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Експозицията се реализира по повод Деня на строителя със съдействието на Столичната община
Председателят на Управителния съвет на Камарата на строителите в България (КСБ) инж. Илиян
Терзиев и кметът на Столичната
община (СО) Йорданка Фандъкова
откриха седмата фотоизложба „Виж
София – заедно строим за хората“,
посветена на Деня на строителя –
Димитровден. Експозицията, организирана от КСБ и в. „Строител” със
съдействието на СО, е разположена
на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК.
Кметът Фандъкова заяви, че за
пореден път на едно от най-знаковите и красиви места в града се представят 60 прекрасни фотографии с
обекти, реализирани в последната
година на територията на СО. „Рядко имаме възможност да видим, да
се убедим, че градът ни се развива
и променя благодарение на усилията
на много хора, на работата на строители, проектанти и архитекти и
на инвестициите от страна на администрацията. По-голямата част
от показаните обекти са финансирани от бюджета на Столичната
община и от ЕС”, каза тя.
Йорданка Фандъкова не пропусна
да благодари на КСБ и на най-голямото Областно представителство
на Камарата – в София, на екипа
на в. „Строител”, на прокуриста
и главен редактор на изданието и
на фотографите, чиито творби са
включени в експозицията.
Тя каза още, че разчита на КСБ
да работи за повишаване на качеството на строителството. „Обикновено се смята, че то е в противовес
с озеленяването. Но отговорните
инвеститори и строители обръщат
все повече внимание на зелените
проекти, като намират начини и
интересни решения”, заяви кметът
на СО.
` стр. 3

Снимка Калоян Станчев

В. „Строител”

ИНТЕРВЮ

` стр. 6-8

Петя Аврамова, министър на регионалното
развитие и благоустройството:

Отчитаме напредък по всички
големи инфраструктурни
проекти въпреки пандемията

Честит Димитровден!
Честит празник, строители!
Да бъде благословен Вашият труд и
съграденото от Вас! С гордост пренасяйте през
вековете гения на българския строител.
Екипът на в. „Строител“ Ви пожелава здраве,
сили, амбициозни цели, високи стандарти и
много успешни проекти!
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Уважаеми колеги,

От името на Управителния съвет на Камарата на строителите
в България (КСБ) и от мое име имам
удоволствието да Ви поздравя с професионалния празник на българските
строители - Димитровден! Почитайки традицията, на 26 октомври
правим равносметка за отиващата
си 2020 г. и си поставяме нови цели.
Отминаващата година бе различна – тя бе белязана от пандемията
COVID-19, изправи ни пред нови предизвикателства, но ние не спряхме да
работим, за пореден път показахме,
че строителството е двигателят
на икономиката. Обръщайки се назад в една от най-трудните не само
за България, но и за света години,
можем да сме горди с резултатите
от труда на българските строители - 8-те нови, изключително красиви
и модерни станции на Софийското
метро, стотиците километри новоизградена и рехабилитирана пътна

инфраструктура, екологични обекти,
детски градини, училища, обновени
градски центрове, сгради, паркове и
много други изпълнени с професионализъм и високо качество обекти.
Коронавирусът не попречи на КСБ
да се грижи и да помага на своите
членове, да отстоява интересите
им. Камарата продължи да изпълнява
и набелязаните приоритети, свърза-
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26 октомври
Димитър Живков, член на Контролния съвет на КСБ
Димитър Костов, председател на ОП на КСБ Добрич

ни с предложения за промени в законодателството, касаещо строително-инвестиционния процес. Водихме
ползотворен диалог с правителството, институциите, работодателските, синдикалните и сродните браншови организации.
И през 2020 г. българските строители не изневериха на благородната
традиция – да са първите, които се
отзовават на помощ при беди и природни бедствия. Фирми членове на
КСБ помогнаха за справянето с водната криза в Перник.
Пред нас е новата 2021 година,
която отново няма да бъде лека за
икономиката. Ще е необходима мобилизация на бранша за успешно завършване на проектите от настоящия програмен период. Ще трябва
да сме добре подготвени и за предизвикателствата, пред които ще
ни постави новият със старта на
инициативата „вълна на саниране“,
включването на страната ни в европейския Зелен пакт и програмите

Инж. Димитър Янакиев, президент на „Мидия груп
Холдинг“ АД
Димитър Николов, кмет на община Бургас
Димитър Георгиев, председател на ДАНС
Инж. Димитър Манолов, президент на КТ „Подкрепа“

за възстановяване на икономиката
на ЕС. На дневен ред е и въпросът
за по-активното включване на КСБ в
подготовката и квалификацията на
кадрите.
Камарата на строителите в България работи по всяко от тези направления.
Скъпи колеги, нека да продължим
да бъдем сплотени, а професионализмът и доброто изпълнение да са
видими във всички наши обекти. Да
градим и да правим страната ни покрасива, по-модерна и по-привлекателна за живеене, бизнес и инвестиции.
На светлия празник Димитровден
приемете моите и на УС на Камарата сърдечни пожелания за здраве и
късмет, успехи и постигнати цели в
отговорната и благородна професия,
която сме избрали!
Честит празник!
Инж. Илиян Терзиев,
Председател на УС на КСБ

ëùąĆüĆĄĂúøùāøùā
28 октомври
Пламен Иванов, член на УС на КСБ и председател
на ОП на КСБ – Пловдив
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ȖȚȒȘȐȝȈșȍȌȔȈȐȏȓȖȎȉȈ
Снимки в. „Строител“

` от стр. 1

Кметът Фандъкова обяви, че предстои стартът на
засаждането на Новата гора
на София. „Вярвам, че компании от бранша ще се включат и така ще опровергаят
обвиненията, че мислят
само за строителния процес.
Важно е да се обръща внимание и на градската среда, и
на екологията, защото това
е модерният подход”, подчерта тя.

„Това е седмата година, в която съвместно със
Столичната община правим
тази изложба по повод Деня
на строителя”, заяви от своя
страна председателят на
УС на КСБ инж. Илиян Терзиев. „2020 не e обикновена
година. Кризата с COVID-19
постави всички браншове
пред сериозни предизвикателства. Строителството
обаче не спря. И тук искам
да използвам случая да благодаря на правителството,
на Столичната община и на
г-жа Фандъкова за това, че
въпреки извънредните мер-

ки реализацията на обектите продължи, хиляди хора
запазиха своята работа, а
качеството на живот на
стотици хиляди българи се
подобри“, каза още той.
„Радвам се, че днес чрез
традиционната годишна
изложба ще можем да покажем част от промяната и
развитието на София през
изминаващата година - новоизграденото метро, обновените булеварди и улици, нови

детски градини и модернизирани училища, съвременни жилищни и офис сгради.
Искам да поканя софиянци и
гостите на столицата да
отделят малко време, да се
разходят по моста до НДК
и да видят в показаните 60
пана колко много и прекрасни неща са направени в нашия град“, каза в заключение
председателят на КСБ. По
повод предстоящия празник
на българските строители
Димитровден той пожела на
колегите си здраве и много
нови успешно реализирани
обекти.

До 1 ноември жителите и гостите на София ще
могат да видят паната с
включените снимки, някои
от които заснети въздушно с квадрокоптер (дрон). В
изложбата са включени знакови здания, съоръжения от
инфраструктурата и места
в столицата, сред които са
новите станции на метрото, обновеният бул. „България“, изграждащият се
участък на Софийския околовръстен път, модернизирани
детски градини, облагородени паркове и зони за отдих и
др. За първи път фотографиите от експозицията са
представени и в специално
подготвена от екипа на в.
„Строител“ брошура.
На събитието присъстваха инж. Егмонт Якимов,
член на УС на КСБ, инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател
на ОП на КСБ - София, инж.
Пламен Пергелов, председател на СД на в. „Строител”,
инж. Павел Калистратов,
собственик на „Калистратов
Груп”, директорът на ОП „Софияплан” инж. Любомир Георгиев, Мая Косева, управител
на НИСИ, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент
на КТ „Подкрепа“, членове
на ОП на КСБ - София, представители на строителни
компании, на медиите и др.
Екипът на в. „Строител“
благодари за партньорството на „Геострой” АД, „Джи Пи
Груп” АД „Главболгарстрой
Холдинг” АД, „Трейс Груп Холд“,
„Калистратов Груп“ ООД,
„Черноморско Злато“ АД!
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ɊȿɉɍȻɅɂɄȺȻɔɅȽȺɊɂə
ɁȺɆȿɋɌɇɂɄɆɂɇɂɋɌɔɊ-ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅ

ȾɈ
Ƚ-ɇɂɅɂəɇ ɌȿɊɁɂȿȼ,
ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɇȺɍɉɊȺȼɂɌȿɅɇɂə
ɋɔȼȿɌɇȺɄȺɆȺɊȺɌȺɇȺ
ɋɌɊɈɂɌȿɅɂɌȿȼȻɔɅȽȺɊɂə
ɍȼȺɀȺȿɆɂȽ-ɇ ɌȿɊɁɂȿȼ,
ɍȼȺɀȺȿɆɂɋɌɊɈɂɌȿɅɂ


Ȼɢɯ ɢɫɤɚɥ ɧɚɣɫɴɪɞɟɱɧɨ ɞɚ ȼɢ ɩɨɡɞɪɚɜɹ ɩɨ ɩɨɜɨɞ ɞɧɟɲɧɢɹ ɩɪɚɡɧɢɤ ± Ⱦɟɧɹ ɧɚ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɹɉɨɠɟɥɚɜɚɦɧɚȼɚɫɢɧɚɜɫɢɱɤɢɪɚɛɨɬɟɳɢɜɫɬɪɨɢɬɟɥɧɚɬɚɢɧɞɭɫɬɪɢɹɞɚɛɴɞɟɬɟɜɫɟ
ɬɚɤɚɜɞɴɯɧɨɜɟɧɢɨɬɩɪɟɞɩɪɢɟɦɚɱɟɫɤɢɹɞɭɯɫɦɟɥɢɢɜɫɟɨɬɞɚɣɧɢ
Ɍɚɡɢ ɝɨɞɢɧɚ ɫɦɟ ɢɡɩɪɚɜɟɧɢ ɩɪɟɞ ɢɡɩɢɬɚɧɢɹ ɤɨɢɬɨ ɡɚɫɹɝɚɬ ɧɟ ɫɚɦɨ ɨɬɞɟɥɧɢ ɫɟɤɬɨɪɢ
ɧɨ ɢ ɰɹɥɚɬɚ ɢɤɨɧɨɦɢɤɚ ɧɚ ɫɬɪɚɧɚɬɚ ɧɢ ɇɟ ɟ ɬɚɣɧɚ ɱɟ ɟɞɧɚ ɢɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɚ ɤɪɢɡɚ ɡɚɩɨɱɜɚ ɫ
ɤɪɢɡɚɜɫɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨɬɨɚɫɴɠɢɜɹɜɚɧɟɬɨɧɚɢɤɨɧɨɦɢɤɚɬɚɡɚɩɨɱɜɚɨɬɩɨɞɟɦɚɦɭ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟɧɚɞɨɛɪɨɬɨɫɴɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɨɬɨɤɨɟɬɨɢɦɚɦɟɩɪɟɡɝɨɞɢɧɢɬɟɚɡɜɹɪɜɚɦɱɟ
ɳɟ ɭɫɩɟɟɦ ɞɚ ɢɡɜɴɪɜɢɦ ɡɚɟɞɧɨ ɬɨɡɢ ɬɪɭɞɟɧ ɩɴɬ ɋɬɨɪɟɧɨɬɨ ɨɬ ȼɚɫ ɨɫɬɚɜɚ ɜɴɜ ɜɪɟɦɟɬɨ
ɧɚɞɠɢɜɹɜɚɦɨɦɟɧɬɧɢɬɟɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɬɟɥɫɬɜɚɢɩɪɨɛɥɟɦɢɧɚɞɠɢɜɹɜɚɞɨɪɢɧɚɫɫɚɦɢɬɟ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɦ ɞɧɟɲɧɢɹ ɩɪɚɡɧɢɤ ɞɚ ȼɢ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɡɚ ɭɩɨɪɢɬɢɹ ɬɪɭɞ ɫ ɤɨɢɬɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɟ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɧɢɹɛɪɚɧɲɢɡɝɪɚɠɞɚɣɤɢɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɨɛɥɢɤɧɚȻɴɥɝɚɪɢɹ


ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɧɚȼɚɫɢɧɚȼɚɲɢɬɟɤɨɥɟɝɢɡɞɪɚɜɟɤɴɫɦɟɬɢɧɟɫɬɢɯɜɚɳɚɟɧɟɪɝɢɹ




ɋɭɜɚɠɟɧɢɟ
ɁȺɆȿɋɌɇɂɄɆɂɇɂɋɌɔɊ-ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅ:
ɌɨɦɢɫɥɚɜȾɨɧɱɟɜ

Ƚɪɋɨɮɢɹ
ɝ
ɋɨɮɢɹɛɭɥ³Ⱦɨɧɞɭɤɨɜ´ʋɬɟɥɰɟɧɬɪɚɥɚɮɚɤɫ

ǨȘȝǪȓȈȌȐȔȐȘǴȐȓȒȖȊȍȕȖȊȐȧȚȗȘȍȌșȍȌȈȚȍȓȕȈǲǨǩ

ǷȘȖȜȌȘȐȒȕȐȕȎǵȐȒȖȓȈȑǴȐȝȈȑȓȖȊ
ȉȍțȌȖșȚȖȍȕșȗȖȟȍȚȕȖȚȖȏȊȈȕȐȍǬȖȒȚȖȘ
Той дава заявка, че ще работи за единна, независима и
ȝȖȕȖȘȐșȒȈțȏȈȕȈǺǻǹȚȈȘȈǯȈȋȖȘȈ
Снимка авторът

отговорна Камара на архитектите и в сътрудничество
със сродните браншови организации

Снимка авторът

Елица Илчева

Емил Христов
Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов, председател
на Надзорния съвет на „Трейс
Груп Холд“ АД и член на Управителния съвет на Камарата
на строителите в България,
беше удостоен с почетното
звание Доктор хонорис кауза
за дългогодишно сътрудничество и значителен принос
към подобряването на инфраструктурата на Тракийски
университет – Стара Загора. Сред гостите на церемонията в Града под липите бяха
областният управител на
Стара Загора Гергана Микова,
зам.-кметът на Стара Загора Янчо Калоянов, прокуристът и главен редактор на в.
„Строител“ Ренета Николова,
общински съветници, културни дейци, бизнес партньори и
семейството му.
„Благодаря за оказаната
чест. Щастлив съм да се върна в Стара Загора отново, по
Пътя на науката. Даже не съм

си мечтал“, сподели развълнуваният проф. Михайлов. На
церемонията му бяха връчени
диплома, медал, плакет, тога
и церемониална шапка – символи на университета.
Проф. Михайлов изнесе
и академично слово – лекция на тема „Управление на
корпоративни системи“, а в
почетната книга завеща на
Тракийския университет посланието: „Човекът е незавършен, не несъвършен. Един от
най-важните житейски уроци
е да оставим сърцето да говори, да мечтаем дръзко и мъдро… Важна е не скоростта, а
пътят, който избираме, за да
стигнем до края.“
Проф. д-р ик.н. инж. Николай Михайлов е удостоен
с почетното звание Доктор
хонорис кауза по предложение
на ректора на университета
доц. д-р Добри Ярков, с пълно
единодушие от членовете на
Академичния съвет на тържествено заседание, проведено на 21-ви октомври.

20-ото отчетно-изборно Общо събрание
на Камарата на архитектите в България (КАБ)
из б ра арх. Вл ади м и р
Милков за председател
на Управителния съвет.
След оспорван балотаж
той получи 137 гласа
срещу 134 за арх. Стефан Аспарухов и ще управлява организацията
в следващите 4 години.
Другите двама кандидати бяха арх. Константин
Пеев и проф. д.а.н. арх.
Борислав Борисов.
Новият председател
е от Бургас и има 40-годишен проектантски
стаж и опит от участия
в управителни съвети.
Мотото на платформата му е „За единна, независима и отговорна
Камара на архитектите
в България”.
Той дава заявка, че
ще работи в сътрудничество със сродните
браншови организации за
издигане на обществения интерес и постигане на общите цели, и залага на единодействие и
с Камарата на строителите в България.
Като о с н ов н и ак центи за действие оп-

ределя: Анализ на политическата обстановка
и социално-икономическата среда в България
и произтичащите от
това задачи пред Камарата; Качество на
архитектурния проект;
Усъвършенстване на
националното законодателство като условие
за достъп до пазара на
архитектурни услуги,
защита на професията и качество на архитектурния продукт (в
полза на обществото);
Работа с комисиите на
Наро дното събрание
и Националното сдружение на общините в
Ре пу б ли ка Бъ лг ари я ;
Преструктуриране разходите на Камарата
при фиксирани годишни
приходи за нарастване
дела на средствата за
основна дейност и произтичащи от това промени в Устава; Приемственост, надграждане,
контрол в работата на
Управителни я съвет;
Ефективна и делова работа на Общото събрание; Работа с медиите.
Форумът избра и УС
в състав: ландш. арх.
Александър Недев, арх.
Атанас Ковачев, проф.
д.а.н. арх. Борислав Бо-

рисов, ландш. арх. Веселина Калайкова, арх.
Константин Димов, арх.
Константин Пеев, арх.
М арт и н М и к у ш , арх.
Мартин Христов, арх.
Мирослав Бойчев, арх.
Емил Стоянов.
Председател на Контролния съвет е арх.
Костадин Христов, който спечели надпреварата с досегашния председател на УС на КАБ арх.
Николай Баровски.
В отчета си арх. Баровски акцентира на наемането на централен
офис за КАБ в сградата
на Дома на архитекта
на ул. „Кракра“ 11, която
се стопанисва от САБ,
както и на добрата ко-

ординация със сродните организации - САБ,
КИИП, КСБ, Асоциацията
на строителните предприемачи, на повечето
инициативи по общата
рамка на законодателството. Специално бе
споменат и приетият
меморандум за дългосрочно сътрудничество
с КСБ.
Планираната промяна в Устава не се осъществи. Форумът не
прие и бюджет за 2021
година, като новоизбраният УС продължава
дейността си по рамката за 2020 г. На следващото Общо събрание
- март, април, ще бъде
приет нов.

