или на 5 м геологията да 

се променя, да възникват 

непредвидени обстоятел-

ства. Това налага решени-

ята да се взимат на мяс-

то, да се препроектира и 

затова е необходимо всич-

ки звена в контрола да бъ-

дат на обекта и да участ-

ват активно. Считам, че 

законодателните предло-

жения са много адекватни 

и навременни. Лично аз ще 

извършвам ежедневен кон-

трол 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 не-

качествено, 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-

ителния процес да са на 

мястото си. Когато обаче 

изпълнителят има про-

блем, тогава трябва да му 

се помогне с предложения и 

бързо да се взимат необхо-

димите решения.

Как  планирате да 
работите с представи-
телите на Камарата на 
строителите в България 
(КСБ) и по-специално с 
представителите на со-
фийската структура? В 
какви направления виж-
дате възможности за съ-
трудничество? 

Контактите ни с КСБ 

са доста чести и сериоз-

ни. Вече проведохме сре-

ща с ръководството на 

Камарата и на ОП на КСБ 

– София. На нея Столич-

ната община ги информи-

ра за инвестиционните 

си намерения, тъй като 

строителите са пряко за-

интересовани. Ние винаги 

сме насреща, за да ги из-

слушваме. 

Срещите ни с КСБ ще 

бъдат чести. Разчитаме 

на тях да разменяме опит 

и позиции по актуални 

теми, както и да получава-

ме предложения от тяхна 

страна.

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

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

През август бе пуснат за движение първият етап от третата линия на метрото
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Правителството прие 

проект на постановление, 

с което по бюджета на 

Министерството на реги-

оналното развитие и бла-

гоустройството (МРРБ) 

се предоставят близо 6,4 

млн. лв. за финансиране 

на първия етап от рекон-

струкцията на източния 

водопроводен клон за об-

щина 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 кой-

то ще се даде възможност 

и за спестяването на воден 

ресурс. 

Етернитовите тръби, 

които тръгват от пре-

чиствателна 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, предста-

вляват най-проблемната 

част с най-големи загуби 

на вода. 

Кметът на Севлиево 

Иван Иванов обясни, че има 

изготвени проекти и за 

двата етернитови довеж-

дащи водопровода с обща 

дължина около 50 км, които 

преминават по сложни те-

рени през територията на 

три общини и са със загуби 

над 85%. 

Източният клон снаб-

Нова зелена зона за 

отдих край река Марица в 

Свиленград ще се изграж-

да по проект на сдружение 

„Заедно за Свиленград”, 

съобщиха от кметската 

управа. Вече е подписан 

договор за финансиране 

по Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во „INTERREG България – 

Турция“.

Общата стойност е 

398 835 eвро, а проектът 

ще се реализира в парт-

ньорство с община Ени-

джия, област Къркларели. 

Инвестиционните дей-

ности в Свиленград включ-

ват изграждане на зелена 

пешеходна зона по дигата 

на река Марица в райо-

на между стария и новия 

мост. Новата територия 

за разходки край реката 

ще включва архитектурни 

елементи и съоръжения, 

площадка за отдих, озе-

леняване с широколистни 

и иглолистни дървета и 

храсти, уточниха от об-

щината.

Тя ще осигури по-добър 

достъп до културно-исто-

рическия паметник „Ста-

рия мост”.

Община Пловдив пред-

стави пред жителите на 

града проекта за превръ-

щането на ул. „Иван Вазов” 

в пешеходна зона, съоб-

щиха от пресцентъра на 

местната администрация. 

Според концепцията 

отсечката от площад 

„Централен” до ул. „Авк-

сентий Велешки” ще бъде 

изцяло затворена за ав-

томобили, а трафикът ще 

се поеме от улица „Цанко 

Дюстабанов”, която ще 

стане двупосочна. Трасе-

то между „Авксентий Ве-

лешки” и колелото на Цен-

трална гара пък ще бъде 

споделена зона, като там 

дява населени места в три 

общини - Габрово, Севлиево 

и Дряново. Това е поредната 

стъпка, с която правител-

ството подпомага рекон-

струкцията и рехабилита-

цията на водопроводната 

мрежа, каза регионалният 

министър и допълни, че 

продължава работата по 

решаването на проблемите 

в Севлиево и Габрово. Кме-

тът напомни, че през 2017 г. 

и 2018 г. със 7,2 млн. лв. от 

държавния бюджет е изгра-

ден 10-километров водопро-

вод. „Това даде резултат и 

въпреки намалените количе-

ства в Севлиево няма въве-

ден режим, какъвто е имало 

през предишни години“, каза 

Иванов.

Община Габрово също е 

в процес на изработване на 

проект за финансиране на 

водоснабдяването на насе-

лени места.

Бившият Летен те-

атър в Габрово ще бъде 

преобразен в младежки 

център. „Проектът получи 

одобрението на Финан-

совия механизъм на евро-

пейското икономическо 

пространство. От 12 до-

пуснати предложения ще 

бъдат сключени договори 

само с четири общини. 

Габрово се класира с най-

висок резултат, след-

ван от Монтана, Бургас 

и Перник“, съобщиха от 

пресцентъра на местната 

администрация.

Стойността на стро-

ителството е 3 836 710 лв. 

Средствата се отпускат 

безвъзмездно по процеду-

рата „Изграждане на мла-

дежки центрове“ на про-

грама „Местно развитие, 

намаляване на бедността 

и подобрено включване на 

уязвими групи“ на финансо-

вия механизъм.

Предвидено е да се 

направи основен ремонт 

на сградата, а зелените 

площи да бъдат благоус-

троени. На отделен те-

рен ще се изгради база за 

настаняване на 35 души - 

гостуващи младежи, групи, 

състави. Тя ще е с топла 

връзка към основното зда-

ние. Дейностите ще се 

реализират в партньор-

ство с норвежкия Универ-

ситетски колеж за зелено 

развитие и Технически 

университет - Габрово. 

Предстои подписване на 

договор по проекта. Сро-

кът за изпълнение е 3,5 го-

дини.

Приключи ремонтът в най-голя-

мото училище в Павликени, съобщи-

ха от пресцентъра на общината. 

СУ „Бачо Киро“ е преобразено с про-

ект по Програмата за развитие на 

селските райони. Инвестицията е 

за 951 хил. лв. С тези средства са 

изпълнени мерки за енергийна ефек-

тивност, вътрешни и външни ремон-

ти на сградите и покривите, обно-

вяване на кухня и столова, сервизни 

помещения. Подменени са отопли-

телните и осветителните тела, 

както и вентилационната система. 

Реновиран е и училищният двор.

уличното платно ще бъде 

стеснено.

Ще бъде запазен ав-

тентичният облик с па-

вета, бордюри и чинари. 

Допълнително ще се по-

стави архитектурно обза-

веждане с ретро привкус, 

като улични фенери и други 

елементи. 

Улица „Иван Вазов” е 

единственото градско 

пространство,  което 

свързва Тютюневия град, 

Цар Симеоновата гради-

на, площад „Централен” и 

Гаровия площад.

Изготвеният проект за 

генерален ремонт е с про-

гнозна стойност 2 млн. лв., 

които ще се търсят от ОП 

„Региони в растеж”. 
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Железопътната инфраструк-

тура 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 нами-

ра 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 възста-

новяването на проектните параме-

три в гара Сеново от км. 46+848 до 

км. 47+817 по девета жп линия. Там 

средствата са от капиталов транс-

фер 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: реконструк-

ция на съществуващото коловозно 

и стрелково развитие на гарата с 

предпазни парчета; постигане на 

минимални отмествания в зоната на 

прелеза и запазване габарита с опори-

те на транспортната лента, минава-

ща над коловозите в гарата, както и 

изграждане на нови перони и тръбока-

нална мрежа за инсталиране на кабе-

лите на всички нови гарови системи, 

включващи електронни централиза-

ции, системите за телекомуникации, 

отопление, стрелки, електрическо ос-

ветление, видео наблюдение и др. Ще 

бъде извършена и подмяна на част от 

стълбова линия, на еднопътни конзоли, 

напречници, контактен проводник, но-

сещо въже и струнни клеми.

Изграждането на оптична кабел-

на 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. Очак-

ва се дейностите да започнат до 

края на годината. Включени са проек-

тиране и изграждане на структурно 

окабеляване на сградите на гарите 

в участъка, доставка, цялостно ин-

сталиране и пускане в действие на 

оптичен кабел за въздушен, както и 

за вътрешен монтаж с капацитет 

12 едномодови оптични влакна, преу-

стройство, пълен ремонт и адапта-

ция на помещенията, предназначени 

за разполагане на телекомуникацион-

на апаратура.

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

Недялка Маргаритова, 
ОП на КСБ - Смолян

На 15 октомври с водос-

вет и символична първа ко-

пка бе дадено началото на 

„Интегриран воден проект 

на агломерация Смолян“. Той 

се реализира по Оператив-

на 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, Ни-

колай Мелемов, кмет на об-

щина Смолян, инж. Коста-

дин Тотев, зам.-управител 

на „ВиК“ ЕООД – Смолян, 

представители на фирми-

те изпълнители, надзор и 

на местните власти. Инж. 

Костадин Тотев представи 

дейностите по проекта, а 

Недялко Славов и Николай 

Мелемов подчертаха зна-

чението му за жителите на 

града. След това бе напра-

вена първата копка. 

В сградата на Област-

ната администрация се 

състоя и пресконференция, 

на която бяха разяснени 

СМР по проекта, поставе-

ните цели и резултатите, 

които следва да бъдат по-

стигнати.

„Широкообхватен, ма-

щабен и продължителен“ 

- така определи проекта 

Недялко Славов, като под-

черта, че той ще подобри 

значително качеството на 

живот на всички граждани 

на Смолян. „Не е маловажно, 

че тази инициатива ще се 

осъществи основно с ев-

ропейски средства, поради 

което цената на водата за 

жителите на града няма да 

поскъпне“, допълни той. 

„Интегриран воден 

проект на агломерация 

Смолян“ има за цел да 

реши проблемите, свърза-

ни със съществуващата 

инфраструктура за пи-

тейни и отпадни води на 

територията на града и 

осигуряване на еколого-

съобразно пречистване и 

заустване на битовите 

отпадни води. Основните 

дейности, предвидени в 

рамките на проекта, са: 

реконструкция на водопро-

водната мрежа с изтекъл 

експлоатационен срок, ре-

конструкция по безизкопен 

способ на главен градски 

колектор, строителство 

на нова водопроводна мре-

жа и зониране на мрежата, 

изграждане на нова кана-

лизационна мрежа, рекон-

струкция на пречиства-

телни станции за питейни 

води „Хубча“ и „Превала“, 

изпълнение на третично 

пречистване за отстра-

няване на фосфор на пре-

чиствателна станция за 

отпадни води Смолян. 

С реализирането на 

проекта ще бъде увели-

чен събираният и трети-

ран товар на замърсява-

не преди заустването на 

отпадните води във водни 

обекти, ще бъдат намале-

ни загубите на вода във 

водопреносната мрежа и 

ще бъде подобрено водо-

снабдяването на града.

Снимка авторът

Страницата подготви Елица Илчева

В ход е изпълнението на проекта за кръстови-

щето 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 по-

безопасно преминаване в участъка при изключител-

но натоварения трафик в посока ГКПП „Маказа“.

Пътният възел ще е с нови стабилизирани бан-

кети и възстановено отводняване. Предвидена е 

нова хоризонтална маркировка, светлоотразяваща 

с рефлектиращи перли. Ще бъде монтирана и вер-

тикална сигнализация. Значително ще се подобрят 

техническите параметри на съоръжението и за 

автомобилите, пътуващи от Кърджали и завиващи 

надясно към Войводово. Очаква се ремонтът да при-

ключи до края на годината.

Местната власт в Търговище обяви тръжна процеду-

ра за снегопочистване на 211 км от общинската пътна 

мрежа за сезоните 2020 - 2021 г. и 2021 - 2022 г. Кандида-

тите трябва да са с опит, както и да разполагат с необ-

ходимата техника и персонал. В поръчката са включени 

участъците Дралфа – Миладиновци, Давидово – Съедине-

ние, Пробуда – Певец – Момино, Божурка – Александрово, 

Макариополско – Буйново, Руец – Кралево, Пролаз – Драга-

новец, Лиляк - кв. „Въбел“ – местен път „Чокята“.

Документи за участие се подават в Центъра за ад-

министративно 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 Министерство-

то на финансите като трансфер за местни дейности за 

снегопочистване на общинската пътна мрежа.

Започна ремонт на 

втори пешеходен мост 

над река Струма в центъ-

ра на Перник. Съоръжение-

то свързва две знакови 

институции в града - Об-

щинския младежки дом и 

Двореца на културата. 

Ще се подмени настил-

ката и цялата метална 

конструкция, като наред 

с това ще бъде монтира-

но осветление, както и 

нови парапети. Мостът 

ще бъде идентичен с нас-

коро ъпгрейдвания съсе-

ден, чиято визия получи 

одобрение от перничани. 

Работата е поверена на 

общинското дружество 

„Жилфонд“.

Междувременно общинският пресцентър 

съобщи, че до средата на ноември приключ-

ват строително-монтажните дейности по 

надлез „Иван Вазов“. Малко над 80% от пе-

шеходната част на съоръжението вече са 

довършени, полагат се парапетите и кабел-

ната 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 десе-

тилетия 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 Пер-

ник, досега по него не са извършвани никакви 

конструктивни ремонти. Припомняме, че за 

реновация на съоръжението Министерският 

съвет отпусна през 2019 г. 600 000 лв. 
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висимо от забавянето на про-

цедурите поради извънредното 

положение. Има избрани изпъл-

нители и сключени договори, 

които поетапно се реализират. 

Развитието на общината 

е в пряка зависимост от ин-

фраструктурните проекти. 

Подобряването на качеството 

на живот в населените места 

е приоритет на общинското 

ръководство и работата на 

администрацията е в посока 

на развитие на инфраструкту-

рата както чрез изпълнение на 

проекти с донорско финансира-

не, така и чрез разумно използ-

ване на парите за капиталови 

разходи и местните приходи. 

Както казах, възможностите 

ни са ограничени. В тази връз-

ка е важна местната иници-

атива на гражданите, инвес-

тициите в строителство от 

местния бизнес, насърчаване 

на идеи чрез по-качествени 

административни услуги и т.н.

По отношение на подготов-

ката за снегопочистването 

в зимните месеци е в ход об-

ществена поръчка за определя-

не на изпълнител. Договорите 

покриват календарна година, 

така че се надяваме зимата 

да не ни изненада.

Строителството на ту-
ристическата инфраструк-
тура също би подпомогнало 
развитието на територията.

Най-атрактивният фено-

мен в общината е Ждрелото 

на р. Ерма. През 1961 г. то е 

обявено за природна ценност с 

цел опазване на уникални скал-

ни образувания. Ждрелото е 

най-голямата туристическа 

забележителност в Трънско 

– включено в списъка на 100-

те национални туристически 

обекта. В местността на за-

бележителността е изградена 

екопътека, минаваща през из-

куствено прокопан тунел през 

едната скала и водеща до об-

зорна площадка, издигната на 

отсрещната скала. 