СЕДМИЦАТА

петък, 23 октомври 2020
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ɉɈɁȾɊȺȼɂɌȿɅȿɇȺȾɊȿɋ


ɑɟɫɬɢɬɞɟɧɧɚɋɬɪɨɢɬɟɥɹ


ʿ̛̬̖̥̖̯̖ ̨̛̥̯̖ ̦̜̌Ͳ̸̛̭̻̬̖̦̔ ̨̨̛̣̪̙̖̣̦̍̌̐̌́ ̡̻̥ ̸̡̛̛̭̏ ̛̛̦̙̬̦̌̐̌̌ ̏
̶̨̨̛̛̭̯̬̯̖̣̦̪̬̖̭́͊

ʮ̨̨̛̛̛̛̖̣̬̖͕̖̦̖̬̬̻̦̖̦̖̬̯̖̻̖̺̖̯̌́̔̌̏̐́̔̏̔̌̐̌̔̍̔̚̚ʹ̦̌ʥ̛̻̣̬͕̦̐̌́̌ʦ̭̌
̶̛̖̯̔̌̌ʦ̛͊

ʪ̛̦̖̹̦̯́ ̖̦̔ ̖ ̨̨̻̥̙̦̭̯̏̚ ̔̌ ̛̬̌́̚̚ ̨̛̪̬̦̯̖̣̦̭̯̌̚ ̡̻̥ ʦ̛̹̌́ ̨̨̨̯̬̖̦̐̏ ̛
̡̨̨̨̨̛̛̛̛̭̻̯̖̣̖̦̯̬̱͕̜̯̭̱̬̬̭̯̖̙̪̬̭̪̖̬̯̖̯̦̔̌̔̐́̏̌̌̌̌̌̚ʥ̛̻̣̬̐̌́͘

ʻ̡̖̌ ʶ̥̬̯̌̌̌̌ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̯̖ ̔̌ ̻̖̍̔ ̨̨̪̬̌ ̛ ̨̭̯̙̖̬ ̌̚ ̨̛̭̯̖̏ ̸̨̣̖̦̖͕̏ ̔̌
̨̭̪̥̌̐̌ ̌̚ ̨̛̛̦̖̯̔̐̌̚ ̦̌ ̴̨̨̛̛̪̬̖̭̦̣̦̌́ ̛̪̬̖̭̯̙ ̦̌ ̨̛̛̭̯̬̯̖̣̯̖͕ ̔̌ ̨̡̪̬̖̪̔́
̶̨̨̨̡̨̨̛̛̛̛̛̛̛̦̦̦̪̬̖̯̥̖̬̦̯̬̭̻̣̏̌̌̔̌̏̌̔̌̏́̌̌̌͊̚̚̚

ʿ̨̡̛̙̖̣̥̦̖̭̯̦̌̏̌̌̏ͣˁ̨̛̛̛̯̬̯̖̣̦̪̬̖̻̖̯̬̱̦̪̬̖̭̯̦̖̦̌̌̔̔̌̍̔̍̌̌̔̌̏́̌̚̚͟
̨̨̡̛̦̯̬̭̏̌ ̛̛̖͕̔ ̨̛̬̔̍ ̡̡̛̛̪̬̯̌ ̛ ̨̪̦̦̖̌̌̏̌̚̚ ̦̌ ̸̛̛̯̯̖̣̯̖̌ ̭ ̛̖̙̖̦̖̦̯̖̔̏
̡̨̨̛̛̛̛̛̪̬̖̯̖̣̭̯͕̭̯̺̪̬̖̭̯̬̯̖̣̦̬̦̹̔̏̌̏̌́̔́̍̌͊̚




ɋɭɜɚɠɟɧɢɟ

ɂɫɤɪɚɆɢɯɚɣɥɨɜɚ
Ɂɚɦɟɫɬɧɢɤ-ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚȽɪɭɩɚɬɚ„Ɉɛɧɨɜɢȿɜɪɨɩɚ³ɢ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɧɚȾɉɋɜȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɹɩɚɪɥɚɦɟɧɬ








ǭǲȗȘȍȌșȚȈȊȐȘȈȉȖȚȕȈȚȈșȐȗȘȖȋȘȈȔȈȏȈȋ
Мирослав Еленков
Европейската комисия (ЕК) представи работната си програма за 2021 г., насочена към постигането на природосъобразна и цифровизирана икономика. ЕК
обяви, че ще изготви предложения за законодателни промени, свързани с преследването на целта за намаляване с 55 на
сто спрямо данните от 1990 г. на замърсяването на околната среда до края на
десетилетието. Според ЕК е необходимо
занапред енергийната ефективност да
получи първостепенно значение при обновяването на сградите, в земеделието,
при данъчното облагане.
Догодина ще бъдат представени
предложения, касаещи правото на не-

прикосновеност на личния живот и на
свързаност, свободата на словото, свободното движение на данните, киберсигурността. Комисията ще се фокусира и
върху законодателство за безопасността, отговорността, основните права
и свързаните с данните измерения на
изкуствения интелект. ЕК възнамерява
да инициира промени за осигуряване на
европейска електронна идентификация.
Комисията ще предложи и по-ясни правила за финансирането на европейските
партии и ще предприеме действия за защита на журналистите и гражданското
общество от злоупотреби с предявяването на съдебни искове.
Повече по темата четете в следващия брой на вестник „Строител“.

ǷțȉȓȐȒțȊȈȝȈȏȈȖȉșȢȎȌȈȕȍȗȘȖȍȒȚȈȕȈǹȗȖȘȈȏțȔȍȕȐȍȏȈ
ȗȈȘȚȕȤȖȘșȚȊȖȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧȏȈȋ
Проектът на Споразумение за партньорство на България за 2021 - 2027 г.
е публикуван за публично обсъждане на
Портала за обществени консултации към
МС www.strategy.bg. Това е националният
стратегически документ, който очертава рамката за управление на средствата
от европейските фондове в страната
през програмния период 2021 – 2027 г.
Формулираните в него приоритети за
финансиране са изведени въз основа на
анализ на социално-икономическото развитие на България 2007 - 2017 г. Основ-

ните направления на инвестициите през
следващия програмен период са: иновативен и интелигентен икономически
преход чрез иновации и приложна наука;
чист и справедлив енергиен преход, зелени и сини инвестиции, кръгова икономика;
подобряване на мобилността и регионалната свързаност; развитите на човешките ресурси и образование; устойчиво
и интегрирано развитие на регионите в
страната.
Коментари по документа могат да се
правят до 11 ноември.

ǷȘȍȌșȋȘȈȌȈȚȈȕȈǼǵǹǹȖȚȒȘȐȊȈȚȉȈȘȍȓȍȜȕȈǲȖȓȤȖǼȐȟȍȚȖ
Десислава Бакърджиева
На 26 октомври, на Димитровден,
тържествено ще бъде открит барелеф
на българския възрожденски архитект и
строител майстор (уста) Кольо Фичето. Официалната церемония ще се про-

веде пред сградата на Федерацията на
независимите строителни синдикати
(ФНСС), която се намира на столичния
бул. „Христо Ботев“ 71.
Събитието е свързано с честването
на 30-годишния юбилей от основаването
на ФНСС.
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Петя Аврамова, министър на регионалното развитие и благоустройството:

°ÔÙÊÔÂÎÇÏÂÑÒÇÆÜÌÑÐÄÓÊÙÌÊ
ÄÜÑÒÇÌÊÑÂÏÆÇÎÊáÔÂ
Строителният бранш е един
от стожерите на икономиката
Ренета Николова

Министър Аврамова, в края
сме на една динамична и много
различна година. С пандемията
COVID-19 2020-а постави и институциите, и бизнеса, и хората в нови реалности. За бранша, а считам, че и за регионите,
и за страната като цяло е от
съществено значение, че въпреки кризата строителството не
спря. Как Вие оценявате изминаващата година, какво реализирахте, кое отчитате като найголям успех и за какво не остана
време?
Общо е мнението, че отминаващата 2020 г. наистина не
може да се сравни с никоя друга.
Искам да Ви припомня, че в края
на 2019 г. очаквахме икономически
растеж от около 3%, добри бяха и
прогнозите за строителството.
Но не само ние, а и целият свят
се сблъска с нова реалност. Пандемията промени напълно живота
ни в личен и професионален план.
Оптимистичните икономически
прогнози се стопиха и вместо
очакваното възходящо развитие
навлязохме в коронакриза.
Смятам, че едно от най-правилните решения в тази ситуация бе строителните дейности
да не спират. България беше една
от малкото страни в Европа, където работата на строителните площадки продължи, дори по
време на извънредното положение. Това изискваше смелост и бе
проява на политическа мъдрост,
защото по този начин секторът
успя да използва натрупаната
инерция от предходния период и
се пренастрои за работа в новите условия. Така, макар че имаше
трудности при доставките на някои суровини и материали заради
проблемите с международните
превози, изпълнението на големите инфраструктурни проекти не
спря. Направихме всичко възможно да се ускори разплащането
на държавата с фирмите, за да
могат и те да се издължат към
своите контрагенти. Продължи
строителството на жилищни и
промишлени сгради.
Считам това за голямо постижение, защото строителният бранш е един от стожерите
на икономиката. Той дава хляб на
близо 200 хил. души. Това е секторът, който след рецесия извежда
икономиката напред, затова има
нужда от специално внимание.
За мен е важно също, че върви
успешно изграждането на големите инфраструктурни проекти – АМ „Хемус“, АМ „Струма“ и
бъдещата магистрала „Европа“.
Изключително удовлетворение ми
носи и напредъкът по пътя Видин
– Ботевград. Този проект безспорно е важен за републиканската мрежа на България, но за мен е
лична кауза, защото съм от този
регион и знам, че подобряването
на пътната инфраструктура ще
промени положително живота на
хората. Затова съм много довол-

билитация на съществуващата,
възраждането на българските
градове и региони, реализацията
на проектите по „ОПРР 2014 2020“ и подготовката на новата
програма. Ключова задача е подобряването на ВиК услугите. Тези
дни премиерът Бойко Борисов отбеляза, че в бюджета за следващата година един от акцентите
ще бъде ВиК инфраструктурата,
защото тя е от жизнено важно
значение за цялостното икономическо и социално развитие на
населените места.
Наред с всичко това имаме и
някои нови приоритети. Такъв за
всички администрации, а ние не
правим изключение, е дигитализацията. Изминалите месеци ни
показаха, че хората имат готовност да ползват онлайн услуги.
Една от спирачките в годините
назад беше, че дори разработени
електронни продукти се ползваха
от малко потребители. Но коронакризата промени нагласите на
обществото и сега все повече
услуги на Агенцията по геодезия,
картография и кадастър например се заявяват по електронен
път. Най-новата ни инициатива
в тази област е, че МРРБ ще създаде единен регистър по устройство на територията. Той ще
обединява в себе си всички регистри, водени от министерството,
Дирекцията за национален строителен контрол, областните администрации, общинските администрации и администрациите на
районите в градовете с районно
делене. Чрез него не само ще подобрим административното обслужване, но и ще дадем възможност огромна база данни да се
ползва електронно.

В навечерието на Димитровден бих искала да пожелая на всички, за които
строителството е житейски избор и професия, да бъдат здрави, енергични,
съзидателни и да изпитват удовлетворение от своята работа.
на, че вече е възложено строителството на над 128 км от трасето, което дава стабилност на
проекта и го прави необратим.
Как се отрази пандемията на
работата на ръководеното от
Вас министерство? Промениха
ли се някои от приоритетите
Ви?
И ние като всички български граждани преживяхме тежко
първоначалния шок от COVID-19,
но чрез добра организация на

дейността ни той беше бързо
преодолян. Част от администрацията премина на дистанционен
режим на работа, важните срещи и съвещания се провеждаха
онлайн. Всъщност и до днес някои
от заседанията преминават дистанционно. С голяма мобилизация
се работеше и по Оперативна програма „Региони в растеж
2014 – 2020“ („ОПРР 2014 - 2020“)
и програмите за трансгранично
сътрудничество и повечето от
целите бяха постигнати за мно-

го по-кратки срокове. Така че дейността в МРРБ не е спирала, за
да бъдем в услуга на гражданите,
общините и бизнеса.

В края сме на програмен период 2014 - 2020 г. и макар че
проекти ще се реализират и
довършват и през следващите
2 години, бихте ли обобщили
какъв е напредъкът по „ОПРР
2014 – 2020“? Кои са основните
резултати от програмата към
момента?
Към момента по ОП „Региони в
растеж 2014 - 2020“ са сключени
701 договора, като предоставената по тях безвъзмездна финансова помощ е 2,881 млрд. лв. 335
договора на стойност 641 млн. лв.
са приключили, а 366 са в процес
на изпълнение. Но за хората е поважно какво стои зад тези числа.
Как средствата по линия на европейската солидарност са променили живота им към по-добро.
Смятам, че има с какво да се
гордеем. С европейско финансиране са модернизирани 131 образо-

В бюджета за следващата година един от
акцентите ще бъде ВиК инфраструктурата
В момента продължаваме да
изпълняваме основните ни приоритети – изграждането на модерна пътна инфраструктура и реха-

вателни заведения - 84 училища,
38 детски градини и 9 университета. Повишена е енергийната
ефективност и са обновени 628
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сгради, от които 440 жилищни
и 188 административни, като е
постигнато понижаване на годишното потребление на енергия от обществените здания с
63 760 159,03 kWh/година, а 5381
домакинства са преминали в погорен клас на енергийно потребление.
С е в р о п ей с к и с р е д с т в а
са създадени или реновирани
1 804 611 кв. м паркове, градини,
междублокови пространства,
детски площадки, булеварди, улици, площади и пешеходни зони.
Модернизирани бяха и стотици
социални жилища и обекти на
социалната инфраструктура.
Бяха купени и 192 линейки за нуждите на Спешната помощ. Не на
последно място по „ОПРР 2014 2020“ са рехабилитирани 164 км
първокласни, второкласни и третокласни пътища.

Кои са ключовите проекти,
стартирането на които предстои до края на програмния период?
В момента „ОПРР 2014 - 2020“
се намира в ключов етап от своето изпълнение. До края на 2020 г.
и през 2021 г. е планирано да започне изпълнението на няколко
приоритетни проекта. Единият е
свързан с купуването на медицински хеликоптери за реакция при
спешни случаи и кризи, за които
по програмата на Министерството на здравеопазването е отпуснато финансиране в размер на 20
млн. лв. С реализацията на този
проект за първи път в страната
ще бъде въведена 24-часова услуга по осигуряването на въздушен
транспорт на пациенти в спешни състояния до приемно лечебно
заведение, както и за нуждите на
трансплантацията в страната.
Друг ключов проект, чиято
реализация ще започне в следващите месеци, е „Повишаване на
пътната безопасност по републиканската пътна мрежа“, който е
с ресурс от 2 млн. лв. Открива се
и нова възможност за 39-те големи града. До 31 декември 2020 г.
те ще могат да подават проектни предложения за инвестиции в
културна инфраструктура. Очаква се да бъдат подадени проекти
на стойност около 75 млн. лв. за
обновяване, оборудване и обзавеждане на културни центрове,
театри, читалища, библиотеки и
други подобни институции.
През следващата година предстои да започне и реалното изпълнение на проектите за туристически обекти с „национално“ и
„световно“ значение, които ще се
изпълняват с комбинирано финансиране – безвъзмездни средства
и финансови инструменти. С него
ще се извършва реставрация,
консервация, опазване, популяризиране и развитие на културното
наследство. Обектите, които са
подкрепени, са Кремиковският манастир, мостът на Кольо Фичето,
Перперикон, тракийската гробница и култов комплекс „Оструша“,
античният комплекс „Източна
порта на Филипопол“ и Археологическият комплекс „Небет тепе”,
етнографският музей „Етър” и др.
Предоставената досега подкрепа
е 82,5 млн. лв.
Всяка една от тези процедури

открива и нови възможности за
работа пред строителния бранш.

Каква е визията за бъдещата
оперативна програма, знаем, че
вече беше представен един работен вариант на ОП „Развитие
на регионите 2020 - 2027“? Какви са основните стратегически
направления и проекти, в които
ще се насочват инвестициите?
Кое е най-отличителното от
настоящата програма?
Подготовката и приемането
на новата ОП „Развитие на регионите 2021 – 2027“ се случва в решаващ момент за България и Европейския съюз. Момент, в който
трябва не само да възстановим
икономиките си от коронакризата, но и да ги изведем с една
стъпка напред чрез постигане на
по-голям растеж и повече работ-

образователната инфраструктура, обновяване на градски транспорт, туристически проекти и
т.н. Нашият опит обаче показа,
че за да имаме по-цялостно инвестиране в конкретна територия,
за да имаме намаляване на дисбалансите, трябва интегриран характер на мерките. Наш основен
акцент през следващия програмен
период ще бъде икономическото
развитие. Всяка една от инвестициите трябва да бъде обосновавана със съответните икономически ефекти за територията.
Новост е и това, че ще разширим обхвата на потенциалните
бенефициенти на програмата.
При някои от интегрираните
мерки ще очакваме бизнесът да
се включи и да получава достъп до
финансиране, за да може да се решат конкретни специфични пре-

Трябва не само да възстановим икономиките си от
коронакризата, но и да ги изведем с една стъпка
напред
ни места.
Това ще е и най-голямото предизвикателство, защото бюджетът от над 3 млрд. лв. по програмата трябва да бъде използван
така, че да реализираме добавена
стойност и да мултиплицираме
ефекта от направените инвестиции.
Средствата ще се разпределят по два основни приоритета –
за градско развитие и за подкрепа
на регионите. Първият е насочен
към 10 големи общини - Видин,
Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, София и Благоевград. Това
ще бъдат основните центрове
на растеж, моторите на икономиката. Приоритет 2 за интегрирано териториално развитие
ще обхваща 40 градски общини
от 6-те региона на ниво 2, в които има населени места над 15 000
жители.
Мерките за финансово подпомагане ще трябва да бъдат съобразени с нуждите и потенциала
на конкретната територия чрез
прилагането на интегриран териториален подход. Инвестициите трябва да бъдат по-добре
обвързани с местния потенциал
и проблеми, да подпомагат както
развитите, така и периферните
и изоставащите райони, като
целта е създаване на по-добри
връзки между селищата и градовете. За всяко едно вложение ще
търсим пресечната точка между
очаквания икономически растеж
и повишаването на заетостта.