На 14 октомври (Петков-

ден) се провежда традицион-

ният празник на Трън. На този 

ден се прави курбан до скалния 

параклис „Света Петка“. В по-

следните години с развитието 

на поклонническия туризъм па-

раклисът се посещава все по-

често и от хора от по-далечни 

региони. Той се намира на кило-

метър и половина от центъра 

на града в посока с. Стрезими-

ровци и е естествена пещера. 

Над скалния параклис има стъл-

би, които водят към хълма и го-

лемия кръст, поставен над ска-

лата. Оттам може да видите 

като на длан цялата прекрасна 

гледка на Трънския край.

Публичната туристическа 

инфраструктура, построена 

от общината, в последните 

години спомогна за промяна-

та на външния облик както на 

Трън, така и на националния 

туристически обект Ждрело-

то. Проектът за реновиране 

на централната градска част, 

изграждането на парк за отдих 

на Ждрелото, приключенският 

център, поддържането на му-

зейните сбирки в селата Бу-

синци и Студен извор са част 

от действията на местната 

администрация в тази посока. 

За обектите за настаня-

ване и заведенията за хранене 

общината може да предоставя 

само регистрационни и разре-

шителни услуги. Тези дейности 

са частна инициатива както 

на местния бизнес, така и на 

външни инвеститори.

С оглед на факта, че общи-

ната притежава потенциал 

за развитие в областта на 

туризма, правим непрекъснат 

мониторинг на икономически-

те тенденции и фактори, кои-

то определят неговото пози-

циониране в икономическото и 

развитие.

Географията на района 
предполага наличието на хуба-
ва питейна вода. Какво е със-
тоянието на ВиК мрежата?

Водоснабдяването на общи-

на Трън също е наша отговор-

ност, за която не спираме да 

работим. Ежегодно чрез капи-

талови средства се извърш-

ват ремонти и подмяна на во-

допроводи в селата, частични 

ремонти на канализация и др.

 Големият проблем на гра-

да е изграждане на сигурен 

довеждащ водопровод. Има из-

работен проект, но намиране-

то 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 най-

голямото селище на общината.

Как парите на европейски-
те данъкоплатци подпомагат 
населението на община Трън? 
Какво предстои в тази посока?

Община Трън има капаци-

Цветислава Цветкова e магистър по педагогика, но про-
фесионалният й опит е както в сферата на образованието, 
така и в областта на социалното подпомагане. Тя е била на-
чалник-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 час-
тичните избори през 2017 г. е избрана за кмет. През 2019 г. 
гражданите й гласуват доверие за втори мандат. 

Кметът Цветислава Цветкова:

Областното представителството на КСБ в Перник 
оказва методическа помощ на общината

Георги Сотиров

Г-жо Цветкова, за умени-
ята на трънските майсто-
ри строители са се носели 
легенди през вековете. Те са 
построили 8 манастира и 26 
църкви в района. С какво дру-
го се характеризира община-
та?

Трън се намира в североза-

падната част на област Пер-

ник, в Югозападна България на 

границата с Република Сърбия. 

Вътрешните й граници са с об-

щините Трекляно (Кюстендил-

ска 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 администрати-

вен център на общината, коя-

то е с население от 4288 души 

и разположена върху територия 

от 573 417 дка.

Трънски ят край  е  сред 

най-интересните в култур-

но-историческо отношение, и 

то не само в България, но и в 

Европа. Неповторимата и уни-

кална специфика на района се 

определя от действието на 

редица природно-географски 

фактори, а пейзажът му прида-

ва сурова и своеобразна красо-

та. Климатът е изключително 

здравословен – студена зима, 

прохладно лято, обикновено 

слънчева есен. А въздухът е 

кристално чист.

Общината има над 52 на-
селени места. Подготвяте 
ли се за зимния сезон? Какво 
е състоянието на пътната 
мрежа към селата, вътре в 
тях? Успяхте ли да реализи-
рате различни благоустрой-
ствени дейности в активния 
строителен сезон?

На територията ни има 

113 км четвъртокласна общин-

ска пътна мрежа и 7 трасета на 

републиканска инфраструктура, 

включително II-63 за ГКПП Стре-

зимировци. Уличната мрежа в 

Трън и селата е 103 км. Ясно е, 

че община с малък бюджет като 

нашата трудно би могла да оси-

гури поддръжката на пътната 

инфраструктура, и поради това 

кандидатстваме при всяка въз-

можност за външно финансира-

не. В предишния програмен пери-

од 2007 – 2013 г. по Програмата 

за развитие на селските райони 

(ПРСР) успяхме да извършим ре-

хабилитация на такава в 8 села. 

В момента се изпълнява проект 

за ремонт на четири улици в об-

щинския център и една в с. Фи-

липовци, също с финансиране по 

ПРСР по мярка 7.2. 

Средствата, които можем 

да заделим по капиталови раз-

ходи от бюджета, са крайно 

недостатъчни за покриване на 

огромните ни потребности. 

Надяваме се всички заложени 

строителни дейности в инвес-

тиционната ни програма да 

бъдат изпълнени качествено 

и в срок през пролетта, неза- Ждрелото
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тет и нееднократно е полз-

вала механизмите на европей-

ското финансиране или друго. 

През миналия програмен период 

бяха изградени обекти за над 

20 млн. лв., но в края на насто-

ящия 2014 - 2020 г. не може да 

се похвалим с толкова добър 

резултат. Единствената въз-

можност ни остана ПРСР, но 

там критериите не стимули-

рат общините с малък брой 

население. 

Предстои разработването 

на плановете за интегрирано 

развитие на общината (ПИРО) 

за периода 2021-2027 и реали-

зацията на нови цели за разви-

тие.

С каква база разполага об-
разователната инфраструк-
тура?

В общината има едно сред-

но училище и една детска гра-

дина. Състоянието на мате-

риално-техническата база на 

двете учебни заведения – СУ 

„Гео Милев” и ДГ „Ален мак” в 

Трън, е добро. Те са разполо-

жени в сгради общинска соб-

ственост, ремонтирани са и 

предоставят чудесни условия 

за ползване от малките палав-

ници и от нашите ученици и 

преподаватели. 

Децата, посещаващи СУ 

„Гео Милев”, към настоящия 

момент са 268. През 2013 г. са 

реализирани мерки за енергий-

на ефективност на училище-

то, като ремонт е извършен 

на външната фасада и покри-

ва. То е със сменена дограма. 

Класните стаи са обзаведени и 

оборудвани за обезпечаване на 

нуждите на нормалния образо-

вателен процес. Вътрешните 

пространства на сградата са 

в добро състояние, но има въз-

можност то още да бъде усъ-

вършенствано.

Питомците на ДГ „Ален 

мак” са 90. Тази година там се 

приложиха мерки за енергийна 

ефективност, закупен беше 

котел за отопление на пелети, 

сменена е дограмата. По от-

ношение на обзавеждането и 

оборудването на помещенията 

има още какво да се желае, но 

все пак родителите са доволни, 

че всичко е съобразено с въз-

растта и нуждите на техните 

деца.

Осигурен е ученически ав-

тобус, който превозва от села-

та всички посещаващи двете 

учебни заведения в Трън.

Природата във Вашия ре-
гион предоставя условия за 
развитието на специфичен 
поминък, свързан главно със 
скотовъдство, планинско зе-
меделие и грънчарството. 
Бихте ли казали няколко думи 
и за Бусинската керамика.

Аграрният сектор е най-

силно застъпен в икономиката 

на общината. Селскостопан-

ското производство е свър-

зано основно с отглеждането 

на пшеница, есенен и пролетен 

ечемик, овес, картофи, масло-

даен слънчоглед, рапица и ца-

ревица. Отчитаме и засилен 

интерес към регистрация на 

земеделски производители. Те 

проявяват желание да ползват 

земи от общинския поземлен 

фонд. 

На нашата територия жи-

вотновъдството е свързано с 

отглеждането на едър и дре-

бен рогат добитък и пчелар-

ство, като за всичко това 

постепенно се изграждат об-

служващи помещения, огради 

и прочие.