дизвикателства в даден район.
Отличително от досегашния
програмен период е и включването на Регионалните съвети за
развитие в процеса по подбор на
проекти на регионално ниво, което е регламентирано в Закона за
регионалното развитие. На тях
ще се възложат компетенции по
оценка на съответствието на
проектните концепции и идеи към
определените приоритети за развитие на конкретния регион.
В контекста на Зелената
сделка и на т.нар. вълна на саниране на сградния фонд в ЕС
какви са възможностите и готовността на страната ни да
се включи в тази инициатива на
ЕК? Къде е мястото и какво ще
бъде бъдещето на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради (НПЕЕМЖС)?
Можем ли да разчитаме, че ще
продължи?
В момента редица европейски страни обръщат поглед към
санирането на жилищните и
обществените сгради и разработват свои мащабни програми
в тази сфера, което е в духа на
европейските планове за възстановяване на икономиката и постигане на въглероден неутралитет
до 2050 г. Очаква се санирането
като част от мерките за подобряване на енергийната ефективност да е сред приоритетите и
в нашия План за възстановяване
и устойчивост, който е в процес

Основен акцент през следващия програмен период
ще бъде икономическото развитие
Ще изискваме по-голям синхрон на
ОПРР със секторните оперативни програми.
Виждате, че подходът за изпълнение на програмата за развитие на регионите 2021 - 2027 г.
е изцяло променен спрямо действащата в момента ОПРР. Досега
финансирахме секторни приоритети - пътна инфраструктура,
социални мерки, модернизация на

на подготовка.
Но ние правим вече конкретни стъпки в тази посока. Дирекция „Жилищна политика“ изготви
проект за кандидатстване по
Инструмента за възстановяване и устойчивост – „Подкрепа
за енергийна ефективност в
жилищните сгради“. Целта му е
подобряване на енергийните характеристики на жилищния фонд

в съответствие с целите на Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването
на националния сграден фонд от
жилищни и нежилищни сгради до
2050 г., която МРРБ разработи
съвместно с Министерството
на енергетиката.
Проектът може да стартира
през 2021 г., като в обхвата му
ще бъдат включени еднофамилни
и многофамилни жилищни обекти.
Подкрепата за еднофамилните
сгради ще осигури мащабност на
инвестициите поради факта, че
процесът на взимане на решения
е по-лесен и санирането може да
се осъществява с по-бързи темпове. В същото време чрез многофамилните здания ще бъдат
обхванати много повече собственици на жилища, включително и
лица от социално уязвими групи.
Обновяването се предвижда да се
реализира с финансов и организационен ангажимент на собствениците за съфинансиране на част
от дейностите.
Енергийното обновяване ще
удължи живота на сградите, ще
намали разходите за поддръжка и
ще стимулира хората да останат
да ги обитават, в т.ч. и в малките населени места. В резултат
от изпълнението на енергоспестяващи мерки повече домакин-

че дискусиите предстоят. Много
важно е да изберем онзи вариант,
който среща най-широка подкрепа
от обществото.
Здравата основа, на която ще
стъпим в предстоящите дискусии, е Дългосрочната национална
стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден
фонд, за която споменах. В рамките й е изготвена и пътна карта
за поетапно обновяване на сградите до 2050 г., като са отчетени специфичните особености в
страната и са анализирани слабостите и пречките пред процесите, свързани със санирането, от
предишни и действащи програми
и инициативи. Формулирани са и
мерки за тяхното преодоляване,
за да могат да бъдат ускорени
обновителните процеси.
Изготвянето на този стратегически документ е важна
част от подготовката на страната ни за включване в европейската Зелена сделка.
Какъв по-конкретно е напредъкът в реализирането на големите пътни инфраструктурни
проекти – АМ „Хемус“, АМ „Европа“ и скоростния път Видин
– Ботевград?
Както казах в началото, по
всички проекти през тази година

МРРБ работи и по подготовката на втори
етап на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради
ства ще подобрят топлинния
комфорт в своите жилища и ще
реализират спестявания както
на потребяваната енергия, така
и на заплащаната за нея цена.
МРРБ работи и по подготовката на втори етап на Националната програма за енергийна
ефективност на многофамилните
жилищни сгради, тъй като интересът към нея е голям. Искам да
припомня, че подадените заявления за финансова помощ са 5723,
като одобрени са 5112. В момента от подписаните 2022 договора по НПЕЕМЖС са обновени 1906
сгради. За довършване са 116. Но
останалите, за които има депозирани заявления в Българската
банка за развитие, са готови за
саниране. С други думи, работата по тях може да започне бързо. Още повече че и Камарата на
строителите в България и НСОРБ
заявиха готовност да подкрепят
процеса. Споделям мнението им,
че продължаването на програмата ще има не само икономически,
но и голям социален ефект.
Трудният въпрос е как да продължим напред?
В МРРБ се обсъждат различни варианти за продължаване на
програмата. На този етап мога
да кажа, че фокусът ще бъде
върху засилване на ролята на общините, на отговорността на
собствениците и възможност за
допълване между различни източници на финансиране. Предвиждат
се също промени в обхвата на
допустимостта на дейностите,
както и по отношение на политиката за управление на етажната
собственост като условие за
достъп до публичен ресурс. Така

е отбелязан значителен напредък
въпреки извънредната ситуация
заради COVID-19.
В началото на ноември ще е
готов първият участък от АМ
„Европа“ между Драгоман и Сливница, което е близо половин година по-рано от предвиденото по
договор. Строителните работи
на 17-километровото трасе са изпълнени над 95%, като очакванията са в първите дни на следващия
месец да бъде пуснато движението по новоизградения участък. За
улеснение на трафика към ГКПП
„Калотина“ до момента беше
отворено двупосочно движението между 15-и и 20-и км и 21-ви
и 25-и км. Ако метеорологичните
условия са добри, до средата на
октомври ще бъде завършена и
отсечката от 25-и до 29-и километър.
Напредва работата и по другия участък от бъдещата АМ
„Европа“ между ГКПП „Калотина“
и Драгоман с дължина 14,5 км. В
момента се осъществяват изкопни и земни работи, както и
габионни, армонасипни и укрепителни стени. Действа се и по
изграждането на надлеза за едри
бозайници при 4-ти километър.
По договор отсечката трябва да
завърши януари 2022 г. В ход са
и тръжните процедури за избор
на изпълнители на проектирането, строителството и надзора
при изграждането на връзка на
разширеното трасе на път I-8 с
ГКПП „Калотина“, който ще бъде
реконструиран.
В момента се изготвя техническият проект и за третия
` стр. 8
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участък – от Сливница до връзката със Северната скоростна
тангента с дължина 16 км.
Усилено се строят 16,3 км от
АМ „Хемус“ между п.в. „Буховци“
и п.в. „Белокопитово“ на територията на областите Шумен
и Търговище. Завършването им
по договор е в края на 2021 г.,
но строителите са амбицирани да приключат през пролетта
на 2021 г. С постановление на
Министерския съвет бяха предоставени над 81 млн. лв. за разплащания на извършващите се в
момента СМР в тази отсечка.
Предвижда се до края на октомври да стартират строителните дейности и на още 19,2 км
от АМ „Хемус“ в участък 2, който
е от края на п.в. „Дерманци“ - при
пресичане с път III-307 Луковит –
Угърчин, до връзката с III-3005 Радювене – Катунец, включително
п.в. „Каленик“. Отчуждителните
процедури на терените приключиха и в рамките на август бе
издадено разрешение за строеж
от МРРБ за цялото трасе. Това
е един от трудните участъци на
АМ „Хемус“. Предвидено е изграждането на тунел с две тръби с
дължина 387 м всяка от тях. Ще
бъдат построени два пътни възела, 9 виадукта и 1 мост над р. Каменица. Ще има общо 7 подлеза
и надлеза.
Дейностите напредват и по
32 км от АМ „Хемус“ в участък 1
- от п.в. „Боаза“ до пресичането
с третокласния път Луковит –
Угърчин, и участък 3 - от п.в. „Каленик“ до пресичането с второкласното трасе Плевен – Ловеч.
На първия - с дължина 15,62 км, се
почиства теренът, изграждат
се водостоци, извършват се изкопно-насипни работи, прави се
колекторна система. На третия
участък, който е 17,08 км, СМР
стартираха през юни и усилено
се правят 6 виадукта. Предвидено е строителството на 9 големи
съоръжения - подлези и надлези, а
пресичането с II-35 Плевен – Ловеч ще бъде чрез пътен възел. В
тази отсечка ще има две площадки за отдих от двете страни на
магистралата с обща площ 13,3
дка и с места за паркиране на
тежкотоварни и леки автомобили.
На участъците 4, 5 и 6 - от
п.в. „Плевен“ до пресичането
с пътя Русе – Велико Търново, приключи проектирането и
документите са одобрени от
Експертния технико-икономически съвет към Агенция „Пътна
инфраструктура”(АПИ). За последните три участъка - 7, 8 и
9, от пресичането с пътя Русе
– Велико Търново до п.в. „Буховци“, се извършват отчуждителни
процедури, продължават проучвателните дейности за изготвяне
на технически проекти съобразно
договорените срокове.
Цялостното доизграждане на
240-километровата АМ „Хемус“
през 2024 г. е наш приоритет.
За мен е важен и процесът на
поддръжка и рехабилитация на републиканската пътна мрежа. За
периода от 2017 г. до октомври
2020 г. ремонтираните участъци
със средства от държавния бю-

Проверка на скоростния път Видин – Ботевград

джет са 1638 км, а от фондове на
ЕС – 432 км.
А как върви изпълнението на
автомагистрала „Струма“?
Строителството на АМ
„Струма“, където се изгражда
най-дългият пътен тунел у нас
- около 2 км, също е в график. Работи се по прокопаването и на
двете тръби от двете страни
на съоръжението. Към момента
са извършени изкопни работи на
около 1300 м във всяка една от
тръбите. Тунелът се прави по Нов
австрийски метод, като се прокопават около метър и половина
- два във всяка тръба и посока на
денонощие, а веднага след това
се изпълнява първичната облицовка на съоръжението с крепежни
елементи, пръскан бетон и анкери. СМР започнаха през октомври
миналата година и на обекта се
работи денонощно без почивен
ден, като 40% от строителномонтажните дейности за целия
обект вече са завършени. Целта
е той да е готов до март 2022 г.
Напредва и изграждането на двата моста над Суха река, които са
съответно 108 м и 18 м – на подългото съоръжение са направени
всички фундаменти на стълбовете и устоите и са монтирани половината греди. На другия е готова пътната плоча, тротоарните
конзоли и се работи по крилата
на устоите и преходните плочи.
Осъществяват се и земните дейности, свързани с изграждането
на хеликоптерната площадка.
На подучастъка преди тунел
„Железница“, движейки от София
към Кулата, който е с дължина
720 м, също има напредък. В тази
отсечка се изгражда мост, който
ще е 540 м и ще преминава над
6 препятствия – р. Струма, път
Е-79, съществуващата и бъдещата жп линия, общинския път
и над обслужващия път на тунела. В момента се прави приоритетно връхната конструкция на
платното за София на виадукта
и към края на октомври ще бъде
изтласкан последният елемент
от съоръжението, с което ще
бъде завършен половината мост.
Виадуктът се строи по иновативна за България технология –
потактово избутване на горното
строене с хидравлични крикове.
Характерното при нея е, че се използва работна площадка с мобилни елементи, които с хидравлична
система се повдигат и избутват

напред, като всеки един елемент
се монтира пред готовия. Всички
строителни работи се извършват без спиране на трафика по
Е-79.
В подучастъка след бъдещия
тунел „Железница“ в посока Кулата с дължина 1,4 км в момента
се извършват изкопни и насипни
работи за оформяне на тялото
на магистралата. Това са укрепителни армостени, водостоци,
дренажна и отводнителна система. Стартираха и пътните
дейности с направа на стоманобетонови сглобяеми елементи. В
тази отсечка се изгражда аварийна връзка, която при настъпване на непредвидена ситуация в
съоръжението ще може да отведе движението в посока София по
първокласния път.
В ход е процедура по ЗОП за
възлагане на изработването на
техническия проект и изпълнение на мерките за смекчаване
на въздействието на трафика
върху дивите животни и птиците в Кресненското дефиле. Те са
разписани в решението по ОВОС
от 2017 г. във връзка със строителството на лот 3.2 от АМ
„Струма”. Определен е изпълнител на строителния надзор при
изработването на техническия
проект и осъществяването на
екомерките.
Вече споменахте, че сте доволна от напредъка по пътя Видин – Ботевград. Бихте ли дали
малко повече подробности за
отделните участъци?
През миналата година СМР
започнаха от едни от най-сложните отсечки Мездра – Ботевград с дължина 33 км и Видин – п.в.
„Макреш“, който е 29,6 км. За ускоряване на строителството на
пътя между Мездра и Ботевград
трасето е разделено на два лота
- 1 и 2. В момента се извършват
изкопни и насипни работи, изграждат се водостоци. Целта
е в средата на ноември да бъде
възстановено преминаването по
първокласния Е-79, което сега е
ограничено заради изпълнението
на участъка между Ребърково и
Лютидол от модернизирането на
направлението Мездра – Ботевград. По тези отсечки се изпълняват общо 62,6 км.
Знаете, че Агенция „Пътна инфраструктура“ възложи на „Автомагистрали“ ЕАД строителството на още 65,8 км от I-1 Видин

– Ботевград между п.в. „Макреш“
и обходния път на Монтана. В
отсечката, разделена в пет
участъка, ще бъдат построени
множество съоръжения - 7 пътни
възела и надлез над жп линията
Видин – София, 16 моста, 5 селскостопански подлеза, водостоци
и др. В близост до п.в. „Бела“ се
предвижда изграждането на контролен център за управление на
трафика. При 50-и км от двете
страни на пътя ще има площадка
за отдих, паркинги, осветление
и пречиствателно съоръжение.
Двустранни площадки за отдих
ще бъдат направени при 74-ти и
при 90-и км. Срокът за изпълнение
е различен за всеки участък - от
28 до 32 месеца. Правителството
отпусна до 379 млн. лв. допълнително по бюджета на МРРБ, респективно АПИ, за 2020 г., с което
са осигурени първите средства
за обезпечаване на строителството.
През 2020 г. заработи тол
системата в страната. Колко
са средствата, които до този
момент са постъпили от нея?
За кои обекти ще бъдат вложени събраните такси?
Постъпленията от пътни
такси – е-винетка и тол, от началото на годината до началото
на октомври са над 312 млн. лв.
От тях над 236 млн. лв. са приходите от електронни винетки.
Приходите от въведените тол

Прогнозата на Националното
тол управление е събраните суми
от е-винетки и тол от тежкотоварния трафик до края на 2020 г.
да достигнат около 129 млн. лв.,
което сравнено с постъпленията
през м.г. от платени е-винетки за
МПС над 3,5 т показва, че ефектът от въвеждането на таксуване на база на изминато разстояние е ръст в постъпленията с
около 6%.
Отчитаният към момента
спад в заложените приходи от
тол е в резултат на намаляването с около една трета на средните превозни разстояния от МПС
над 3,5 т по време на извънредното положение. Да не забравяме,
че платени за МПС над 3,5 т са
3115 км автомагистрали и първокласни пътища. Без тол са всички
второкласни и третокласни пътища.
Всички приходи от тол такси
и електронни винетки постъпват в държавния бюджет. Те се
разпределят само за поддържане,
ремонт, рехабилитация и изграждане на нови пътища. Постъпленията от тол системата ще
допринесат за подобряването не
само на пътната инфраструктура в страната, но и на мерките за
безопасност на движението.
Сътрудничеството Ви с КСБ
е дългогодишно и ползотворно.
Какво предстои като съвместни инициативи?

Вече години наред работим в синхрон с Камарата
на строителите в България
такси за МПС над 3,5 тона, които се събират от 1 март 2020 г.,
до началото на октомври са над
75,5 млн. лв.
Статистиката на Националното тол управление показва, че
маршрутните карти са предпочитано средство за таксуване от
малките превозвачи и транзитно
преминаващите превозни средства. От старта на тол таксуването до 6 октомври 2020 г. са
продадени 1 985 800 маршрутни
карти за над 34,8 млн. лв. Предпочитани са каналите за продажба
на АПИ – сайтът www.bgtoll.bg,
терминалите за самотаксуване,
мобилното приложение BGTOLL,
касите в областните пътни управления и на основните ГКПП.
Въпреки въведеното извънредно положение и данните на превозвачите, че трафикът е свит
с една трета, анализите показват, че по-голямата част от интензивния тежкотоварен поток в
страната е оборудван с устройства, необходими за таксуването
на база изминато разстояние, и
шофьорите избират по-гъвкавия
метод за таксуване. При въвеждането на тола от 1 март прогнозите за очакваните приходи бяха
в порядъка на 1 - 1,5 млн. лв. на
ден, или около 30 млн. лв. на месец.
В условията на пандемия заради
COVID-19 и при проучванията на
превозвачите, че бизнесът им е
свит, постъпленията са средно
по 10,5 млн. лв. на месец, като
само за трите месеца след края
на извънредното положение - юни,
юли и август, средномесечният
приход нараства до 11,9 млн. лв.

Вече години наред работим в
синхрон с Камарата на строителите в България. Това е модерен
подход, който дава добри резултати, защото за нас е важно да
бъдем в постоянен диалог с бизнеса. Затова и през изминалата
година продължиха разговорите
по въпросите за промени в нормативната уредба с цел подобряване на строително-инвестиционния процес.
В момента има междуведомствена работна група, която ще
определи обхвата и съдържанието на нова Наредба за изпълнение
на стоманени конструкции.
Правим това интервю в навечерието на празника на строителя – Димитровден. Какво ще
пожелаете на нашите читатели?
В навечерието на Димитровден бих искала да пожелая на всички, за които строителството е
житейски избор и професия, да
бъдат здрави, енергични, съзидателни и да изпитват удовлетворение от своята работа.
Изпращаме една нелека година и сме изправени пред друга, изпълнена с не по-малко неизвестни.
В тази ситуаци я строителният бранш, а и всички ние,
трябва да бъдем въоръжени със
сила и търпение. Но най-вече да
сме единни в преодоляването на
трудностите, да търсим общото, а не това, което ни разделя.
Само така ще успеем да минем
по-леко през изпитанията и да
открием в тях нови възможности
за развитие.

ИНФРАСТРУКТУРА
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ǪȒȘȈȧȕȈȖȒȚȖȔȊȘȐȡȍȍȋȖȚȖȊ
ȒȔțȟȈșȚȢȒȖȚǨǴÄǺȘȈȒȐȧ´
Инж. Иван Досев, член на УС на АПИ, провери
строителните работи

Десислава Бакърджиева
Напредва ремонтът на първите 12 км
от автомагистрала „Тракия“ в платното
за Бургас от общо 52 км, които поетапно ще бъдат обновени. Това съобщиха от
Агенция „Пътна инфраструктура“, след
като инж. Иван Досев, член на Управителния съвет на АПИ, провери работата в участъка между 156-и км след п.в.
„Белозем“ и 168-и км преди п.в. „Оризово“.
Строителните работи в отсечката
започнаха в началото на октомври и се
очаква да приключат в края на месеца.
Дейностите включват цялостна подмяна
на асфалтовата настилка, подобряване
на отводняването, полагане на нова хоризонтална маркировка, пътни знаци и
ограничителни системи.