Трънчани имат традиции 

в производството на кисело 

мляко от различни домашни жи-

вотни. Уникален е приносът на 

д-р Стамен Григоров от с. Сту-

ден извор, който през 1905 г. 

за пръв път описва млечно-

киселия микроорганизъм, пре-

дизвикващ ферментацията, 

необходима за получаване на 

българското кисело мляко. Пър-

воначално записва млечно-ки-

селата пръчица като „Бацил А“. 

По-късно микроорганизмът е 

наречен „Лактобацилусбулгари-

кус“ в чест на родината на не-

говия първооткривател. Имаме 

музей на киселото мляко, който 

се намира в с. Студен извор. 

На първия етаж е разположена 

битова стая, която предста-

влява традиционна вътрешна 

уредба на една типична бъл-

гарска къща от средата на XIX 

век. На втория са разположени 

библиотека и изложбена зала.

Етнографският музей „Бу-

синска керамика“ е изграден 

през периода 1978 – 1983 г. Гла-

вен инициатор за създаването 

му с принос за популяризира-

не на Бусинската керамика е 

един от най-изявените потом-

ствени майстори Петър Гигов. 

Етнографската експозиция 

включва много оригинални екс-

понати на традиционна мест-

на керамика от стари май-

стори. Присъства и модерна 

керамика в духа на бусинските 

традиции от съвременни ху-

дожници. Сега в музея се съх-

раняват стомни, делви, чаши, 

паници, гювечи, гърнета и др. В 

него се пази и над 100-годишна-

та пещ, на която са работили 

майсторите Костадин и Петър 

Гигови.

Особено характерни за Бу-

синската школа са т.нар. ро-

катки – съдове за носене на 

едно или две ястия, и оканиче-

та – ритуални малки стомни 

за вино и ракия, както и крон-

дирът – уникална стомна с 

дупка по средата. Смесването 

на глината е една от техноло-

гичните тайни на майстори-

те, които правели изделията 

си звънящи при почукване и из-

ползвали за багрила само мест-

ни руди и материали. 

Реализирате ли съвместни 
проекти със Сърбия по про-
грамата за трансгранично 
сътрудничество (ТГС)? 

Поддържаме добросъсед-

ски отношения с всички гра-

ничещи 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 пар-

кът за отдих в местността 

Ждрелото, превърнал се в лю-

бимо място за уикенд както за 

трънчани, така и за туристи 

от страната. С община Бабуш-

ница се организира ежегодно 

съвместно изкачване на връх 

Руй. С водещи партньори об-

щините Сурдулица и Търгови-

ще бяха изпълнени по-голямата 

част от проектите по повиша-

ване на капацитета на адми-

нистрациите, изработване на 

проекти и др. 

Бяхме партньор и на проек-

та за строителство на пътя 

за манастир „Св. Богородица” 

- с. Паля в Република Сърбия. 

Добросъседските отношения 

са както на ниво администра-

ция, така и между училищата и 

неправителствените органи-

зации.

Наближава Димитровден - 
празникът на строителите. 
Поддържате ли контактите 
с Областното представител-
ство на КСБ в Перник?

Димитровден е тачен праз-

ник в общината, отбелязва се 

като традиционен събор в ня-

колко трънски села и е свързан 

със завръщането на гурбетчи-

ите по родните места. 

Областното представи-

телството 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 пово-

да и да честитя предстоящия 

празник на строителите и на 

всички останали Ваши чита-

тели!

Градът от високо

Детската градина „Ален мак“



та, заявиха, че след началото 

на здравната криза работят 

единствено по сключени дого-

вори от предходни години или 

от началото на 2020 г.

Кои са първите задачи, с 
които ще се заемете сега, го-
това ли е тригодишната Ви 
програма? 

Готова е. Активираме дей-

ността си в посока намалява-

не на административната те-

жест 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 подзаконови-

те му актове – наредби, пра-

вилници и др. Успоредно с това 

продължаваме работата, за 

да се задвижи внасянето в На-

родното събрание на Закона за 

Камарата на консултантите в 

инвестиционното проектиране 

и строителството и неговото 

приемане. 

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

та в МРРБ?
Той все още е в процес на 

съгласуване с останалите бран-

шови организации и заинтересо-

ваните институции. Очакваме, 

след като от МРРБ приключат, 

да ни информират за резулта-

та. Предвид добрата съвмест-

на дейност между БААИК и 

останалите браншови органи-

зации 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 бран-
ша?

Браншът не е разединен, но 

колкото са по-близки отношени-

ята на различните организации 

и колкото повече се подкрепят 

помежду си за позитивни про-

мени в нормативната уредба и 

за прилагане на добри практи-

ки, толкова по-голям ефект ще 

има от съвместната работа 

и оттам ще се върви по-бързо 

към по-голяма ефективност при 

реализацията на строителните 

проекти. 

При избирането Ви за вто-
ри мандат Вие заявихте, че ще 
внесете и официалната пози-
ция по предлаганите от каби-
нета промени в ЗУТ, свързани с 
дейността на консултантите, 
и това вече е факт. Кои са ак-
центите?

През септември беше изгот-

вено становището на БААИК по 

внесения от МРРБ на 25 август 

2020 г. в Народното събраниe 

проект за изменение и допъл-

нение на ЗУТ. След двуседмично 

съгласуване с членовете ни и 

отразяване на различните мне-

ния то беше депозирано в дело-

водството на парламента на 2 

октомври. 

Тъй като значителна част 

от предложените промени се 

отнасят пряко към консул-

тантската дейност, от наша 

страна е изразено желание за 

промяна или отпадане на някои 

от идеите, като например уве-

личението на периода, в който 

консултантът не следва да е 

наказван, за да продължава дей-

ността си, появата на нови хи-

потези за санкции, в по-голяма-

та част за които и досега при 

констатирането им не е имало 

проблем за налагане на глоба от 

контролните органи, и др. 

Към предложенията за изме-

нения на ЗУТ добавихме и наши. 

Те са за намаляване на админи-

стративната тежест върху 

граждани, фирми и организации 

при реализация на строител-

ство и включват: редуциране на 

допустимите съществени от-

клонения от одобрения инвести-

ционен проект по чл. 154 от ЗУТ 

от четири на две; повишаване 

на категорията на строежите, 

представляващи производстве-

ни и складови сгради с капаци-

тет до 50 работни места, които 

сега са с определена пета кате-

гория; облекчен ред за въвеждане 

на етапност в строителството 

и не на последно място - стро-

ежите от пета категория да бъ-

дат въвеждани в експлоатация 

от консултантите, упражнили 

строителен надзор при реализа-

цията им. 
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Колкото са по-близки отношенията на различните организации в бранша, толкова по-бързо 
ще се върви към висока ефективност при реализацията на строителните проекти

Инж. Атанас Ангелов, председател на УС на БААИК: 

Елица Илчева

Инж. Ангелов, Вие отново 
застанахте начело на БААИК в 
една нелека за бранша година. 
Пренаредиха ли се приорите-
тите на Асоциацията в усло-
вията на световната здравна 
криза, която дърпа назад ико-
номиката?

Безспорно  световната 

здравна криза се отразява не-

гативно на бранша, макар и вли-

янието й при нас да не е тол-

кова пагубно, колкото е в други 

сектори. В този смисъл към на-

стоящия 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 услови-
ята на пандемията?

Това, което се наблюдава, 

е, че част от възложителите 

спряха временно, а някои и досе-

га, да работят по реализиране 

на инвестиционните си намере-

ния или изпълнението на започ-

нати обекти. 

Такова спиране довежда и до 

прекъсване работата на фирми-

те, упражняващи строителен 

надзор. Все пак не може да се 

отрече фактът, че голямата 

част от проектите след крат-

ко забавяне продължиха реали-

зацията си.