В цялата 12-километрова отсечка е
положен първият асфалтов пласт - биндер, и се монтират ограничителните
системи преди поставянето на следващия пласт асфалт.
СМР се изпълняват от „Автомагистрали“ ЕАД, с което АПИ има договор
по ЗОП за поддържане на АМ „Тракия“. „На
обекта се работи с пълна мобилизация
и без почивен ден, за да може ремонтът
да завърши колкото се може по-бързо“,
информират от АПИ. Предвижда се, след
като приключат дейностите в платното
за Бургас, СМР да продължат на 12-километровия участък в платното за София,
като трафикът ще преминава в ремонтираното трасе. В посока Бургас ще се
работи в нова 2-километрова отсечка
между км. 198-и и км. 200.

șȈȒȈȕȌȐȌȈȚȐȚȍȏȈȐȏȋȘȈȎȌȈȕȍȚȖ
ȕȈȆȋȖȐȏȚȖȟȕȐȧȖȉȝȖȌȕȈǷȓȖȊȌȐȊ
12 са офертите в откритата тръжна
процедура за избор на изпълнител при изграждането на Югоизточния обход на Пловдив с
дължина 4,8 км. Индикативната стойност на
проекта е 42 млн. лв. без ДДС, а средствата
са от републиканския бюджет.
Офертите са на: Консорциум „България 2020“ ДЗЗД с участници „Щрабаг” ЕАД
и „Пътстрой Бургас“ ЕООД; „Каро Трейдинг“
ООД; „ГБС-Инфраструктурно Строителство“ АД; ДЗЗД „ВИА Филипополис“, в което
са „Парсек Груп“ ЕООД, „Растер-Юг“ ООД и
„Компания Ескватори“ SH.R.K (ООД); „Трейс
Груп Холд“ АД; Обединение „Геопът Скобелева Майка“ с партньори „Геострой“ АД и
„Пътстрой-92“ АД; „Джи Пи Груп“ АД; „Пловдив 2020“ ДЗЗД, включващо „ПСТ Груп“ ЕАД,
„Строй Инвест Груп 2“ ЕООД, „Пътинженеринг – М“ АД; „ИСА 2000“ ЕООД; „Европейски
Пътища“ АД; „Инжстройинженеринг“ ЕООД;

„Грома Холд“ ЕООД.
Трасето на обхода ще започва в района
на п.в. „Скобелева майка“ при 98-и км на път
II-56, ще продължава почти успоредно на жп
линията и ще завършва при кръговото кръстовище при 14-и км от II-86 Пловдив – Асеновград. Новият път с габарит Г20 ще се
влее в изградения през миналата година нов
четирилентов участък от второкласния II-86
Пловдив – Асеновград. Отсечката ще бъде с
две платна, със средна разделителна ивица, с
по две ленти за движение в посока и банкети.
Срокът за изпълнение на строителните
работи е 18 месеца.
Новата пътна артерия ще улесни транзитното преминаване от общините Куклен и
Асеновград към АМ „Тракия“ и „Марица“, а от
там до ГКПП „Капитан Андреево“, с което ще
се облекчи значително натовареното движение в Пловдив.

ǨǷǰȍșȢȏȌȈȓȈȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȧȏȈȖȉȘȈȉȖȚȒȈȕȈ
ȗȢȚȐȡȈȚȈȗȘȐȗȖȕȐȎȍȕȐȍȕȈȚȍȔȗȍȘȈȚțȘȐȚȍ
На национално съвещание Управителният съвет на АПИ е обсъдил с директорите
на 27-те областни пътни управления (ОПУ)
подготовката за зимно поддържане на републиканската мрежа. На него председателят
на УС на АПИ Георги Терзийски е бил запознат
за наличните към момента количества суровини - сол, пясък, луга и техника, с които да
се обработват настилките през първите постудени дни по високопланинските проходи и
съоръженията, тъй като там предпоставките за заледявания рано сутрин са най-големи.
От АПИ съобщават, че до края на октомври по райони на планиране ще се проведат
регионалните срещи за готовността за зимата, в които участват представители на
различните институции - Пътна полиция, ГД
„Пожарна безопасност и защита на населението“, ИА „Автомобилна администрация“ и

др. На директорите на ОПУ е разпоредено да
следят прогнозите по райони и със завишено внимание да предприемат необходимите
действия за обработка на настилките във
високопланинските райони и проходите, където има предпоставки за хлъзгавост и заледявания по усойните места.
В поддържането на 20 000 км републикански пътища през зимните месеци ще участват около 3000 снегопочистващи машини снегорини, техника за разпръскване на пясък
и т.н. По опорните пунктове има инертни
материали - сол, пясък, калциев двухлорид, за
обработка на настилките, като доставките
продължават за зимен сезон 2020/2021. Очаква се в периода 1 - 15 ноември в зависимост
от метеорологичните условия да бъде въведено зимното поддържане на републиканската пътна мрежа в цялата страна.
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КСБ

петък, 23 октомври 2020

ДО
ИНЖ. ИЛИЯН ТЕРЗИЕВ,
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС
НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ
В БЪЛГАРИЯ
Г-ЖА РЕНЕТА НИКОЛОВА,
ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА В. „СТРОИТЕЛ“

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТЕРЗИЕВ,
ГОСПОЖО НИКОЛОВА,
Позволете ми чрез Вас да поздравя Камарата на строителите в България и всички архитекти, инженери, техници и работници
с Вашия професионален празник – Деня на строителя.
Трудът ви е изключително отговорен и нелек. За да бъде изграден един обект, е нужен професионализъм и прецизност, а дейностите се извършват на открито в жега и студ. Пожелавам много
здраве на Вас и Вашите семейства и обекти, с чието изпълнение да
се гордеете.
Поздравявам и екипа на в. „Строител“ за професионализма,
с който следи изпълнението на всички столични обекти. Вярвам, че
ще продължите да показвате как от проектите израстват красиви
улици и сгради.
Честит празник!

26 октомври 2020 г.

Йорданка Фандъкова,
Кмет на Столичната община

ǬȍȒȓȈȘȈȞȐȧȖȚǻǹȕȈ
ǲǹǩȊȗȖȌȒȘȍȗȈȕȈ
ȐȕȐȞȐȈȚȐȊȈȚȈ
ÄȊȢȓȕȈȕȈșȈȕȐȘȈȕȍ´
Камарата на строителите в България (КСБ) е независима професионална
доброволна организация в строителната индустрия, която представлява близо
200 хил. трудово заети лица в сектор
„Строителство“ и над 6000 строителни
юридически лица, вписани в Централния
професионален регистър на строителя
в България (ЦПРС). Като представител
на интересите на строителния сектор
в България КСБ подкрепя амбицията на
Европейската комисия за удвояване на
сегашния процент на дълбоко обновяване на сградния фонд в цяла Европа.
„Вълната на саниране“ има потенциала да ускори прехода от изкопаеми горива, същевременно да намали сметките
за енергия, да подобри здравето и благосъстоянието на гражданите на България
и ЕС. Също така да създаде нови работни места и да бъде пряк инструмент за
справяне с кризата, причинена от пандемията от COVID-19.
За да се постигне това, КСБ смята,
че трябва да се предложи изцяло нов и
цялостен подход към въвеждането на
енергийно ефективни решения, които
да обхващат цялостта на сградите,
конструктивната част и, разбира се,
не на последно място да се интегрират възобновяеми енергийни източници, иновативни строителни материали,
термопомпи и др. Чрез промяна на подхода и чрез употребата на ефективни
модерни системи „вълната на саниране“

ще повиши енергийната ефективност
и качеството на вътрешната среда на
българските домове и работни места.
Същевременно Камарата на строителите в България подкрепя напълно
намерението на българското правителство и Европейската комисия да
се обърне специално внимание и да се
насочи финансов ресурс към обществени сгради, училища, болници, читалища,
социални сгради и много други. Това
са именно здания, в които може да се
предприемат най-бързи действия и да
се постигне най-голям резултат в найкратки срокове.
Енергийната система на утрешния
ден ще се основава на сгради, които
осигуряват гъвкавост от страна на
търсенето и решения за съхранение на
мрежата. За да започне преходът към
кръгова и ефективна енергийна икономика, „вълната на саниране“ трябва да оборудва нашите сгради с модерни системи
за енергийна ефективност, отопление
и охлаждане, които могат да оптимизират потреблението, да взаимодействат с интелигентни системи и мрежи,
да съхраняват енергия и да интегрират
възобновяеми източници.
За поставените цели Камарата на
строителите в България изразява своята готовност и експертна подкрепа да
работи съвместно с всички заинтересовани страни в процеса както на национално, така и на европейско ниво.

ǲǹǩȐȗȖȘȚțȋȈȓșȒȈȚȈǨǹǺ
ȖȉșȢȌȐȝȈȗȘȖȉȓȍȔȈș
ȒȖȔȈȕȌȐȘȖȊȈȕȐȚȍȘȈȉȖȚȕȐȞȐ

Снимка авторът

Мирослав Еленков
Камарата на строителите в България (КСБ)
и Органът за условията
на труд в Португа ли я
(ACT) проведоха първата
си работна среща по проекта ISA: Споразумения
за споделяне на информация. Изграждане на европейски споразумения за
командироване на работници в строителството”.
От българска страна се
включиха изпълнителният директор на Камарата
Валентин Николов, Росен
Бъчваров, говорител на
Националната агенция по
приходите (НАП), и Мария
Желева, главен експерт в
КСБ, а гости от Португалия бяха инспекторите по
труда Катя Силва, Марта
Родригес, Мария Екенрод,
както и Изабел Педрейра,
технически сътрудник.
Специфичните цели
на проекта са да повиши
информираността на основните заинтересовани
страни за подобряване
на трансграничното сътрудничество в областта на командироването
на работници, както и да

засили транснационалното общуване между тях
в строителния сектор.
Това ще стане чрез насърчаване на създаването
на споразумения за обмен
на информация, предназначени за наблюдение и
облекчаване на командироването на работници,
и разширяване на обхвата
на съществуващите към
други държави.
„Благодаря, че приехте нашата покана. Във
връзка с командированите
работници установихме,
че Португалия има най-добрата система за наблюдение и контрол на този
процес. Ние сме убедени,

че проблемът е сериозен.
Още повече ситуацията,
породена от COVID-19, изкара на преден план много
неща, които ние знаехме,
но обществото научи за
първи път. Затова смятам, че този проект е
много полезен и трябва
да бъде завършен на всяка цена. Срещата цели да
почерпим добрите практики“, каза изп. директор на
КСБ.
Беше договорено в найкратки срокове КСБ да изпрати конкретни въпроси
към португалската организация, които ще бъдат
коментирани на следващата експертна среща.

ОП НА КСБ

петък, 23 октомври 2020
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ǵȈǬȐȔȐȚȘȖȊȌȍȕȡȍȊȘȢȟȈȚȕȈȋȘȈȌȐȚȍÄǯȓȈȚȍȕȖȚȊȍș´
Традиционно вестник „Строител“ е медиен партньор на събитието
Емил Христов
На 19 октомври се състоя заседание на комисията
за определяне на наградите
от конкурса за строителство „Златен отвес 2020“.
Организатор на събитието, което се провежда за
19-и път по повод професионалния празник на бранша, е Областното представителство на КСБ във
Варна, а медиен партньор е
вестник „Строител“. Комисията с председател инж.
Стамат Стаматов, член
на ОблС на ОП на КСБ – Ва-

рна, и членове – Валентин
Димов, член на УС на КСБ и
на Контролния съвет на ОП
на КСБ – Варна, арх. Виктор
Бузев, главен архитект на
община Варна, арх. Иван
Трендафилов, представител
на Камарата на архитектите в България, арх. Димитър
Стефанов, представител
на Съюза на архитектите
в България – Варна, инж.
Снежана Милева, представител на Камарата на инженерите в инвестиционното
проектиране, и Емил Христов, представител на в.
„Строител“, определи побе-

Снимка авторът

дителите в шестте категории. Отличия се връчват
в следните направления:

„Сгради със смесено предназначение“, „Многофамилни
жилищни сгради“, „Хотели и

ресторанти“, „Административни, офис, промишлени и
търговски сгради“, „Спортни и развлекателни обекти,
обекти в социалната сфера, образованието и здравеопазването“, „Саниране
на обществени и жилищни
сгради“. Избран бе и носителят на голямата награда
„Златен отвес 2020“.
Право за участие в конкурса имаха строителни
фирми, които са завършили
своите проекти на територията на България в периода до 30 септември 2020 г.
Сред критериите за оценка

бяха качеството на строително-монтажните работи,
прецизността при спазване
на технологиите и детайлите на сградата, съответствието с проекта, както и
функционалната пригодност,
индивидуалността на архитектурния проект, възстановяването и усъвършенстването на градската среда.
Официалната церемония по връчване на наградите „Златен отвес 2020“ ще
се състои на 26 октомври
2020 г. от 16:00 ч. в „Гранд
Мол“ – Варна. По традиция
от 26 – 30 октомври ще се
проведе и строителната
изложба, включваща всички
участвали проекти.

ǷȓȖȊȌȐȊșȒȐȚȍșȚȘȖȐȚȍȓȐȖȚȉȍȓȧȏȈȝȈșȊȖȧȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȍȕȗȘȈȏȕȐȒ
Снимка авторът

Георги Сотиров
На 19 октомври, в деня на
свети Тома - изкусния строител, който е изобразяван на
иконите с дюлгерски метър
в ръка, Областното представителство (ОП) на КСБ
в Пловдив отбеляза своя професионален празник и раздаде годишните си награди.
Тържеството се състоя на
открито на реновираната
тераса на ОП Пловдив при
спазване на всички противоепидемични мерки. Негов
домакин беше Пламен Иванов, председател на ОП на
КСБ – Пловдив, и член на УС
на КСБ.
„Събитието провеждаме
в непривична обстановка, но
в нея строителят показва
своята дисциплинираност. И
за да не загубим традицията
на пловдивските строители
за този ден, решихме да разделим нашия празник на три
или четири”, каза Иванов.
„Традиционно връчваме пет
награди, но при днешната
ситуация решихме да ги раз-

Иконата на св. Тома беше връчена на Бойка Борисова,
директор на ПГ по транспорт и строителни технологии

делим по тематика”, добави
Пламен Иванов.
Последва раздаването
на отличията, които бяха в
две категории - „Партньор
на годината” и „Строителна
перспектива”. Като „Партньор на годината“ бяха обявени арх. Чавдар Тенев от
Камарата на архитектите
в България – РК Пловдив, инж.
Светлана Гюрджеклиева от
Българската асоциация на
архитектите и инженери-

те консултанти, адв. Иван
Демерджиев, председател
на Адвокатската колегия
– Пловдив, и инж. Петя Иванова, директор на Професионалната гимназия по строителство и архитектура
– Пазарджик. Специалната
награда в тази категория и
икона на св. Тома получи Бойка Борисова, директор на
Професионалната гимназия
по транспорт и строителни
технологии - Пловдив.

ǚǛǹǬǖǝǍ²ǝǸǺǷȋǹǴǮǱǾǱǼǬǹǴǺǾǜǖǝǎǽǱǮǶǷȊȃǴȁǬǮ
ǾȆǼǲǱǽǾǮǬǾǬǻǺǽǷǿȃǬǵǯǺǾǺǽǮǺǭǺǲǰǱǹǴǱǾǺǹǬǜǺǰǺǻǴǾǱ
Юлия Танева,
ОП на КСБ - Смолян
На 21 октомври ръководството на ОП на КСБ –
Смолян, и представители на
Регионалния клуб на строителите ветерани поднесоха
венец в памет на полк. Владимир Серафимов по повод
108 г. от освобождението
на Родопите. Те се поклониха
пред таланта на пълководеца и пред неговите храбри
войници – героите от 21-ви
Средногорски полк, които са се врекли в родопската свобода.
На този ден се отбелязва и празникът
на община Смолян. Градоначалникът Николай
Мелемов поздрави своите съграждани и им

Снимка авторът

пожела да бъдат здрави и благословени, да обичат Смолян,
Родопите и България.
„108 години ни делят от
онези паметни 19, 20 и 21 октомври на 1912 г., станали
разделителна линия между
потисничеството и свободата в историята на Родопския
край. Карат ни да си спомним
за саможертвата на хилядите знайни и незнайни синове и
дъщери на България, оставили
кости по сипеите на планината, пролели мъченическата
си кръв за освобождението на Родопите и
превърнали връх Кавгаджик, наречен днес
Средногорец, във връх на нашето национално самочувствие и българска гордост“, каза
кметът Николай Мелемов.

ǶǷǫȈȉȘȖȊȖȖȉȧȊȐȒȖȕȒțȘșȈÄǲȢȡȈȚȈȕȈȔȖȐȚȍȔȍȟȚȐ´
Областното представителство на КСБ в Габрово в
партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд –
Габрово“ обяви конкурс на тема
„Къщата на моите мечти”. В
него може да участват ученици в две групи: от IV – VII клас
и от VIII – XII клас. Те могат да
представят рисунка на картон
– формат A4 или A3 (по избор),
или макет с максимален размер 40/40/20 см.
Творбите да се изпращат или предават

в оригинал на адрес: Габрово
5300, ул. „Орловска“ 45, офис 3,
до 30 октомври. Резултатите
ще бъдат обявени на 1 ноември 2020 г. на Фейсбук страницата „Къщата на моите
мечти”.
Наградите в двете категории са: първа - графичен
таблет, втора - сглобяем мини
макет на къща с истински
тухлички, и трета – комплект за рисуване
от 250 части.