През май имаше проучване 
на БААИК за състоянието на 
строителния надзор в услови-
ята на криза. Какви бяха резул-
татите? 

Проучването потвърди об-

щото впечатление за нама-

ляване на темповете на ре-

ализиране на започнатите и 

въздържане от страна на въз-

ложителите за стартиране на 

нови проекти. Всички колеги, 

които откликнаха на анкета-

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

Влизаме в есенно-зимния 

период на издаване на бонд 

гаранциите и не можем да 

не обърнем внимание и на съ-

пътстващите ни новини за 

COVID-19. По време на т.нар. 

първа вълна на пандемията 

бонд гаранциите се доказаха 

като важен инструмент за 

изпълнителите по общест-

вените поръчки (ОП). Няма-

ме отказана гаранция!

В днешната статия ще 

разгледаме 5 изключения, 

които касаят както пове-

дението на възложителя, 

така и това на изпълните-

ля. Добре е освен покрити-

ята и ползите да познава-

ме и изключенията по бонд 

гаранциите. Генерално при 

възникнали изключения за-

страхователят си запазва 

правото да откаже покри-

тие по гаранцията.

Важно! Застраховате-

лят, когато прави оценката 

на риска, преминава през 

два миниетапа. Единият е, 

че осъществява собстве-

но проучване за всяка една 

компания, когато изготвя 

анализ на нейния риск за 

бъдещото изпълнение на 

договора. Прави справка в 

Търговския регистър, в Аген-

цията по вписванията, НАП и 

други институции. Всеки за-

страховател си има своята 

практика, но по принцип те 

много си приличат в това 

отношение.

Темите, на които искам 
да обърна внимание по от-
ношение на изключенията за 
покритие по бонда, са:

1. Неплатежоспособност 

на фирмата;

2. Процедура по ликвида-

ция на дружеството;

3. В случаите, в които 

неизпълнението на дого-

ворните условия от страна 

на изпълнителя се дължи на 

действия или бездействия 

на възложителя, които се 

окачествяват като забава 

по договора; 

4. Страните по догово-

ра, възложителят и изпъл-

нителят, съдържащ условия 

за гаранционен ангажимент, 

инсценират застраховател-

ното събитие;

5. Когато изпълнителят 

и/или възложителят умиш-

лено са заблудили застра-

хователя с неверни данни за 

застрахования риск или за-

страхователното събитие.

Важно! Изключенията 

са изрично упоменати в Об-

щите условия (ОУ) на всеки 

бонд. 

1. Какво е неплатежоспо-
собност на фирмата?

Неплатежоспособност-

та е обективно състояние, в 

което изпада фирмата, коя-

то не е в състояние да по-

крива свое изискуемо парич-

но задължение. В Търговския 

закон е предвидено задълже-

нието да е парично и изиску-

емо, тоест да е определено 

по размер и да има правното 

основание с настъпил падеж 

за изпълнение.

Също така в неплатежо-

способност изпада и фирма, 

която е спряла да си обслуж-

ва плащанията към своите 

доставчици и контрагенти. 

Когато фирмата е из-

паднала или изпада в не-

платежоспособност и кан-

дидатства за бонд, това 

трябва да се отбележи във 

въпросник-предложението 

или в пояснителни бележки в 

комуникацията със застра-

хователя. 

Важно! Ако има налични 

предпоставки за изпадане в 

неплатежоспособност, това 

е изключен риск по ОУ и за-

страхователят трябва да 

знае за него, за да не се сти-

га до усложнения при щета, 

защото застрахователят 

ще има правното основание 

да откаже плащане по нея.

2. Как ликвидацията на 
дружеството влияе на из-
даването на бонд?

На следващо място об-

ръщам внимание на ликви-

дацията на дружеството, 

защото има много тънки мо-

менти, когато се ликвидира 

дадено дружество. 

Ликвидацията е проце-

дурата по доброволно пре-

кратяване дейността на 

дружеството, която се ини-

циира, когато активите на 

дружеството са достатъч-

ни да покрият неговите за-

дължения (ако има такива). 

Целта е да се разпредели 

остатъкът от имущество-

то между съдружниците/

собственика на капитала и 

дружеството да се прекра-

ти.

Важно! В случай че фир-

мата има натрупани задъл-

жения и не е в състояние 

да ги погаси, управителят 

трябва да инициира произ-
водство по несъстоятел-
ност. 

Имаме два вида ликвида-

ция - едната е доброволна, а 

другата е принудителна.

Разликата е, че при до-

броволната има наличен па-

ричен ресурс в дружеството 

и с него може да се направи 

ликвидацията. При прину-

дителната няма налични 

парични средства и креди-

торите претендират да 

бъдат удовлетворени чрез 

принудителната ликвидация 

в изрично предвидените от 

закона случаи.

Важно! Ликвидацията 

като „край” на ТД трябва 

да различаваме от несъс-
тоятелността – един друг 

възможен завършек. Тя е при-

нудително прекратяване на 

ТД, когато то е неплатежо-

способно/свръхзадлъжняло. 

Законът изрежда и още 

няколко основни задължения 

на ликвидатора/ликвида-

торите. Така те са длъжни 

например да довършат те-

кущите сделки. Освен това 

могат да сключват нови 

сделки, но само ако това се 

налага от ликвидацията. Те 

представляват дружество-

то и имат правата и задъл-

женията на изпълнителния 

му орган - тоест примерно 

на Общото събрание или на 

Управителния съвет. 

Това как може да бъде по-
влияно към бонд гаранцията?

Ако дружеството из-

пълнява определен проект 

по обществена поръчка и 

възложителят няколко пъти 

е спирал и прекъсвал проек-

та и се оказва, че той не е 

завършен в срок. Тогава, за 

да се изпълни докрай ОП, 

трябва да се пусне допъл-

нително удължаване на бонд 

гаранцията. И ако в този пе-

риод дружеството е влязло 

в ликвидация, тогава ликви-

даторът може да удължи га-

ранциите, за да се довърши 

изпълнението на договора и 

да се приключи проектът. 

Това се упоменава във въ-

просник-предложението или 

с пояснителни бележки в 

имейл комуникацията.

Това е важно за застра-

хователя, за да може той 

да си прецени дали иска да 

удължи бонд гаранциите. За-

страхователят може да пре-

цени, че рискът е прекалено 

висок за него, и да откаже 

удължаването.

Важно! Всяко едно из-

ключение го разглеждам през 

призмата на правото, защо-

то бонд гаранциите се под-

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.

чиняват на правната рамка 

в страната.

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

Често се случва възло-

жителят да забави изпълне-

нието на проекта по обек-

тивни причини. Например 

при СМР на открито и пада-

нето на много ниски темпе-

ратури, които не позволяват 

да се изпълнява проектът по 

зададените срокове. В този 

случай не се предявява пре-

тенция по гаранцията, а се 

изисква удължаване на срока 

от застрахователя.

Иначе имаме забава, 

когато възложителят нео-

правдано не приеме предло-

женото му от изпълнителя 

изпълнение или не даде не-

обходимото съдействие, 

без което изпълнителят не 

би могъл да изпълни задъл-

жението си. Когато възло-

жителят е в забава, рискът 

преминава върху него.

4. Страните по договора, 
възложителят и изпълни-
телят, които са поели 
условия за гаранционен 
ангажимент и инсцени-
рат застрахователното 
събитие.

Ако при другите видове 

измами се касае основно за 

личностното самооправда-

ние, тук имаме и „обществе-

но оправдание“, обществена 

нагласа и толерантност, 

която в дадения случай под-

помага неговото вътрешно 

решение да извърши измама-

та. Що се отнася до бързи-

ната, с която се реализира 

застрахователната измама, 

тя въпреки различните видо-

ве застрахователни условия 

е сравнително приемлива за 

измамника. Сроковете за из-

плащане на обезщетения са 

обикновено от 15 до 45 дни. 

Този фактор допринася мно-

го за примамливостта на из-

мамите в застраховането.

При бонд гаранциите 

най-често имаме планирани 

застрахователни измами. Те 

обикновено са много трудни 

за разкриване, тъй като при 

тях извършващият измама-

та е подготвил това пред-

варително. За планирането 

е извършено предварително 

обмисляне на следните еле-

менти:

– Намиране и определяне 

на подходящ обект за за-

страхователна измама;

– Планиране на вида и 

способа за извършване на 

измамата;

– Сключване на застра-

хователния договор при за-

страховател по най-изгод-

ната и „безопасна“ схема;

– Осигуряване на необ-

ходимите за схемата данни, 

факти и доказателства за 

осъществяване на измама-

та.

Методите на планиране 

на застрахователни измами 

при бонд гаранциите най-

често са инсценираните 

събития:

Инсценирани събития – 

това е такова събитие от 

криминален или некримина-

лен характер, създаването 

на което може да повлияе 

за приемане от други лица 

на изгодни за инсцениращия 

решения. Целта е чрез лъж-

ливо създадените факти, 

данни, обстоятелства, до-

кументи 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 правота-

та на измамника.

5. Когато изпълнителят  
и/или възложителят умиш-
лено са заблудили застра-
хователя с неверни данни 
за застрахования риск 
или застрахователното 
събитие.

Преди да се издаде кон-

кретната полица за гаран-

тиране на договора пред 

възложителя, изпълнителят 

попълва въпросник-предло-

жение, където е длъжен да 

бъде максимално обективен 

и честен в предоставената 

информация. На база този 

въпросник застраховате-

лят прави оценка на риска и 

последваща ценова оферта 

при положителна оценка. 

Ако впоследствие се уста-

нови, че във въпросника има 

неточности, пропуски или 

умишлено подвеждаща ин-

формация, 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 съв-

купност за изключение по 

бонд гаранциите, които ка-

саят поведението на въз-

ложителя, което може да 

създаде предпоставка за 

неизпълнение на проект от 

изпълнителя.

Заключение

Разгледаните 5 изключе-

ния са важни, защото каса-

ят 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 попре-

чат на изпълнителя да реа-

лизира проекта качествено 

и в срок.

Изключенията са анти-

подът на покритията по 

бонд гаранциите. Колкото е 

важно да се знае какво точ-

но покрива един бонд и какви 

ползи носи на изпълнителя 

по ОП, толкова е важно да 

се знае и какво точно не по-

крива 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.
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Отличен в категория 

„Бизнес сграда - ниско 

строителство“ на нас-

коро приключилия конкурс 

A+Awards, организиран от 

Architizer, един от послед-

ните проекти на студио 

Piet Boon се отличава с 

респект към околната 

среда. Студиото проек-

тира офиса на холандска 

фирма в град Оостзаан 

като група от едноетаж-

ни постройки, вдъхновени 

от външния вид на плевни-

те и фермите в околност-

та. Те са разположени 

около озеленен вътрешен 

двор с обособени разно-

образни зони за работа, 

но и за почивка или хра-

нене. Във вътрешността 

на сградите офис прос-

транствата се редуват 

със зони с излъчването, 

комфорта и функционал-

ността на истински дом. 

Напълно оборудвана съ-

временна кухня, канапета 

XXL, поставени върху мек 

килим, в който потъваш, 

удобни фотьойли, ниски 

масички - усещането за 

уютно жилище е напълно 

постигнато.

СПА зона, фитнес зала 

и външен басейн допълват 

този мечтан офис за при-

мер.

Над 320 бранда и близо 650 артисти станаха част от около 400 събития между 28 
септември и 11 октомври

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Отменена през април 

заради пандемията от 

коронавируса, Миланска-

та седмица на дизайна 

се завърна в близък до 

оригинала формат. Milano 

Design City на практика 

бе вариант на Fuorisalone 

Digital, съпътстващото 

изложение на традицион-

ния Международен мебе-

лен панаир в столицата 

на Северна Италия, който 

не се състоя тази година. 

Между 28 септември и 11 

октомври форумът се раз-

положи в много локации на 

италианския град, пред-

лагайки гъвкава и богата 

програма.

По улиците на артис-

тичния квартал „Брера“, 

в шоуруми, музеи и гале-

рии се представиха над 

320 бранда и близо 650 

дизайнери, които станаха 

част от около 400 съби-

тия. Сред тематичните 

акценти бяха културата 

в дизайна и иновациите, 

редизайнът на градските 

пространства, устойчи-

востта и кръговата ико-

номика. 

Milano Design City е от 

особено значение за ита-

лианските произво-

дители на мебели, 

които бяха силно за-

сегнати и принуде-

ни да спрат производство 

заради почти двумесечна-

та карантина. Превръщай-

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

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 пси-

хичното и физическо здраве. Всъщност подобно е 

положението и на Стария континент, особено сега 

в условията на пандемия, която и идващата зима за-

плашва да ни задържи между стените.

Затова експертите препоръчват, за да възста-

новим връзката си с природата, да внесем живи сте-

ни 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 ве-

щества 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 създа-

ване на здравословна зелена среда, като ползите за 

здравето надхвърлят комфорта. 

Мъхът осигурява допълнителна система за фил-

триране 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 въ-

глероден двуокис намалява 

значително. Растението 

отделя отрицателни йони, 

положителните ефекти 

от които в момента се 

анализират в множество 

научни трудове.

Той е и по-евтина ал-

тернатива. За разлика от 

традиционните видове 

стените от мъх не из-

искват скъпа поддръжка, 

редовна подмяна на рас-

тения или пестициди.

Връщането към нормал-

на употреба на обществе-

ния транспорт в свят след 

COVID-19 може да бъде трудно, 

но новите дизайнерски кон-

цепции гледат към бъдещето 

с безопасни и иновативни ре-

шения, които изглеждат хем 

красиви, хем функционални.

Нова концепция за трамвай, 

наречена Островът - дело на 

дизайнери от Хонконг, предпо-

лага движение без шофьор, как-

то 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.

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

ки се в жива сцена за бран-

дове от различни мащаби 

и страни, тези две седми-

ци бяха ключови не само 

за местните компании, а 

и за всички останали, кои-

то задават тенденциите 

в интериора и градската 

среда. 

Организаторите, сред 

които особено важна роля 

има общината, предложи-

ха разнообразни формати 

за стотиците събития 

– свободно достъпни или 

изискващи покана, диску-

сии и кръгли маси на живо, 

кaкто и уебинари. 
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Визията на зданието поставя акцент върху три ценности – движение, гъвкавост и устойчивост

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

М е ж д у н а р о д н и я т 

олимпийски комитет има 

чисто нов дом в Лозана, 

Швейцария – сграда, в коя-

то 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, гъв-

кавост и устойчивост, и 

те са демонстрирани във 

всеки аспект. 

Постройката се свърз-

ва и с красив парк и се 

вписва идеално в зелената 

обстановка. Има екопок-

рив и множество тераси, 

както и фитнес център за 

ползване от служителите. 

Кранове с нисък дебит на-

маляват консумацията на 

вода, а улавянето на дъж-

довете помага за снабдя-

ването.

В сърцето на Олимпий-

ския дом има извиващо се 

стълбище с усукващ се и 

внушаващ страхопочита-

ние дизайн. То символизи-

ра обединението и един-

ството. Слънчеви панели 

го захранват с електрое-

нергия.

Екологичните параме-

три на сградата са й оси-

гурили сертификат LEED 

v4 Platinum с най-високия 

точков резултат, даван 

някога (93 от 100). Наред 

с това тя има сертифи-

кати Minergie P. и SNBS с 

„платинен“ статут, които 

допълнително доказват, 

че е сред най-устойчиви-

те в света. 