Призьори в „Строителна
перспектива” бяха Десислава Георгиева и Йоана Стоянова от X клас на ПГАСГ „Арх.
Камен Петков”- Пловдив.
Другите отличия в тази категория отидоха при Донка
Итевска, Рангел Димитров и
Младен Ганчев, които наскоро завършиха курса за строителни техници, организиран
съвместно от ОП на КСБ Пловдив, „Алтернатива БГ” и
ПГСА - Пазарджик.
Във втората част от
празника за Деня на пловдивския строител, която се проведе на 22 октомври, се раздадоха наградите „Почетен
майстор на отвеса“ и „Строителна традиция“. В кате-

гория „Почетен майстор на
отвеса“ бяха номинирани
ветераните инж. Христо
Гагов и инж. Вихър Джевизов,
които получиха грамоти.
Призът и пластиката се присъдиха на инж. Васил Цапков
– дългогодишен служител на
„СМК Пловдив“, зам. ген. директор на „Туристстрой“ и
зам.-директор на „Кофражна
техника“. Поради епидемиологичната обстановка отличията получи Пепа Енчева,
председател на Регионалния
клуб на строителите ветерани в Пловдив.
В категория „Строителна традиция“ бяха номинирани фирми, които празнуваха
30-годишнина от създава-

нето си. Сред тях са „Акрабов“ ООД, „Бибов и Ко“ ООД,
„Бластбор“ ООД, „Гербера“
ООД, „Лустро – 90“ ООД,
„Миг Инженеринг“ ЕООД и
„Юпитер 05“ ООД.
Събитието протече без
струпване на много хора,
с намалено присъствие от
страна на фирмите, като на
тези, които не успяха лично
да получат своите грамоти,
ще им бъдат изпратени по
куриер.
На 26 октомври предстои трети етап от тазгодишния празник, когато
ще бъде връчен „Златният
отвес” - най-големият приз
за строителните фирми от
областта.
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Арх. Петкана Бакалова от Камарата на архитектите в България:
ел

Ст

К Д
ро т
и

ǵȖȊȈȒȖȕȞȍȗȞȐȧȒȈșȈȍȡȈȘȍȋțȓȈȞȐȧȚȈȕȈșȍȒȚȖȘÄǹȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖ´
ȖȉȍȏșȔȐșȓȧșȢȡȍșȚȊțȊȈȕȍȚȖȕȈȗȘȖȜȍșȐȖȕȈȓȕȐȚȍȖȘȋȈȕȐȏȈȞȐȐ
Снимки Румен Добрев

Съвместна рубрика на КСБ,
в. „Строител“ и Радио София – БНР

Браншът излиза с единна декларация до властите

Емил Христов
Ренета Николова
Арх. Петкана Бакалова
от Камарата на архитектите в България (КАБ) бе гост
на поредното издание на
рубриката „Код Строител“.
Предаването се реализира
съвместно от Камарата
на строителите в България
(КСБ), вестник „Строител“ и
Радио София на БНР. Във фокуса на разговора й с водещата Анелия Торошанова бе
наскоро създаденият консултативен съвет на браншовите организации в сектор
„Строителство“. Това стана
на работна среща в Съюза
на архитектите в България
(САБ).
„На кръглата маса присъстваха представители на
Камарата на архитектите в
България, Съюзът на архитектите в България, Камарата
на строителите в България,
Камарата на инженерите
по геодезия, Българската
асоциация на архитектите
и инженерите консултанти,
Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране и Националната асоциация на строителните
предприемачи“, поясни арх.
Бакалова. Тя заяви, че са обсъдени две основни теми.
„Едната беше свързана с
регулацията на сектора.
Знаете, че архитектите,
инженерите и строителите
имат свои професионални
организации, които ги представляват. По възлагане
на Министерския съвет е
разработена Концепция за
прилагане на алтернативни
подходи за регулиране на основни икономически сектори.
Тя ни обезпокои, тъй като на
базата на този документ са
предложени стандарти, които сериозно променят регулацията в отрасъл „Строителство”, подчерта тя.
Арх. Петкана Бакалова
изтъкна, че в тази връзка
представителите на всички
организации са се обединили
около позицията, че

„в Концепцията има
фактически грешки в
констативната част,
които неизбежно водят
до погрешни заключения и
препоръки“.
По думите й браншът
ще излезе с единна декларация до властите, защото
се отнема правото на глас
на професионалните организации при регулиране на
професиите и процесите в
строителния сектор.
„Силно сме обезпокоени
от идеята на държавата да
се меси по този груб начин
в дейността на камарите“,
каза тя и допълни, че независимо от вариантите, които
се предлагат, резултатът
ще бъде един и същ – обезсмислянето на съществуването на тези професионални

рантира само обществен
интерес като градоустройство, архитектурна среда,
стандартите за конструкция, за пожарна безопасност.
Арх. Бакалова заяви, че
мнението на всички участници в консултативния
организации.
Арх. Бакалова коментира, че втората важна тема,
която е дискутирана по време на срещата в САБ, са

измененията в Закона за
устройство на територията (ЗУТ), които в
момента се разглеждат в
парламента.
Тя поясни, че са внесени
две предложения за ЗИТ на
ЗУТ, като изтъкна, че едното не се приема от професионалните организации.
Причината е, че в голямата
си част новите текстове не
са прецизни и вменяват вина
на всички участници в строителния процес. „Камарата
на архитектите излезе с
много остра позиция още
по време на обществените
консултации“, посочи арх.
Петкана Бакалова. „По отношение на втория законопроект можем да кажем, че там
има полезни предложения,
които също не са напълно
прецизни, но със сигурност
ще ги подкрепим“, каза арх.
Бакалова.
„Част от измененията в
ЗУТ поставят акцент върху
контрола на проектите, а
не върху процеса на строителство. Нужно е да се
дадат повече права и отговорности на участниците
в процеса, които могат да
гарантират тази отговорност през застраховките“,
поясни тя.
В отговор дали въвеждането на нови нива на застраховане, предвидени в
ЗИД на ЗУТ, няма да доведе
до оскъпяване на строителния продукт, арх. Бакалова
посочи, че по този начин, по
който са били анонсирани в
медиите, нещата наистина изглеждат плашещи за
сектора. „Застраховките
са инструмент, който наистина спомага да се регулира
качеството на строителството и да се гарантират
правата и отговорностите
на всеки участник. Този механизъм работи много добре
в цяла Европа“, убедена е
тя. Арх. Петкана Бакалова
информира, че е била прове-

дена неформална среща с
представители на застрахователите в страната,
на която те са заявили, че
предложените промени в
ЗУТ не са приемливи и за
тях. Причината е, че те
няма да могат да застраховат проектантите, консултантите и строителите
по начина, изискван от ЗИД
на ЗУТ. „В действителност
това изключително много
ще оскъпява целия процес“,
коментира гостът на рубриката „Код Строител“.
Според нея властите
трябва

съвет е било, че трябва да
има изцяло нов Закон за устройство на територията.
„Разбрахме се да направим
работни групи, които активно да продължат дейност по предложението,
което от няколко години
имаме с КСБ – за нов закон.

Целта ни е в готов вид да
представим нашите идеи
на управляващите с надеждата те да ги припознаят.
Ще настояваме за това, защото ние сме хората, които
ежедневно се сблъскваме с
тази материя и я познаваме
много добре“, завърши тя.

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.

да се вслушат в аргументите на браншовите
организации и да се направят по-добри предложения за промяна на ЗУТ.
Тя бе категорична, че
държавата трябва да га-

НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!
www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 882 823 260
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ǫȘȈȝȍȘǲȘȍȌȐȚȐǲȈțȞȐȖȕșȔȈȒȓȍȘǫȔȉǽȐǲȖǲǫȍȊȖȌȍȡȐȧȚ
ȗȖșȘȍȌȕȐȒȗȘȐȗȘȍȌȖșȚȈȊȧȕȍȚȖȕȈȋȈȘȈȕȞȐȖȕȕȐțșȓțȋȐȊǫȍȘȔȈȕȐȧ
Карл E. Хьостерман, управляващ директор
и адвокат:

Алфонс-Мария Грахер, основател и управляващ директор:

ǛRǽǼǱǰǹǴȃǱǽǾǮǺǾǺǹǬǯǬǼǬǹȂǴǺǹǹǴ
ǏǺǷȋǸǬȃǬǽǾǺǾǶǷǴǱǹǾǴǾǱ
ǭǺǹǰǺǮǱǱǽȆȅǹǺǽǾǾǬǹǬǹǬȄǴȋǭǴǳǹǱǽ ǹǴǽǬǶǺǸǻǬǹǴǴ
ǼǬǭǺǾǱȅǴǮǺǭǷǬǽǾǾǬǹǬ
ǽǾǼǺǴǾǱǷǽǾǮǺǾǺ

Г-н Грахeр, бихте ли описали накратко Вашата компания и дейностите в Германия?
Гра хер Кредит- и Кауционсмаклер ГмбХ и Ко. КГ е
водещият посредник при предоставянето на гаранционни
услуги в Германия, както и
значим фактор за пазарното
предлагане на такива услуги
на нашите клиенти в Германия, Австрия, Швейцария и
Нидерландия. Пoсредничеството на гаранционни бондове (застраховки гаранция) е
същността на нашия бизнес.
Към момента управляваме над
12 млрд. евро гаранционни бондове за наши клиенти и всяка
година прибавяме нови 1 млрд.
евро към тази сума.

Какво представляват гаранционните бондове и как
се използва този инструмент на германския пазар?
Гаранционният бонд (застраховка гаранция) е застрахователният еквивалент
на банковата гаранци я. В
сравнение с банковата гаранция застраховката гаранция
има две основни предимства:
не води до ограничения по отношение на предоставените
банкови кредити и осигурява
много по-голяма гъвкавост,
особено когато става въпрос
за специфични предизвикателства. Позволете ми да
приведа един пример от практиката. Често възложителите изискват обезпечение от

Алфонс-Мария Грахер е банков служител, завършил „Бизнес администрация“. От 2000 г. управляващ съдружник в Грахер Кредит- и Кауционсмаклер ГмбХ и Ко. КГ – най-големият доставчик на услуги в
сферата на гаранционното застраховане за Германия. Като експерт
и член на Комисията по финанси при Промишлената и търговска камара (IHK) той участва в консултациите, свързани с прилагането
на директивите и другите регулативни актове на Европейската
комисия. От 2013 г. е съучредител и член на Управителния съвет на
BARDO e.V., където ръководи специализирана комисия по въпросите,
свързани с гаранционното застраховане. В качеството си на съучредител на Surety Alliance той има широки международни контакти.

доставчиците под формата
на гаранция. Обикновено то
се предоставя от банките
под формата на банкова гаранция. Но сумата на предоставените Ви банкови гаранции се приспада от общия
размер на Вашата кредитна
линия и следователно ограничава финансовата Ви свобода
на действие и гъвкавост. Застрахователните компании,
предлагащи бонд гаранции,
предоставят аналогичен гаранционен продукт, без обаче
да се засяга негативно кредитната Ви линия. В обобщение, основното предимство
на застраховките гаранция
в сравнение с банковите гаранции са ограничените или
изцяло липсващи изисквания
за обезпечение от страна на
застрахователните компании, което влияе положително на цялостната ликвидност
на Вашата компания. Освен
това повечето застрахователни компании имат значително по-добър рейтинг в
тази сфера в сравнение с банковите институции, което е
още едно важно предимство.

След като изяснихме,
че гаранционните бондове
представляват алтернативен гаранционен инструмент, бихте ли могли да разясните по-подробно начина,
по който този инструмент
се използва на практика?
Изпълнителят и неговия
клиент са в договорни отношения (виж 1. Договор), въз
основа на които се извършват дължими плащания от
клиента към изпълнителя.
Изпълнителят се обръща
към своята застрахователна компания, като използва
услугите на Грахер в ролята
му на финансов посредник, с
молба за издаване на гаранционен бонд (в общия случай
от предварително договорена гаранционна линия), за
което заплаща гаранционна
премия (виж 2. Плащане на
гаранционна преми я). Застрахователната компания
предоставя застраховката
гаранция (бонд) директно на
бенефициера, който същевременно е клиент на изпълнителя (виж 3. Доставка на
издаден Bond).

Карл E. Хьостерман – след приключване на следването си по „Право“, през
1992 г. започва кариерата си с приемането му в стажантската програма
на Дойче Банк АГ, Франкфурт, Германия. По-късно е асистент на ръководството на филиала в Дуисбург, Германия, а впоследствие директор на два
големи филиала на Дойче Банк. В края на 1998 г. започва работа в Хохтиеф
АГ в Есен, Германия, където ръководи отделите по корпоративни финанси,
връзки с инвеститорите и управление на активи. Отговаря за множество
проекти на Хохтиеф АГ, в т.ч. международни. От 2004 г. изпълнява и функцията на заместник-председател на Управителния съвет на Hochtief Pension
Trust e.V. – инвестиционен фонд, създаден с цел финансиране на вътрешните
пенсионни задължения на концерна. Има дългогодишен международен опит
в сферата на управлението и реализацията на проекти, в т. ч. договаряне
на гаранционно застраховане за мащабни проекти на оперативните дружества в САЩ и Канада. Започва работа в Грахер през 2019 г. на длъжността
управляващ директор, отговарящ за международното разрастване на фирмата, включително за дейността по гаранционно застраховане в България.

Г-н Хьостерман, изхождайки от Вашия опит, кои фирми обикновено прибягват до
използването на гаранционни
бондове в Германия и кои са
потенциалните Ви клиенти в
България?
Голяма част от клиентите
ни са компании, работещи в областта на строителството и
сградните инсталации, недвижимите имоти, енергетиката,
инвестиционни компании и дружества за дялово инвестиране,
машиностроене и изграждане
на съоръжения. Освен това застраховките гаранция може да
се използват като гаранционен
инструмент и в много други отрасли, като дългогодишният ни
опит е от голямо предимство
за нашите клиенти не само на
развитите пазари, но в още поголяма степен при въвеждането
на подобни инструменти на един
по-млад и развиващ се пазар
като българския.
Как Грахер се ориентира
към България? Какво можете
да предложите на Вашите потенциални клиенти в България?
Присъствието ни в България
започва с откриването на офиса ни през 2008 г., като оттогава непрекъснато разширяваме
нашия местен екип, който към

Люба Никифорова, ръководител „Гаранции“:

ǐǬǮǬǸǱǮȆǳǸǺǲǹǺǽǾǹǬǭȆǷǯǬǼǽǶǴǾǱ
ȀǴǼǸǴǰǬǴǳǻǺǷǳǮǬǾǬǷǾǱǼǹǬǾǴǮǱǹ
ǯǬǼǬǹȂǴǺǹǱǹǴǹǽǾǼǿǸǱǹǾ
Г-жо Никифорова, разкажете ни повече за предимствата на гаранционните бондове, предлагани на българския
пазар от Грахер? Какви са
видовете застраховки гаранция, които се предлагат?
Започнахме дейността си
на българския пазар като посредник при предоставянето
на гаранционните продукти на
известна германска застрахо-

вателна компания, извършваща дейност в цял свят и притежаваща рейтинг „АА“, като
по тази начин на българските
фирми за пръв път бе дадена възможност да използват
алтернативен гаранционен
инструмент за покриване на
задълженията си по всякакви
договори и проекти, изпълнявани не само в България, но и
навсякъде по света. Процеду-

днешна дата включва 10 щатни
служители, изпълняващи различни аналитични, контролни, договорни и административни задачи. С гордост мога да заявя, че
през последните дванадесет години успешно пренесохме ценни
знания от развития германски
пазар към българския ни екип, поради което имаме пълна готовност да предоставим на нашите
клиенти в България целия набор
от услуги, които обичайно предлагаме на основните ни пазари –
от извършването на финансова
оценка и представянето й пред
застрахователните компании
през целия процес на договаряне и оптимизацията на всички
ключови аспекти на договора
до административното съдействие във връзка с издаването
на конкретните гаранционни
бондове и разрешаването на
всякакви последващи проблеми,
които евентуално биха възникнали. Всички наши потенциални
клиенти ще могат да се възползват от нашия над двадесетгодишен опит като безспорен лидер в сферата на гаранционното
застраховане в немскоезичния
свят, при това без никакви допълнителни разходи за тях, тъй
като услугите ни се заплащат
изцяло от застрахователните
компании.

Люба Никифорова завършва „Стопанско управление“ с фокус „Финанси“ в Хайделбергския университет в Германия, последвано от магистърска степен по Европейска политика и управление от Лондонското училище по икономика и политически науки, Великобритания. От 15 години работи в България като експерт по
бизнес развитие в различни сфери – търговия с електрическа енергия, възобновяема енергия, енергийна ефективност, европейско финансиране. Отговаря за
оптимизирането на разходите за електроенергия в енергоемка индустриална
компания, която става първият български индустриален потребител, който покрива собствените си енергийни нужди чрез активна търговия с електроенергия
и по този начин постига значителни финансови икономии. От май 2020 г. работи
за Грахер по разработване на гаранционното застраховане за българския пазар.

рата за откриване на гаранционна линия към споменатата
застрахователна компания се
основава на извършване на финансова оценка и определяне на
съответния кредитен рейтинг
на фирмата. В случай на приемлива оценка на кредитния риск
на клиента като цяло не се
налага предоставяне на обезпечение за издаване на необходимите гаранционни бондове.

Предвижда се гаранционният
инструмент да бъде със срок
на валидност до 8 години, като
е възможно и договарянето на
по-дълги срокове.
Основните видове предлагани застраховки гаранция са
бонд за участие в търг, бонд
за авансово плащане, бонд за
добро изпълнение, бонд за изпълнение и гаранционно обслужване и бонд за поддръжка,

като при необходимост можем
да предложим договаряне и на
други видове застраховки гаранция по желание на клиента.
За повече информация можете да се свържете директно с
мен на имейл luba.nikiforova@
gracher.bg или на мобилен тел.
0877/591 129. Можете да посетите и нашия уебсайт на български език – www.gracher.bg.
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Инж. Калистратов, на
26 октомври „Калистратов Груп“ става на 9 години.
Поздрави за годишнината
от екипа на в. „Строител“
и пожелания за много нови
успехи! Това е и поводът да
се срещнем, и то в прекрасната нова офис сграда на
компанията. Разкажете ни
повече за нея.
Инж. Павел Калистратов:
Добре дошли сте. Благодаря
Ви за пожеланията! Това е
нашият офис - не само като
юридически статут, а и като
усещане. Това беше стара
сграда, предназначена навремето за болница, след това
изоставена и достигнала до
доста лошо състояние. Ние
я придобихме, променихме
предназначението й, препроектирахме я и я трансформирахме в този офис. Постарали сме се всеки един - не само
директорите, но и служителите - да работи в собствена стая, да има паркомясто.
Всеки етаж разполага със
зала за преговори, място за
кафе и хранене, архив. Имаме
и голяма зала, където се провеждат официални и работни
срещи, оперативки. Сградата разполага с ресторант с
напълно обзаведена модерна
кухня, собствени сървърни
помещения, зала за фитнес
и йога. Сигурно в София има
и много по-хубави сгради, самите ние сме правили и пошикозни здания, но това е по
усещане нашият офис. Характерно е и място му - в парка.
Всички планини около София
се виждат от голямата панорамна тераса.
Инж. Камен Наумов: Със
сигурност на това място
можеше да се направи една
луксозна жилищна сграда...
Инж. Павел Калистратов:
Ако бяхме алчни и искахме да
спечелим. Метростанции 15
и 16 от третата линия са на
3 минути път. Положението
е много добро и наистина
можехме да изградим тук
жилищна сграда и да станем много богати, а да си
вземем офис на друго място, но предпочетохме да си
направим офис. Мястото е
функционално. Не сме използвали много скъпи материали,
даже има много неща, които

Аквапарк „Възраждане“

Снимки в. „Строител“

ние сме си направили като
наши иновации - специални
мазилки, бои. Гранитогресните плочи са на български
производител, изработени са
много прецизно. На откритата тераса подът е двоен, направен е по специален начин
като хидроизолация, така
че водата не се събира, а
се оттича и дори и в лошото време терасата остава
суха. Офисът е правен с мисъл за бъдещето. Въпреки че
на този етап нямаме амбиции да се разширяваме, ако и
когато това се случи - двойно може да се увеличи управленско-административният
персонал в сградата.