Авторите на проекта 

се надяват, че техните 

постижения ще са вдъх-

новение за строителите 

по цял свят в създаването 

на по-устойчиви здания, 

които подобряват окол-

ната среда, вместо да я 

увреждат.

Министерството на околната среда, водите и го-

рите на Румъния ще осигури средства за около 9000 до-

макинства, 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 кандидат-

стват 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 схе-

мата има екологична цел, но и икономически, и социални 

компоненти.

Повечето къщи в Румъния не са достатъчно изоли-

рани, 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 венти-

лационни системи, LED осветление, сензори за движение 

и клапани и тръби.

Наскоро Румъния стартира и програма за субсиди-

ране 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.

Индустриален ком-

плекс, разположен в север-

ния индийски град Кишан-

гарх, е изграден с мисъл 

за устойчивостта. Най-

забележителното в него е 

впечатляващата фасада, 

направена от собствени-

те строителни отпадъци. 

Сградата е централа 

на Stonex India – един от 

най-добрите производите-

ли и доставчици на мра-

мор в страната, което е 

задължило архитектите 

от Urbanscape Architects 

непременно да вложат ес-

тествен камък. Наред с 

това е трябвало да се де-

монстрира и уважението 

на компанията към заоби-

калящата я среда и при-

родата, както и нейните 

основни ценности – сила и 

съвършенство. 

Резултатът със си-

гурност представя всички 

тези концепции, особено 

чрез вдъхновяващите фа-

сада и покрив, изработени 

с комбинация от оста-

тъци от близката скална 

кариера и такива, гене-

рирани от строителната 

площадка. 

Ориентацията и ви-

зията на самата сграда 

са замислени така, че да 

облекчават климатич-

ното натоварване чрез 

концепцията за „земно 

поемане”, тоест идеята 

за изграждане на земна 

стена около външната 

страна на конструкци-

ята, за да се постигне 

пасивно охлаждане. За-

това част от структу-

рата е „потопена“ в зе-

мята. Така тя се бори с 

горещия и сух климат, за 

да остане хладна през 

топлите летни месеци 

и същевременно топла 

през зимата. Вътреш-

ните температури  и 

контактът със земята 

са подпомогнати от лъ-

чисто охлаждане, което 

осигурява 60% ефектив-

ност от гледна точка на 

разходите за поддържане 

на климата в помещения-

та. Пространствата на-

около се използват вни-

мателно и реализират 

максималния потенциал 

за зеленина и градини. 

Завършен през 2019 г., 

индустриалният комплекс 

е с размер около 20 000 

квадратни метра.

Stut tgar ter  St ra-

ssenbahnen AG (SSB) 

удължава  железо -

пътната линия U6 

от Щутгарт-Фаса-

ненхоф до летище-

то, което изисква 

построяването на 

127-метров  мост 

над магистрала A8. 

Съоръжението с ди-

зайн на филигранна 

мрежа се състои от 

две успоредни сто-

манени арки и бе-

тонна конструкция, 

окачени на въглеродни 

въжета, произведени в 

Швейцария. Проектът 

за мост-арка е с диаго-

нално разположени дър-

жачи, които се пресичат 

и създават впечатление 

за фина кабелна мрежа. 

Разработен е от инже-

нерното бюро Schlaich 

bergermann partner (SBP) 

от Щутгарт, които по-

ясняват, че решението 

им е рядкост, защото 

класическите висящи 

или въжени мостове се 

изпълняват с вертикал-

ни въжета.

Конструкци ята  на 

мрежестия мост е по-

твърда и с по-голяма як-

ост в сравнение с тази на 

въжените. Това означава, 

че деформацията при на-

DNA Barcelona Archi-

tects представи комплекс 

Millenium във Валдедебас, 

Мадрид. Той е уникална 

съвкупност от хотелски 

и офис площи, интегри-

рана в един от най-ва-

жните жилищни, бизнес 

и развлекателни квартали. Трите съставляващи го сгра-

ди 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 отдел-

ните блокове се срещат и си комуникират.

товарване от трафика е 

по-малка. Факт с особена 

важност за железопътни-

те съоръжения, защото 

ако деформациите, пре-

дизвикани от натоварва-

нето, са твърде големи, 

релсите се огъват и вла-

кът излиза от тях.

Иновация в проекта 

са и самите въжета, кои-

то са от полимер, подси-

лен с въглеродни влакна 

(Carbon f iber reinforced 

polymer – CFRP), а идея-

та да заменят стомане-

ните с тях е на Лоренц 

Хаспел от екипа на SBP. 

Той избира за партньор 

Андреас Винистьорфер, 

основател и главен из-

пълнителен директор на 

швейцарската компания 

Carbo-Link, дъщерна на 

Empa, която има близо 

20-годишен опит с произ-

водството на елементи 

от въглеродно подсилени 

полимери.
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Превод Радостина Иванова

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, dedicat-

ed 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 Mu-

nicipality (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 monu-

ments, 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. 

On October 12, at an of-

ficial ceremony on the occa-

sion of the Day of the Bul-

garian Municipality, „Stroitel“ 

Newspaper has been distin-

guished by the National As-

sociation of the Municipali-

ties in Republic of Bulgaria 

(NAMRB) with the prize per 

media „Voice of Munici-

palities“, in the weekly edi-

tions. The team of  „Stroitel“ 

Newspaper is awarded with 

a Plaque and a Diploma of 

Honour for its profession-

alism and for objectively 

reflecting the problems of 

Bulgarian municipali t ies. 

The award was presented to 

the Procurator and Editor-in-

Chief of „Stroitel“ Newspa-

per Reneta Nikolova by the 

Mayor of Samokov and also 

member of the MB of NAMRB 

Vladimir Georgiev. The event 

took place in „Boyana“ Resi-

dence and was attended by 

the President of the National 

Assembly Tsveta Karay-

ancheva, the Vice President 

of the NA Emil Hristov, the 

Deputy Prime Minister for 

Economic and Demographic 

Policy and Minister of Tour-

ism Mariyana Nikolova, the 

Minister of Regional Devel-

opment and Public Works 

Petya Avramova, the Minister 

of Economy Lachezar Bori-

sov, the Minister of Finance 

Kiril Ananiev, the Minister 

of Labour and Social Policy 

Denitsa Sacheva, the Minis-

ter of Health Prof. Kostadin 

Angelov, Minister of Educa-

tion and Science Krasimir 

Valchev, the Chairmen of the 

Parliamentary Committees 

on Regional Development 

and Urban Development 

Iskren Veselinov and on En-

vironment and Water Ivelina 

Vassileva, members of par-

liament, mayors, representa-

tives of various institutions 

and organisations. Among 

the official guests of event 

were Eng. I l iyan Terziev, 

Chairman of the Manage-

ment Board of the Bulgar-

ian Construction Chamber 

(BCC) and Lyubomir Pei-

novski, member of the EB 

and MB of BCC. 

The festive eve begun 

with the performance of en-

semble „Philip Koutev“, after 

which the Chairman of the 

NAMRB and Mayor of Veliko 

Tarnovo Danail Panov wel-

comed  the attendees and 

congratulated his colleagues 

on the holiday. 

Upon the receipt of the 

„Voice of Municipali t ies“ 

prize in category Media, the 

Procurator and Editor-in-

Chief of „Stroitel“ Newspa-

per 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 infra-

structure renovation, devel-

opment and improvement of 

Bulgarian towns and regions. 

„This is also a point of inter-

section, where the efforts of 

the construction sector and 

the local authorities get to-

gether. The goal is common 

– Bulgarian municipalities to 

become more and more at-

tractive 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 di-

rector Mrs. Silviya Georgieva 

for the fruitful cooperation, 

which we managed to estab-

lish. Special thanks to our 

colleague Kremena Tsvetko-

va – 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“ Newspa-

per  and all the mayors, who 

trusted us, deserve thanks“, 

stated Nikolova. She has 

added that many new initia-

tives 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 re-

flecting actively – profession-

ally and observing the prin-

ciples of ethical journalism, 

what is happening in Bulgar-

ian 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 Ter-

ziev 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.

Eng. Angel Dzhorgov, Deputy Mayor of Sofia 
in charge of Public Construction:

the completion of the third metro line

“Stroitel“ Newspaper 

Eng. Dzhorgov, what 
are the prime tasks that you 
set for yourself as Sofia’s 
Deputy Mayor? 

I know the administra-

tion of Sofia Municipality 

well, having worked with the 

majority of the people on 

the projects for the metro. 

My main task now is to com-

plete all that my predeces-

sors started, in a success-

ful, qualitative and timely 

manner. The sites of priority 

importance for the next three 

years, the remaining time of 

the mandate of Sofia’s May-

or Yordanka Fandakova, are 

the construction of the inner-

city ring and reconstruction 

of the East Tangent, the re-

pair of the tram line along 

the „Tsar Boris I I I” Blvd., 

and certainly, the construc-

tion, renovation, and expan-

sion 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 infra-
structure 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 implementa-

tion is split inшд 4 phases. 

In August this year the first 

phase was put into exploita-

tion – from „Krasno selo“ up 

to „Vladimir Vazov“ Blvd., 8 

km long with 8 stations, the 

construction of which had 

commenced at the begin-

ning 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 „Gor-

na 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 con-

trol systems, of which there 

are six, and one of them in-

cludes 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 dur-

ing 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 sta-

tions will be built along the 

„Vladimir Vazov“ Blvd. The 

public procurement proce-

dure 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 neces-

sary 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 possi-

ble that construction of this 

section of the third line will 

commence at the beginning 

of 2021.

How do you plan to 
work with the representa-
tives of the Bulgarian Con-
struction Chamber (BCC) 
and more specifically with 
the representatives of its 
Sofia  organisation? In 
which direction do you see 
possibilities for coopera-
tion? 

Our liaison with BCC is 

frequent and important. We 

have already held a meet-

ing with the management of 

the Chamber and the BCC 

RO - Sofia. At the meeting, 

Sofia Municipality informed 

them about its investment in-

tentions, in which construc-

tors 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 exchang-

ing practices and stand-

points on current issues, as 

well as to receive their sug-

gestions.
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ КСБ

Петя Аврамова, 
министър на 

регионалното развитие 

и благоустройството 

Седма 
фотоизложба 
по повод Деня 
на строителя

Николай Бабачев

На 13 октомври се изи-

гра 8-и кръг на Българска 

строителна футболна 

лига (БСФЛ). Най-инте-

ресна бе срещата между 

тимовете, които в пре-

дишния шампионат споре-

ха за първото място, изво-

ювано от „Хоум Комфорт 

БГ“, а сребърните медали 

останаха за „Каммартон 

България“. Сега дербито 

беше под диктовката на 

„Каммартон България“, 

които с играта си заслу-

жиха класическата побе-

да 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 попа-

дение 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 хетт-

рик на Георги Асенов за 

„холдинга“ и попадения 

на Денис Борисов, Милен 

Кръстев и Диан Илев за 

„Пайп Систем“.

Водени от своя мени-

джър Иван Ангелов, „Бигла 

3“ направиха немислимото, 

след като губеха от „Гла-

вболгарстрой“. 15 минути 

преди края на срещата ре-

зултатът бе 0:4 за ГБС, но 

на финала той се промени 

до крайното 4:4. За „лясто-

вичките“ изравнителните 

голове бяха дело на Тодор 

Борисов (2), Александър 

Господинов и Николай Сто-

янов. За „Главболгарстрой“ 

точни бяха Никола Стоил-

ков (2), Борислав Филипов 

и Кирил Кирев.

Третото реми - 1:1, 

постигнаха „Щрабаг“ и 

„Строителният техни-

кум“. За ветераните за 

пореден път вкара Михаил 

Димов, а за „Щрабаг“ се 

разписа Петър Малинов.

Капитанът на „Бокал“ 

Владимир Василев реа-

лизира две попадения в 

заключителните минути 

от мача срещу „Виваком“ 

и донесе победата за своя 

тим с 2:0.

„Марибор строй“ про-

дължава със силното си 

представяне. Отборът 

записа поредна победа, 

като надделя с 9:5 над 

репрезентацията на „Хид-

рострой“. За по-добрите 

точни бяха Борислав Бе-

широв (3), Никола Георгиев 

и Николай Зайков (по 2) и 

Нурхан Реджеп и Асен Ге-

оргиев (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 про-

тивника си с 19:1. В поре-

ден мач с най-много удари 

във вратата се отличиха 

Дилян Василев (6), Вла-

дислав Славов (4) и Ста-

нислав Иванов (3). Николай 

Аргиров и Павлин Петров 

вкараха по два, а Росен 

Ненчев и Никола Николов – 

по един. Почетното попа-

дение за „Сървейн Дизайн“ 

отбеляза голмайсторът 

на тима Момчил Тонев.

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Коректор Румяна Кръстева 
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Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев
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Разпространение 

„Български пощи“ ЕАД

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

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

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

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

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
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УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

От името на Управителния съвет на Национал-

ния 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, ко-

леги и съграждани!

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

                  

Октомври 2020 г.   Инж. Тодор Топалски 

                        Председател на УС на НКСВ

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 

П О З Д Р А В И Т Е Л Е Н   А Д Р Е С

НАЦИОНАЛЕН КЛУБ 

НА СТРОИТЕЛИТЕ ВЕТЕРАНИНКСВ

Десислава Бакърджиева

Знаковият Европейски 

музикален фестивал 2020, 

който започна на 15 сеп-

тември с концерта „Люд-

мил Ангелов свири Шопен“, 

ще предложи още вълнува-

щи събития. 

На 20 и 21 октомври 

в зала „България“ ще се 

проведе мултимедийният 

концерт „Кино и класика“ 

под диригентството на 

Максим Ешкенази и со-

листите Мила Георгиева 

и Георги Черкин. Атрак-

тивната програма включ-

ва популярни класически 

пиеси и филмови хитове, 

които са аранжирани от 

Георги Черкин специално 

за събитието, а мулти-

медията е дело на Иван 

Юруков. На 29 октомври в 

Sofia Live Club ще се изя-

вят 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 за-

лата ще бъде запълнен на 

50%.

На 18 ноември столич-

ната публика ще се срещ-

не за първи път със звез-

дата на фадото Рикардо 

Рибейро от Португалия и 

неговото трио – Бернар-

до Ромао (португалска 

китара), Карлош Мануел 

Проенса (фадо китара) и 

Даниел Пинто (бас кита-

ра). Мъжките вокали в ти-

пичния португалски жанр 

са истинска рядкост, а по-

коряващите интерпрета-

ции и респектиращата ка-

риера на Рикардо Рибейро 

са предпоставка за едно 

незабравимо преживяване. 

В програмата на фес-

тивала е включено и съ-

битието за деца „Моцарт 

и Бетовен“, което ще се 

проведе на 6 ноември от 

11 ч. в залата на Нацио-

налното музикално учи-

лище „Любомир Пипков“ 

с участието на солисти 

от НМУ и водещите Ка-

терина Тупарова и Румен 

Григоров.
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

6. АБОНАМЕНТ ЗА PDF ИЗДАНИЕТО НА В. „СТРОИТЕЛ“

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 350 лв. 

Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 650 лв. 

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

СТРАНИЧНИ
Размер 355х63 пиксела
Цена – 1800 лв./1 година
              250 лв./1 месец

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