Посрещате годишнината и като изпълнител
на най-мащабния жилищен
комплекс в София – „Ривър
парк“. Как се стигна до избора на компанията и бихте ли разказали повече за
самия проект?
Инж. Павел Калистратов:
Конкурсът беше проведен
от избрана от възложителя
консултантска компания. За
съжаление, както на повечето конкурси, и тук се появиха
2 - 3 измислени фирми, които
служат за сваляне на реалната стойност и принуждават
истинските строители да
влизат в руслото на много
ниската цена. Това е явление,
което се наблюдава отдавна, но се засилва напоследък.
Преди време КСБ тръгна да
прави нещо в посока да се
елиминира възможността
подобни некоректни фирми
да участват в търговете,
но не можа да го доведе до
край. Според мен и самите
инвеститори са наясно, че
такива фирми не могат да
изпълнят проекта, но те се
използват срещу реалните
фирми като натиск за цена
и срок. Мисля, че Камарата
определено трябва да се намеси в тази насока.
В нашия случай инвеститорът е от Израел, но
живее тук и има прекрасно
отношение към българите
и България. При избора ни за
изпълнител той каза, че не
е търсил цена, а имиджова
фирма, която да гарантира

реализацията на строителството. Мисля, че ние сме
такава сигурна фирма, която може да гарантира, че
проектът ще бъде изпълнен,
и то в срок и с необходимото
високо качество. Най-характерно е, че ние не гледаме
на този проект като на източник на голяма печалба.
Сега имаме договор за първата фаза с опция за втора
и трета. Този проект ще се
изпълнява в рамките на 4
години и половина или пет.
Договорът за първата фаза
е за 24 м. Заради пандемията
е ясно, че 2021 - 2022 ще са
тежки години за икономиката и за всички. В тази ситуация за нас е по-важно, че ще
ни има, ще работим по този
проект, ще сме атрактивни.
Има голям интерес към проекта от наши партньори, от
подизпълнители, в момента
сме търсени. Ние заложихме
на дългосрочността и сигурността, че ще имаме работа, а не толкова на голямата
печалба. Заложихме на договор във времето.

И н ж . Ка ме н Нау м ов :
Мястото е едно от най-добрите в София, голямо, над
„Ринг мол“, с цялата инфраструктура и панорама. Едновременно си в град, но и
извън града. Има автобусна
спирка, ще има метро. Малко са комплексите с толкова
добър достъп до обществен
транспорт. Това ще бъде
най-зеленият комплекс, който някога е правен в България. Проектантският колектив е на Иво Петров, екипът
е много силен и е мислил
много при проектирането на
комплекса. Рядко се среща
такова съчетание на планировка, на конструкции, на
инфраструктура - всичко го
има и е направено много икономично, за да се даде зона
на зеленината. Другото,
което е много характерно,
проектантът постоянно се
интересува, контролира процеса, а това е много важно.
Всички знаем, че ако един ръководител контролира нещо
лично, хората работят по
различен начин. СО и община „Витоша” от своя страна

Инж. Павел Калистратов, собственик на „Калистратов Груп“

са педантично стриктни за
хигиената и спазването на
противоепидемичните мерки
- и кметът, и зам.-кметът, и
инспекторатът. Подчертавам, че това помага, а не ни
пречи да работим нормално.
Инж. Павел Калистратов: Освен сградите ние ще
изградим и 100% от инфраструктурата - ще има стадион, магазини, пречиствателна станция, водопровод,
канали. Мислено е във всяка
една посока и са отпуснати
изцяло пари.
Звучи като един нов
квартал на София. Когато
бях в Будапеща, видях нещо
подобно – и те правят един
изцяло нов квартал с всичко
необходимо за обитателите му.
Инж. Павел Калистратов:
Така го разбирай и тук. Ще
има всичко, включително
паркоместа към къщите за
живеещите в тях, плюс паркоместа за гости. Мислен
е много този комплекс. Ще
бъде добро място за живеене. Аз например съм впечатлен от Виена и винаги казвам, че градът е направен
така, че да обслужва гражданите - и инфраструктурата, и транспортът, всичко е
направено за удобство на хората. В „Ривър парк” виждам

Advance Business Center II

именно такава идея - проектът е насочен към живеещите в този квартал.
Инж. Камен Наумов: Наистина е помислено за всичко,
не е гледано само пари да се
изкарат.
Инж. Павел Калистратов:
Мен много ме е яд на злепоставянето на нас, строителите, заради предприемачите.
Хората се настройват срещу строителите, а всъщност предприемачите са комисионерът, който гледа да
изкара пари. Но хората казват: строителите продават
на двойна и на тройна цена, а
не е така. Алчността за пари
не е в строителите.
Колко къщи ще бъдат
изградени в първия етап? И
колко за целия проект? Какъв е основният таргет?
Инж. Камен Наумов: 110
къщи, разположени в 39 сгради, са включени в първия
етап. Като се очаква в края
на 2022 хората вече да живеят в тях. Общо са 318 за
целия проект. Таргетът е
всеки, който би искал да живее едновременно в къща, но
и в града. Голям е интересът
от млади семейства, работещи хора, които искат да
са близо до местоработата
си в столицата, както и до

многобройните възможности, които тя предлага, но и
да се възползват от спокойствието и природата за отглеждането на деца, които
животът в къща дава.
Дали и името на „Калистратов Груп” помага за
големия интерес към проекта?
Инж. Павел Калистратов:
Със сигурност сме помогнали с името си, защото инвеститорът го обяви навсякъде.
Ние гарантираме сигурност
и качество. Нашата философия е, че пазарът рано
или късно ще се балансира,
всички измислени фирми и лошокачествени продукти ще
отпаднат и на пазара ще останат само фирмите, които
строят качествено. „Ривър
парк” е хубав проект, изпълняваме го в график, умишлено
дори дърпаме малко напред,
за да изпреварим студовете
и дъждовете. Финансово е
подсигурен. Сигурен обект,
сигурна работа за две години
и перспектива за още три.
Кои са другите обекти,
които компанията в момента реализира?
Инж. Павел Калистратов:
Ще насоча вниманието към
Бизнеспарка в „Младост“,
където сме в процес на предаване на сграда Advance
Business Center (АВС) II. Това
е смесена сграда, с над тридесет хиляди кв. м площ,
като в нея наематели ще
бъдат много значими институции, като Световната
банка, която има три етажа,
Комерц Банк – Германия, и
др. През миналата седмица
започна работа приемателната комисия. Сградата е
много хубава. Илиян Илиев
е автор на проекта, добър
архитект, направи ни интересна фасада, трудна конструкция. Инвестицията
отново е частна. Ние малко
преструктурирахме фирмата, намалихме участието
си в обществени поръчки и
се пренасочихме повече към
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пълним с нови и нови обекти.
Категорично.
Четете ли в. „Строител”? Как оценявате ролята
и значението на изданието?
Инж. Павел Калистратов:
Четем го, разбира се. Липсва
ми рубриката за обществените поръчки, преди имаше
една такава страница. В
провинцията хората не знаят, че в тяхното кметство
или тяхната област, или
град се прави някаква поръчка. Направете ги по области заедно с ОП на КСБ. Аз
говорих някога КСБ да има
представители в оценителните комисии. Нищо не пречи
примерно в Благоевград в комисията по тръжната процедура да участва представител на ОП на КСБ, нищо лошо
няма в това.

Инж. Камен Наумов, управител

международни частни инвеститори и успяхме. Над
90% от дейността ни е от
реални частни инвеститори,
всяка година вървим с марж
20 млн. лева. Тази година маржът ни е 100 млн. лева. Само
този месец предаваме пет
или шест обекта, натоварено е, но успяваме.
Инж. Камен Наумов: Друг
обект, който завършваме и
предаваме, е „Соната”. Това
е жилищна сграда. пак с около 30 хил. кв. м площ. Друго
интересно е - правим 15
блокчета в „Симеоново” на
много комуникативно място
с един много интересен инвеститор, пак частен. Този
проект ще продължи и през
2021 г. Той е някъде около
40 хил. кв. м застроена площ.
В „Манастирски ливади“
изпълняваме комплекс „Мона”
- жилищни сгради с около 35
хил. кв. м. Подобен е на „Ривър парк”, но по-малък като
мащаб. Друга концепция и
друга визия има проектът
ни от къщи във „Владая”. Той
също е с перспектива да се
разрасне. Там правим първи
етап, като перспективата
на втори етап е двойно поголяма, този комплекс ще се
работи и догодина.
Казахте, че намалявате
участието си в сферата на
обществените поръчки.
Инж. Павел Калистратов:
Не сме се изтеглили изцяло,
продължваме да работим и в
това направление, въпреки че
в по-малки обеми. Сега предаваме едно ОДЗ във „Връбница”. Продължаваме с мостовото строителство с АПИ.
Предадохме „Марина бара” в
Перник. Работим на Гълъбово
по едно мостово съоръжение,
предаваме го сега. Правихме моста при Банкя. Работим като подизпълнител на
„Щрабак” по всички мостови
съоръжения - и металните, и
подлези, и надлези, и други по
скоростния път до Калотина. За СО изпълняваме пътна
връзка на общината, пред-

стои да започнем велоалея.
Предадохме втората част
на парк „Възраждане”. Ще
участваме и в търговете за
детски градини, обявени от
Столичната община. Както писахте и Вие, СО пусна
пакет от три обществени
поръчки за 6 детски градини
на стойност 20 млн. За първи
път принципът е 70% - цена,
и 30% - срок. Няма връзки,
няма лобиране, няма измислени правила, няма най-добри и
красиви. Ако бяха отшили докрай - да елиминират най-високата и най-ниската цена,
тогава щеше да е точно по
европейски. Тогава няма как
да има дъмпинг и пазарът ще
се регулира от само себе си
честно и справедливо, без
корупционни сделки. КСБ и
Етичната комисия в тази
посока трябва да се борят.
Трябва да се излиза с категорична позиция, когато е
видно, че фирми участват на
търговете с очевадно дъмпингови цени.
Кой реализиран обект
бихте определили като найголямо предизвикателство
и кой като най-голям успех?
Инж. Павел Калистратов:
В „Калистратов Груп” сме въвели принципа, че няма голям
и малък обект. Има такива,
на които ние работим, има
ни на пазара и печелим. На
този въпрос ще отговоря по
този начин. Към всички обекти подхождме еднакво - няма
голям, няма малък. Има обект,
на който влагаш усилия, сърце, емоции. Има по-леки и потрудни.
Инж. Камен Наумов: Това
е като отговора за децата
- не може да кажеш кое обичаш повече. Всеки обект си
има неговата спецфика, но ги
обичаме всички.
А кой определяте като
най-труден?
Инж. Павел Калистратов:
Най-труден е с най-калпавия
инвеститор, когато срещу
себе си имаш тотално не-

компетентен човек, който не
знае за какво става въпрос.
Повечето са предприемачи,
които са наели някакви нереализирали се инженери, сложили са им инвеститорска
функция и говорят глупости.
Инж. Камен Наумов: И ако
има и слаб проектант - край.
Това е най-лошата комбинация.
Инж. Павел Калистратов:
Касовият център на БНБ е
един от знаковите ни обекти.
Него бих определил като уникален, сложен и труден. Каквато и квалификация да сложим,
трябва да добавим и плюс
квалификация като висша
степен на административен
бюрократизъм. В България
има два такива касови центъра. По стечение на живота
аз съм правил и двата касови центъра - този до сградата на КСБ и сега същите
хора правим касовия център
в Пловдив, може би и затова
ни избраха. Интересен обект,
интересен проект. Заедно с
„Геострой” го изпълняваме
като ДЗЗД. Перфектно е сътрудничеството ни.
Инж. Камен Наумов: Като
говорим за сложни и трудни
обекти, не мога да не спомена Клиниката по изгаряния на
институт „Пирогов”. Изключително висока степен на
иновации, там системите,
стерилността са различни
според различните степени
на изгаряния на човек. Този
обект е завършен. Сега във
ВМА изпълняваме ремонтни
дейности в неврохирургията.
Широко портфолио. Наистина впечатляващо.
Инж. Павел Калистратов:
Имаме доста работа. Сигурно си имаме и кусури, но едно
нещо нямаме - нямаме пропуснат срок на обект. Гордея
се с това. Вървим напред.
Константно вече 4 - 5 години
печалбата на „Калистратов
Груп”, обявена след внесен данък на държавата, е 4 млн. лв.

Повлия ли кризата с коронавируса на работата
Ви?
Инж. Павел Калистратов:
Не се отрази като цяло. Взели сме всички мерки, дезинфекцират се обектите, спазва се дистанция, работните
места, залите също. Нямаме
нито един случай на коронавирус. Продължаваме да сме
много твърди към дистанцията и хигиената на работниците и на всички останали. Ние не сме изолирани от
случващото се, но на нашия
бизнес ситуацията не се отрази. Мисля, че на гилдията
също, на който обаче искаше
да работи.
Ваши обекти са включени в 7-ата изложба по повод

Деня на строителя. Какво
е значението на това станало вече традиционно за
София събитие?
Инж. Павел Калистратов:
Ако се върна години назад, си
спомням как заедно с кмета
г-жа Фандъкова откривахме
първата изложба. Тогава
беше едно плахо начало - как
ще го приемат хората, влюбените дали няма да пишат
по паната. Страхотна е инициативата! Наложила се е. Тя
е хубава със своята кокетност като размер. Не виждам
нищо да се надстройва над
тази изложба. Показва това,
което се е случило в София.
Не съм видял пристрастие.
Не съм чул от гилдията, от
колегите негативно мнение.
Трябва да я поддържаме и да я

Инж. Камен Наумов: Показвайте и по-непопулярни
лица от бранша, подизпълнители, някои малки, но наистина коректни фирми. Нека
да представят дейността
си. Така ще се отсеят онези,
които много обичат да говорят, и тези, които наистина
работят.
Какво ще пожелаете на
колегите си по повод Деня
на строителя?
Инж. Павел Калистратов:
Аз съм в една възраст - 66.
Господ е дал два пъти отличник да съм. Съвсем човешки
пожелавам здраве, много
здраве и пак здраве и спокойствие. Това е критерият, че
на човек му върви бизнесът,
семейството и всичко е наред. Това пожелавам на всички
колеги: здраве и спокойствие.
Инж. Камен Наумов: Здраве. Другото ще се нареди.
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Снимка авторът

Росица Георгиева
67 нови сгради за детски градини и ясли планира
да изгради Столичната
община (СО) до 2023 г. В
тях ще могат да се помещават 283 групи. Това е
разписано в Програмата
за строителство на детски градини и ясли, която
беше представена от
кмета на София Йорданка Фандъкова на пресконференция. В нея участие
взеха и зам.-кметовете
по „Култура, образование,
спорт и младежки дейности” доц. д-р То дор
Чобанов, по „Обществено строителство” инж.
Ангел Джоргов, по „Финанси и здравеопазване”
Дончо Барбалов и по „Дигитализация, иновации и
икономическо развитие”
Генчо Керезов, както и
директорът на Дирекция

„Образование” в СО Мария
Минчева.
„В момента в София се
изграждат 12 нови сгради
за забавачки. През ноември започва строежът на
още 3 обекта – в кв. „Горна
баня”, в район „Възраждане” и в с. Сеславци. Там
кметовете са провели
процедурата и вече имат
готови проекти, както
и из б ран из п ъ лн и тел“ ,
каза кметът Фандъкова.
По думите й през 2021 г.
общината ще започне
изпълнението на още 31
нови сгради, в които ще
се откри ят 127 групи.
Дейностите в тях трябва
да бъдат завършени през
2022 г. „Тези конкретни
срокове и параметри са
заложени в 3-годишната
програма на Столичната
община, по която са работили зам.-кметовете
Дончо Барбалов, Тодор

Чобанов, Ангел Джоргов и
районните кметове. През
2022 - 2023 г. ще стартира изграждането на още
24 обекта за 98 групи”,
добави Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че планът е
направен на базата на информация от районните
администрации за наличните общински терени и
градоустройствени процедури, както и проектната готовност.
„Преди месеци уверих
районните кметове, че
ще осигурим финансиране
при готов проект и избран
изпълнител. И в момента
работим по 16 обекта.
Всяко предложение за детска градина сме го разглеждали заедно с главния
архитект на София Здравко Здравков и е обсъждано
конкретно”, обясни Йорданка Фандъкова.
Тя коментира още, че в

Държавен вестник е публикувана Наредбата за
изменение и допълнение
на Наредбата за устройството и дейността на
детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях. „Промените вече позволяват да
се отварят забавачки на
първи и втори етаж на нежилищни сгради и на първи
надземен в жилищни. Това
дава възможност на Сто-

личната община да открива групи в общински здания, а на инвеститорите
- в нови обекти“, коментира Фандъкова и допълни, че
за 67-те сгради, заложени
в плана, се изискват огромни инвестиции и че отпуснатите 65 млн. лв. от
държавата в това направление са голяма помощ. Тя
беше категорична, че с
втората актуализация на
бюджета на София ще се

увеличат парите за строителство и ремонт на
детски градини и училища
с 4,6 млн. лв.
„По 16-те обекта, които се изпълняват през
тази година, се работи с
пълно темпо. Средствата
за тях са осигурени. Те ще
бъдат разплатени в срок.
Следващата година ще се
възползваме максимално
от осигурените от държавата пари, но разбира
се, ще добавим общински. Всички те ще бъдат
заложени в бюджета за
2021 г.“, изтъкна още тя.
Кметът на София допълни, че документът ще
остане отворен и в годините, през които ще се
реализира и ще може да
се надгражда. „Въпросът
е да не дърпаме назад, а
да вървим напред на база
на направените разчети“,
допълни тя. Предстои програмата да бъде внесена
за разглеждане в Столичния общински съвет.

ǷȘȍȌșȚȖȐȌȈȉȢȌȍȗțșȕȈȚȖȌȊȐȎȍȕȐȍȚȖȗȖȉțȓÄǺȖȌȖȘǲȈȉȓȍȠȒȖȊ´ȖȚȉțȓÄǩȢȓȋȈȘȐȧ´ȌȖțȓÄǩȖȧȕșȒȐȊȖȌȖȗȈȌ´
„Предстои да бъде пуснато
движението по обновения бул.
„Тодор Каблешков“ от бул. „България“ до ул. „Боянски водопад“.
След което за период от около
две седмици ще се работи за
довършване на кръстовището
на бул. „Тодор Каблешков“ и ул.
„Костенски водопад“ до ул. „Делян Белишки“, която е малко пре-

ди кръстовището с ул. „Луи Айер“.
Реконструкцията на кръстовището при ул. „Луи Айер“ и работите по северното пътно платно
на булеварда ще бъдат извършени през следващата година.“
Това съобщи зам.-кметът по направление „Обществено строителство” инж. Ангел Джоргов при
проверка на СМР на трасето.

„Строителните дейности при
изграждане на разширението на
булеварда при първите три етапа трябваше да се съобразят
допълнително с изпълнението на
газопровод и топлофикационен
колектор, както с допълнителни отклонения за прилежащите
сгради в района“, посочи също
зам.-кметът на Столичната

община. Бул. „Тодор Каблешков“
е част от вътрешния градски
ринг. Разширението на трасето,
което е едно от най-натоварените, е важно за извеждането на
трафика от центъра на града.
След реконструкцията ще има
нови тротоари, велоалея и три
платна в посока за движение.
Резервира се и ивица за изграж-

дане на трамвайно движение по
средата.
С цел по-малко затруднение в
придвижването и осигуряване на
връзки с прилежащите жилищни
квартали СМР се извършват на
етапи в определени участъци.
През следващия строителен сезон ще се направи рехабилитация
на северното пътно платно.

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

www.kofragna-bg.com

НИЕ ПРОИЗВЕЖДАМЕ:
Специални кофражи и метални
конструкции
 Рамкови алуминиеви и стоманени кофражи
 Подпорни скелета и телескопични
подпори
 Дървени I-греди и трислойни платна (внос)
 Фасадни рамкови скелета, подвижни
работни платформи
 Парапетни стойки за обезопасяване на
плочи
 Едностранни кофражи
 Кофражни аксесоари
НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични
решения за изпълнение на:
 Жилищни и административни сгради
 Търговски сгради (молове)
 Пречиствателни станции
 Атомни електроцентрали
 Мостови съоръжения
 Подпорни стени
 Пристанищни обекти (кесони, акроподи)
 Метростанции

 Кофраж за кръгли стени

www.yanmar-bg.com
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ǺȘȈȕșȜȖȘȔȐȘȈȚȉȐȊȠȈȚȈȚȖȗȓȖȞȍȕȚȘȈȓȈ
ȕȈǵǬǲȊȗȘȖșȚȘȈȕșȚȊȖȏȈȐȏȒțșȚȊȖ
Очаква се културният институт да заработи през 2021 г.
Росица Георгиева
От няколко години бившата топлоцентра ла
на НДК е във фокуса на
вниманието на артисти,
културни дейци и представители на независимата
сцена в София. Причината
е, че Столичната община
(СО) работи от доста време за трансформацията
на промишлената сграда,
разположена в Южния парк,
която през 2021 г. трябва
да функционира като пространство за развитие на
съвременните изкуства.
Всичко започва през 2014 г.,
когато мястото е идентифицирано като подходящо
за подобна дейност. В периода май - септември 2015 г.
са сформирани три работни
групи, всяка от които трябва да изготви самостоятелен концептуален модел
за бъдещо ресоциализиране на топлоцентралата.
Следващият етап, след
като визиите са представени публично, продължава
с разработване на проект
„Финален модел и интердисциплинарна платформа за
център за съвременни изкуства „Топлоцентрала”. През
2016 г. той очертава визията за пространството,
като включва план за бъдещото му управление, етичен
кодекс, бизнес план, както и
финансов модел за неговото
икономическо обезпечаване
през следващите 10 г.
В 2017 г. Столичната
община провежда открит
архитектурен конкурс за
реконструкция на сградата. Целта е не само да се
създаде ново мяcтo зa изявa
нa нeзaвиcимитe apтиcти в
Бългapия, но и дa ce дoкaжe,
чe

изocтaвeнитe
индycтpиaлни
пpocтpaнcтвa в
гpaдcкaтa cpeдa имaт
пoтeнциaл зa нoв живoт.
Архитектурният конкурс печели обединение
„Колев-Сърбова”. В разработката на проектантите
има няколко ключови задачи.
Една от тях е след ремонта
новият културен институт
да се свързва пълноценно и
безконфликтно с околната
паркова среда и да упражнява регенериращ ефект
върху квартала и простран-

ствата в района. Друга
важна цел е да осигурява
условия за широк набор от
артистични прояви, като
театър, музика, танц, визуални изкуства, образователни и социални дейности.

През юни 2020 г. започват същинските дейности по реконструкцията
на бившата топлоцентрала на НДК. Те са възложени на „Булстрой Груп” ЕООД.
Срокът за изпълнение е до
пролетта на 2021 г., или 210
дни. Инвестицията в обекта е близо 5 млн. лв., които
са за строителните дейности и оборудването на
центъра. Средствата са
осигурени от Специализирания общински приватизационен фонд и от бюджета
на СО.
Техническият ръководител на обекта инж. Данаил Раковски разказа пред
в. „Строител” какъв е напредъкът на СМР. Той обясни,
че площта на целия поземлен имот е 4895 кв. м, като
бившето здание се състои
от две едноетажни постройки. Първата включва
зала на топлоцентралата
(1a), трафопост (1b) и административна част (1c).
И трите секции са изцяло

надземни с РЗП от 906,30
кв. м. Второстепенната
сграда е имала складови
функции, тя е с подземно
застрояване и с площ от
456,32 кв. м. И двете тела
са проектирани в края на
70-те години на ХХ в. Изградени са през 1982 г. по
сглобяема конструктивна
система за едноетажни
промишлени сгради със скелетно-гредова конструкция.
При проектирането
и изпълнението на Южен
парк - II част, в периода
1984 - 1986 г. топлоцентралата е оградена с три
изкуствени хълма, като по
този начин е отделена от
околните зелени терени,
за да остане незабележима
от северна и източна посока. От запад имотът граничи с Перловската река и
растителността по протежението на водния басейн
не позволява да се вижда и
от тази посока.
Инж. Данаил Раковски
сподели, че първите дейности са били свързани с разчистване и освобождаване
на пространството, за да
може да стартират СМР.
„Сградата представляваше
стоманобетоново скеле. По
фасадата имаше мозайка,
която ние премахнахме. На
покрива – топло- и хидроизолация, която също отстранихме. И в двете постройки
открихме фундаменти под
съществуващите инсталации”, каза той и добави, че
следващата стъпка е била
да се демонтират всички
конструкции.
Сцената за представления ще се изгради в секция
1а, като 2/3 от площа на
салона ще се заемат от
местата за публиката. Те
ще бъдат разположени вър-

ху лека преместваема конструкция. Капацитетът
ще е 250 души, като ще има
обособени зони за хора в неравностойно положение.
Архитектурният проект предвижда

да бъде запазен индустриалният стил на
обекта.
Затова настилките в
залата и във фоайето ще
бъдат от шлайфан бетон.
По стените ще има участъци с видим бетон, запечатани с лак. Планирано е да се
развие втори етаж зад мес-

тата за публиката, където
ще се помещават лоби бар,
сервизни и санитарни помещения.
Тяло 1b e едноетажно
и е разположено на калкан
с 1а. То ще бъде запазено и ще се обособи втори
етаж. На първото ниво ще
са помещенията за артистите, като гримьорни и
репетиционни, санитарни
възли и др. На втория етаж
ще се направят апартаменти за настаняване на
гостуващите изпълнители.
Връзката с тяло 1а ще се
осъществява през два портала от двете страни на
сцената.
„В близост до сграда 1а
е разположена кула от монолитна стоманобетонна
конструкция. Съоръжението ще бъде запазено и надстроено с още 5 м във височина. Идеята е в бъдеще
да промотира дейността
на центъра за съвременно
изкуство”, обясни инж. Раковски.
За втората сграда е
планирано да бъде запазена само конструкцията.
Постройката ще с размер
36 м на 12 м и ще е на един
етаж. В него ще има две
зали – едната 14 м на 12 м,
а другата – 12 м на 11 м.
Покривната им конструк-

ция ще бъде от касетиран
тип с гредоплоча. „Това е
метод, който се използва
при премостване на големи
подпорни разстояния, без да
е необходимо изграждане на
колони”, уточни техническият ръководител. На покрива
на обекта ще се обособи панорамна тераса с дървена
подова настилка, от която
ще се открива гледка към
Южния парк. Ще има места
за отдих, а от двете страни на верандата ще бъдат
построени стълби, които
ще отвеждат посетителите на центъра директно до
зелените пространства.
Ще бъде изградена и
напълно нова трета сграда, която ще осъществява
топлата връзка между първото и второто здание посредством два входа.
Тъй като бъдещи ят
център за съвременно изкуство се намира в паркова
среда, според плановете не
се предвижда изграждането на паркинг за посетителите. Пристигащите
с автомобил ще могат да
паркират по бул. „Петко
Каравелов” или в близост.
В границите на имота ще
има и 5 паркоместа за коли
на хора с увреждания, както
и място за гариране на 30
велосипеда.

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
Производство
и доставка
до обект на
арматурни
заготовки

Снимки авторът

T:+359 2 973 34 42
+359 2 979 06 64
www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com
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³ÂÑÂÒÇÄÂÃÂÏá-ÎÂÍÜÌ
Кметът Калин Гелев:

ǫȘȈȌȢȚȍȒȈȚȖȍȌȕȈ
șȚȘȖȐȚȍȓȕȈȗȓȖȡȈȌȒȈ

Георги Сотиров

Калин Гелев е кмет на община Сапарева баня
втори мандат.
Дълги години ръководи успешно собствен бизнес в сферата на транспорта и туризма. Бил е
общински съветник в ОбС в периода 2011 - 2015 г.

Г-н Гелев, на официалната страница на Сапарева баня пише, че тя е един
малък модел на красива
България. Какво Ви кара
да се чувствате горд, че
вече втори мандат управлявате тази община?
Уникалната минерална вода с единствения по
рода си на Балканския полуостров гейзер - истински
природен феномен, е нашата гордост, която се стараем да използваме правилно и целесъобразно, за да
могат чрез нея и нашите
жители, и инвеститорите,
които никак не липсват, да
развиват бизнес. Водата
заедно с природните дадености на нашия регион и
умереноконтиненталният
климат са фактори, които
благоприятстват за целогодишен туризъм.
За успешното му развитие обаче е нужно да
има и малко помощ от
местната власт.
За хората от общината не е тайна, че аз идвам
от бизнеса и много добре
знам какво е да се бориш,
да преодоляваш кризи - и
финансови, и други… Посетил съм почти всички
държави на Европейския
континент и имам поглед
върху света и визия за нашия град и за общината,
знам накъде вървим и къде
искаме да стигнем.
Тук се появиха над 150
различни обекта за настаняване. Става дума за
ново строителство на
къщи за гости, вили, малки
семейни хотели. Догодина
очаквам да отворят за посетители и новите „перли
в короната” на нашия град
– два петзвездни хотела,
чието изграждане приключва. Кризата малко попречи на инвеститорите,
но вече всичко е на финал.
Ние като администрация
винаги стоим здраво зад
идеите на предприемачите и правим всичко необходимо, което зависи от нас,
за да продължава тяхната
дейност безпроблемно и да
има развитие.
Как виждате Вие развитието на туризма?
Близостта на столицата и съседните държави на
запад и на юг способстват
за добър туристопоток. На
мен ми се иска да работим
така, че хората тук да идват за по-дълъг престой.

отопляваме обществените и социалните сгради и
едно спиране на тока води
до сложни пренастройки на
помпите, които я тласкат.
Вие сте сред много
малкото общини, в които
ВиК остана общинско дружество. Защо направихте
този избор?
Да, ние не членуваме във
ВиК асоциация, за което
постоянно ни критикуват.
Но лично моето виждане е,
че един дом се стопанисва
много по-добре, когато е
собствен.
Тази ситуация обаче не
Ви ли пречи за усвояване
на средства от ОПОС?
Ако един проект по
ОПОС бъде добре подготвен и поднесен по подходящ
начин, затруднения няма да
има.
А какво е състоянието
на ВиК инфраструктурата?
В сравнение с други
общини нашата е много
добра. Друг е въпросът, че
местните хора не оценяват
Това, разбира се, се постига не само с усилията на
кметския екип, а и с усърдието на собствениците
на хотели и ресторанти.
Ще Ви призная, че сред
нашите граждани битува
едно разбиране, че туристите трябва да дойдат
и да оставят парите си
и едва ли не са ни длъжни.
Тази позиция не е печеливша. На първо място е гостоприемството, а после
онова, което Бог е дал на
Сапарева баня.
Всички трябва да разберем максимата, че ако

искаш да развиваш бизнес
или да управляваш община,
трябва 24 часа да си на разположение на хората. Това
го казвам от собствен
опит. Сега например като
кмет знам наизуст телефоните на ВиК, на ЧЕЗ, на
другите служби и звъня по
всяко време при необходимост.
Едно спиране на тока,
както имахме по-рано такива ситуации, е огромен
проблем за всички - за
строители, за ресторантьори и т.н. Както знаете,
с минералната вода ние

Детската градина също е в ремонт

Сградата на средното училище е реновирана, но общината се
бори за средства за обновяването на двора

Градското читалище

какво богатство е водата,
която имат, и я мислят за
даденост. Цената на ВиК
услугата при нас е изключително ниска и общинското дружество няма как да
формира печалба. И все пак
в общинския център 85%
от водопроводната мрежа
са подменени. По улиците
и площадите ни функционират непрекъснато към
120 чешми. И да Ви призная,
трудно мога да убедя съгражданите си, че това е
богатство, че трябва да се
контролира разходът.
Мрежата и в града, и в
селата се подменя поетапно. През миналия мандат
завършихме ремонтите на
улици в Овчарци и в Ресилово. За Овчарци изградихме
нов резервоар за 180 куб. м
питейна вода. Съществуващият до този момент беше
за 60 и в много лошо състояние. Цялото строителство
беше около 300 000 лв. и го
реализирахме със средства
от общинския бюджет.
Предстои и пускането в
експлоатация на резервоар
за питейна вода от 4000
куб. м в курортно селище
Паничище. Той е в местността Черната скала на
пълноводната р. Горица.
Съвсем скоро по уверението на управителя на ВиК
дружеството ще започнем
72-часовите проби.
Паничище има статут
на село, което улеснява
строителството, има ли
обаче кандидати? Продължава ли тенденцията да
идват руски инвестиции?
Преди десетина и повече години, когато в цялата страна имаше бум на
изграждането на хотели,
действително интересът
беше основно от граждани на Русия. Впоследствие
обаче повечето от тях се
оттеглиха, като отдадоха обектите под наем, а в
момента предимно българи
проявяват желание да купуват хотели или да строят.
И това е още един фактор
за доброто бъдеще на нашата община.
А канализацията, достига ли тя до всяка къща
във Вашата община?
Засега имаме проблеми с инфраструктурата в
новите квартали на Сапа-
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рева баня, където трябва и
канал, и водопровод. Готови
са проектите на специалисти от Благоевград и
поетапно започваме необходимото строителство
според средствата, които
имаме. Ще отбележа, че в
тези нови квартали има построени прекрасни еднофамилни или по-големи къщи и
трябва да решим сериозния
проблем с пречиствателно съоръжение. Сигурно си
спомняте, че в предишния
програмен период ПСОВ за
населени места под 10 000
е.ж. не бяха допустими.
Разбира се, през всичките години не сме спирали
да обясняваме на различни
равнища на държавната администрация, че Сапарева
баня е едно изключително
перспективно място, което не бива да бъде пренебрегвано.

Как се отрази на финансите Ви кризата с
COVID-19?
Много зле. Приходите
ни намаляха с 50%, сега съм
предприел поредица от срещи с хората от бизнеса и
навсякъде повтарям, че не
може до безкрай да продължават да не плащат данъци. Да, в началото на пандемията имаше решение да
облекчим фирмите и тогава
всички бяха доволни. Но в
крайна сметка предприемач означава да гледаш и
мислиш с няколко хода напред, да можеш да покриеш непредвидени разходи.
Общинският бюджет не е
бездънна яма. Обяснявам,
че данъците се връщат на
хората като услуга. Отвсякъде идват искания за
съфинансиране – ремонт на
детската градина, поликлиниката, обекти на инфраструктурата.
Да коментирате състоянието и на пътищата?
Наскоро асфалтирахме
дванадесет улици и изградихме едно много необходимо кръгово кръстовище. В
момента чрез финансиране
от ДФ „Земеделие” извършваме основен ремонт и реконструираме три улици в
града, вкл. и тротоарните
пространства. Проектът
е по Програмата за развитие на селските райони на
стойност 1 017 381 лв. От
тях 865 хил. са безвъзмездни.
Аз много пътувам и обичам да минавам през други
малки населени места, за
да разгледам как е при тях.
Е, има разлика в наша полза
определено, макар че трудно мога да убедя в това онези мои съграждани, които
все още очакват и тяхната
улица да бъде обновена.
Основен закон за мен
при подбора на улиците за
асфалт е да имат изградена ВиК инфраструктура, та
поне за 10 години да няма
разкопаване. Иначе хвърляме парите на вятъра. Имам
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в момента една разправия в село С апарево.
Един имот се препродава
няколко пъти през годините и сега последният
собственик настоява да
го свържем с канализационната мрежа, т.е. да
разкопаем готовата улица. Е, отказах му, да си
построи изгребна яма, а
след пет години да заповяда…
С апар ева б ан я е
малко градче, но имате
няколко строителни Ремонтът на улици по ПРСР е за
фирми. Успяват ли те над 1 млн. лв.
да са конкурентни при
но, което е моя амбиция
обществените поръчки?
Успяват и имат доста- и мечта. Да превърнем в
тъчно обекти, дори се оп- пешеходна зона пространлакват от недостиг на ка- ството от старата минедри. Казах Ви, че сградното рална баня и гейзера до обстроителство тук върви с щината. Ако искаме да сме
пълна сила. Сапарева баня е курортен център, трябва
като една строителна пло- задължително да имаме и
щадка. Фирмите работят ние нашето „стъргало“. И
и като подизпълнители, с удовлетворение мога да
както е в случая с големия кажа, че благодарение на
ремонт на улиците в об- новия ни главен архитект
Владимир Чангулов вече
щинския център.
Тази година имаме над работим по въпроса. Той е
45 разрешителни за стро- преподавател в УАСГ и със
ителство на физически и съдействието му общинаюридически лица. Това е по- та стана партньор на каказателно за развитие на тедра „Градоустройство”
бранша. Изграждат се че- при Архитектурния факултири хотела в града, на Па- тет на УАСГ в модула „Проничище още два. През ПРСР ект за градско развитие”.
имаме сериозно строител- По него студентите от
ство на хосписи, към 12 на специалност „Урбанизъм”,
брой. И още един феномен, образователна и квалифипороден от кризата - мно- кационна степен „бакалазина нашенци се прибраха, вър” трети семестър, ще
основно от столицата, и разработят идейни прозапочнаха солидни ремонти екти за пространството.
Ние ще им предоставим и
на бащините си къщи.
реалната задача, и матеГрижата на общинска- риали за разработка, ще
та администрация за об- им осигурим достъп и възразователната система, можност за анализиране
за социалните и здравни- на моментното състояние
чрез посещения на място
те заведения?
През ДФ „Земеделие” и провеждане на теренни
базите на детските гра- проучвания.
Впоследствие предлодини в Ресилово и Овчарци
са преобразени. Година и женията ще отидат на
половина с училищните ав- обществено обсъждане и
тобуси возехме децата от ще се избере най-добрият
селата към града, а сега е вариант или ще се комбиобратното, за да финализи- нират отделни елементи.
раме ремонта на детското Очаквам да бъдат генеризаведение в общинския цен- рани свежи идеи.
тър. Добре е все пак, че обВашата община има
щината ни е компактна, от
4 до 7 км са отстоянията възможност да се възползва и от програмите
между населените места.
за трансгранично сътрудКакви инфраструктур- ничество. Това предполага
ни проекти планирате в и развитие на определени
проекти със съседите от
близко бъдеще?
Нещо много интерес- Северна Македония и Репу-

Този петзвезден хотел ще бъде перлата на курорта, смята кметът

блика Сърбия?
Вече реализирахме един
проект за балнеоложки туризъм - за реконструкция,
първи етап, на парка „Николай Хайтов” в общинския
център. Трябва да призная
обаче, че сътрудничеството с общини от западната
ни съседка върви доста
трудно. Пет или шест проекта имахме с Босилеград
за реконструкция на училища, но работата се разми.
Те не пожелаха да се съобразят с изискването проектите да са реципрочни
от двете страни и ни провалиха.

Какво още си мечтаете да се случи на Сапарева баня, кмете?
Да се появи нашият
Симеон Пешов – вечна му
памет! Много благородно
завиждам на колегите от
Самоков за това, което
Вашият почетен председател направи в Белчин.
С културно-историческия
комплекс „Цари Мали град“
той не просто създаде
нещо красиво, но и даде
тласък за развитие на
целия регион. Ние също
имаме древна история и
забележителна археология,
която обаче попада във

възстановен имот и собственикът не желае да се
съгласи на размяна, което
да ни позволи да я разкрием
и развием като туристически обект.
Впрочем, нека само да
вметна, че през изминалата седмица в. „Строител” стана за трети път
„Медия на годината” на
НСОРБ…
Това е чудесно! Вие отдавна си партнирате със
сдружението, рубриката
за общините е популярна
и явно търпи подобаващо
развитие.

ǎȀǸǱǻǴǲǽ6+$178,'+
ǑǯǵǰǭǿǲǸ)371
ǚǭǶǹǻȆǲǺǯǷǸǭǾǭǾǵ
ǢǵǱǽǻǾǿǭǿǵȄǺǻǴǭǱǯǵǳǯǭǺǲ
ǰǻǱǵǺǵǵǸǵǹǻǿǻȄǭǾǭ
ǼȇǸǺǭǴǭǯǻǱǾǷǭǰǭǽǭǺȃǵȌ
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ǹȚȘȖȧȚȖȉțȟȐȚȍȓȍȕȞȍȕȚȢȘȒȢȔ
ȏȈȚȊȖȘȈȊǷȈȏȈȘȌȎȐȒ
Зам.-министърът на правосъдието проф. Николай
Проданов направи първата копка
Страницата
подготви
Елица Илчева
Започна изграждането на обучителен център
в затвора в Пазарджик.
Строителните дейности
по преустройството на
съществуващ производствен цех в обекта и превръщането му в модерно
място за учене стартираха миналата седмица в
присъствието на зам.-министъра на правосъдието
проф. Николай Проданов,
главния директор на Главна дирекция „Изпълнение
на наказанията“ гл. комисар Ивайло Йорданов
и други. Очакванията са
до средата на следващата година центърът да
бъде пуснат в експлоатация, като средствата
са безвъзмездна финан-

сова помощ в рамките на
Програма „Правосъдие“ по
Норвежкия финансов механизъм 2014 - 2021.
8 класни стаи, физкултурен салон, компютърен
кабинет, работилници за
трудови и квалификационни дейности – с това ще
разполага институцията.
Обектът е част от по-големия проект „Осигуряване на сигурна и безопасна
материална среда в за-

творите и арестите“. Той
предвижда още в затворническите общежития „Хеброс“, „Самораново“ и „Строител“, съответно към
затворите в Пловдив, Бобов дол и Бургас, да бъдат
обособени преходни отделения - half-way house, като
по този начин ще бъде въведена нова социално-интеграционна концепция за
адаптиране на лишените
от свобода. Предвиждат

се дейности за подобряване на материалните условия в корпуса на затвора
в Пловдив, строителство
на нов арест и пробационна служба в Петрич, нов
арест в Самораново и обособяване на затворническо
общежитие към затвора
във Враца.
„Благодарение на нашите норвежки партньори в
Пазарджик ще бъдат създадени условия за придобиване на необходимите
умения за справяне с живота навън. За лишените
от свобода ще бъде адаптирана част от програма,
прилагана в норвежките
затвори, която дава възможност те да продължат
процеса на реинтеграция
в период, в който все още
се нуждаят от наблюдение
и надзор. Убедени сме, че
по този начин допринасяме за намаляване на риска
от рецидив, за разлика от
случаите, когато лишените от свобода биват освобождавани без преходен
период“, заяви проф. Проданов.
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ǭǰǩȚȢȘșȐșȊȍȚȖȊȍȕȒȖȕșțȓȚȈȕȚ
ȏȈȌȍȚșȒȈȚȈȉȖȓȕȐȞȈȊǩțȘȋȈș
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) обяви конкурс за избор на фирма за разработване на идеен проект
на специализираната детска болница в Бургас. Поканата за участие е публикувана на eTendering - официалната платформа на Европейската комисия за публикуване
на данни и покани за участие в търгове.
Целта е да се избере консултант със световен опит,
който подробно да обследва и анализира района на Бургас. Екипът от специалисти ще трябва да изготви поредица от доклади за оценка на нуждите, финансово-икономически анализ, за дизайна и инфраструктурата, брой на
етажи, отделения, кабинети, легла, функционални връзки
между тях, обзавеждане и медицинско оборудване, клинични специалности и др.
При проучванията ще бъдат взети под внимание още
географското разположение, транспортът, броят на
населението и персонала, а също съществуващата инфраструктура (зелени площи, паркинг, жилищни зони),
наличието на други болници и здравни центрове и др. Въз
основа на тези специфични анализи ще бъде разработен
идеен проект, който ще бъде предоставен на община
Бургас. Следващата крачка ще бъде провеждане избор
на фирма за техническия проект и за строителството
на обекта.

ДОБРИЧ

ǶȚȟȐȚȈȚȋȖȚȖȊȐȖȉȍȒȚȐȏȈȋȘȈȌșȒȈșȘȍȌȈ

Кметът на Добрич Йордан Йорданов откри официално реновирана детска и спортна площадка в жк „Балик
- Йовково“. Обектите са част от мащабен проект за
реконструкция и благоустрояване на градската среда,
реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 19 октомври
2018 г., а общата му стойност е 6 529 990 лв. с ДДС, от
които 5 550 491 лв. от Европейския фонд за регионално
развитие.
Отделно от това от общината съобщиха, че 6 улици с натоварен трафик са изцяло ремонтирани, с нови
тротоари и осветление. Изградени са пешеходни алеи и
зелени площи в междублокови пространства.

ǷȘȍȌșȚȈȊȐȝȈȐȌȍȑȕȈȚȈȒȖȕȞȍȗȞȐȧ
ȏȈȕȖȊȖȉȓȐȒȕȈǾȍȕȚȘȈȓȕȐȧȗȈȏȈȘ
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„АДА – Агенция Дизайн и Архитектура“ АД спечели
международния конкурс за проекта „Нов облик на Централен пазар, град Добрич, и прилежащата му територия“, съобщиха от общината. Предстои остойностяването му, като ще се търси външно финансиране за
реализацията.
Пазарът е разположен на 8 хил. кв. м, от които 2
хил. кв. м са покрита площ. Предложението е на нея да
бъдат поставени 116 щанда, 10 търговски павилиона, 2
тераси и павилион за администрацията. Централният
вход ще е откъм подлеза на ул. „Отец Паисий“, който ще
бъде обновен с каскадни рампи за колички и отделно за
велосипеди. Срещу подлеза ще бъде обособен площад
със сух фонтан. В централната част ще бъде оформен
втори площад с фонтан с чешма. Две чешми ще има и в
двата противоположни края на пространството. Включени са много пейки и ресторант с тераса. Предвижда
се и обогатяване на зелените площи.
В периметъра има 103 паркоместа, като са предвидени допълнителни 46.
На експертен съвет в общината е дадена положителна оценка за идейната концепция.

РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ

петък, 23 октомври 2020
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ǹȚȘȖȐȚȍȓȕȈȚȈȗȓȖȡȈȌȒȈȕȈȗȘȖȉȐȊȈÄǴȖȌȢȘǾȈȘȍȊȍȞ´
ȡȍșȍȖȚȒȘȐȍȌȖȒȘȈȧȕȈȋȖȌȐȕȈȚȈ
Автомобилният подлез, който ще струва 11,5 млн. лв.,
ще се изгражда поетапно със средства от бюджета
Страницата подготви
Елица Илчева
До края на годината започва
изпълнението на един от найважните инфраструктурни проекти за Пловдив – автомобилния
подлез „Модър - Царевец“, който трябва да свърже районите
„Южен“ и „Западен“. Това съобщи
зам.-кметът по „Строителство
и инвестиции“ Пламен Райчев
след разговори с представители на фирма „Драгиев и Ко“ ООД,
която спечели обществената
поръчка за строителството
на съоръжението. Обхватът на
търга е от бул. „Хаджи Димитър“ до ул. „Коматевско шосе“.

Спортният комплекс „Дунав“ ще е готов през септември следващата
година

На 15 ноември трябва да
бъде представен идейният проект, след това вървят съгласуване, техническа фаза и издаване на разрешение за строеж.
От администрацията трябва
да се съобразят с изграждането на южния канализационен
колектор, който се изпълнява
от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Пловдив. За него в
момента се провежда процедура
за избор на изпълнител, като се
очаква проектът да стартира
в началото на следващата година. Затова по автомобилния
подлез първо ще се работи в
частта от ул. „Модър“ до жп
линиите.
Инвестицията в „Модър Царевец“ ще възлезе на 11,5
млн. лв., като в бюджета на общината за тази година са заложени 1 млн. лв. Около 4,5 млн. лв.
ще бъдат заделени в макрорамката за следващата година.
Зам.-кметът Райчев инфор-

мира също, че до дни предстои
да се обяви изпълнител за стадион „Христо Ботев“, а за този
на „Локомотив“ това се очаква
да стане около 10 ноември. До
кандидатите са изпратени искания за допълнителна информация.
Пламен Райчев и колегата
му с ресор „Спорт и младежки
дейности“ Георги Титюков инспектираха строителството
на спортния комплекс „Дунав”.
Той се състои от две големи
зали и помощни помещения. В
тазгодишния бюджет за него
са предвидени 1,45 млн. лв.,
като същата сума трябва да
се заложи и във финансовата
рамка за 2021 г. Новата зала
обаче ще струва 4,193 млн. лв. с
ДДС. „Ако финансирането бъде
осигурено, обектът ще е готов
през септември следващата
година“, смята Георги Титюков.
Обектът се изпълнява от фирма „ Пирс – Д“ ООД.

ȔȓȕȍȊȘȖșȈȏȈȓȖȎȍȕȐȏȈǫǲǷǷ ǯȈȗȖȟȕȈȘȍȝȈȉȐȓȐȚȈȞȐȧȕȈȚțȘȐșȚȐȟȍșȒȐȔȈȘȠȘțȚȐ
първа копка са направили директорът
ȊǵȈȞȐȖȕȈȓȍȕȗȈȘȒÄǷȐȘȐȕ´ лична
на парка Росен Баненски и председателят на
ÄǹȚȘțȔȧȕȐ±ǩȍȘȖȊȖ´
Общинския съвет в Банско Димитър Русков.
Около 4 млн. евро са заложени индикативно в Програмта за трансгранично
сътрудничество INTERREG - ИПП „България - Северна Македония 2014 – 2020“
по стратегически проект за изграждането на граничен контролно-пропускателен пункт „Струмяни - Берово“. Това стана ясно на онлайн форума по
повод 18-ата Европейска седмица на регионите и градовете. Със средствата
у нас ще бъдат построени липсващият пътен участък до границата, както и
съоръженията, необходими за пункта, а от македонска страна се предвижда
рехабилитация на готовите трасета и модернизация на съществуващите
гранични съоръжения.
През последните няколко години в България са обновени повече от 21 км
пътища, водещи към ГКПП, като остава да бъдат изградени още около 8,8 км.
Отварянето на нов граничен контролно-пропускателен пункт ще има положително икономическо, политическо и социално въздействие върху трансграничния регион. С новото трасе ще се намали разстоянието между двете
общини с 80 км. Във външнополитическо отношение това би допринесло за
по-нататъшното развитие на вече установените добросъседски връзки между България и Република Северна Македония.

ǪǳȖȊȍȟțșȗȍȠȕȖȗȘȐȒȓȦȟȐȊȈȎȍȕ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȍȕȗȘȖȍȒȚ
Официално са открити четирите основно ремонтирани през тази
година улици в ловешкия квартал
„Дикисана“ – „Чаталджа“, „Тракийска“, „Осъмски юнак“ и „Княз Александър Батенберг“ - север. С тях
реновираните в последните четири
години вътрешноградски трасета
стават общо 13, съобщиха от общината. „Проектът е от изключителна важност, тъй като шосетата осигуряват и връзка с езиковата
гимназия и с лечебно заведение”, допълват от администрацията.
Кметът на Ловеч Корнелия Маринова припомни, че тази година общината е вложила над 4 млн. лв. в инфраструктура, като голямата част
от тези средства са държавни. В момента се прави подмяна на ВиК
мрежата в кв. „Младост“ за 811 хил. лв., а догодина ще се премине и към
ремонт на пътната инфраструктура.
На четирите улици са положени 4100 кв. м асфалт, както и 2676 кв. м
тротоари с бетонови плочи. Платната са с ширина 5,6 и 8 м. Към всички
имоти са осигурени подходи с понижен бордюр и е поставена 687 м нова
кабелна мрежа. Премахнати са незаконните гаражи на ул. „Ал. Батенберг“. Изградени са нови „джобове“ с размери за разполагане на един или
повече контейнери за отпадъци, както и 10 дъждоприемни шахти. Общата стойност на ремонта на тези улици е 870 714 лв. с ДДС. Сумата,
инвестирана в квартала, е за близо 2,8 млн. лв.

ǷȖȌȖȉȘȧȊȈȚșȢșȚȖȧȕȐȍȚȖȕȈȗȢȚȧǲȕȍȎȈ
Шосето не е обновявано осșǫȓȈȊȈ
До края на октомври ще бъде
частично подменена настилката
на път II-13, в участъка от Кнежа
до кръстовището за с. Глава, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). Дейностите
са планирани от Областно пътно
управление – Плевен, във връзка с
подготовката на републиканската пътна мрежа за предстоящия
зимен сезон.

новно повече от 10 години. Ежемесечните локални ремонти са
временно решение заради интензивния тежкотоварен трафик в
региона. Затова се предвижда
цялостна подмяна на асфалта в
отсечката.
Строителните дейности ще
бъдат възложени след осигуряване
на необходимия финансов ресурс
от 3,7 млн. лв., посочват още от
АПИ.

Започна рехабилитация на част от туристическите маршрути на територията
на Национален парк „Пирин“, съобщиха от
пресцентъра на община Банско. Началото на
СМР е дадено с празничен водосвет, а симво-

Проектът се реализира чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Общата му
стойност е близо 6 300 000 лв., от които над
5 300 000 лв. от ЕС, а останалите - национално съфинансиране от държавния бюджет.
В строително-монтажните работи е
предвидено поставяне на дървени скари на
места с подпочвени води и силно ерозирали
участъци, почистване на маршрутите и нови
табели за насочване преминаването извън
увредените зони от регламентираните пътеки. Дейностите включват и монтиране на
дървени пешеходни мостове за прекосяване
на потоци и реки. Включено е и обновяване на
подхода към най-старото иглолистно дърво
в България - Байкушевата мура. Предстои да
бъдат затваряни дублиращи се пътеки.
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*CRR[$WKNFGTU&C[x
We report progress on all large
&KOKVTQXFGP
infrastructure projects, despite the pandemic
Petya Avramova, Minister of Regional Development and Public Works

Dear colleagues,

On the behalf of the Management Board of the Bulgarian Constructors Chamber
(BCC) and myself, I have the
pleasure of congratulating you
on the professional day of Bulgarian builders – St. Demetrius
Day! Observing this tradition,
on 26th October we are taking
stock of the expiring 2020 year
and are setting our new goals.
During the elapsed year, which
was a different one being marked by the COVID-19 pandemic, we have
faced new challenges, but we did not stop working, and once again we
demonstrated that construction is the engine for the economy. Looking
back over one of the most difficult years – not only for Bulgaria, but
also for the entire world, we could be proud with the results achieved
by Bulgarian builders – the 8 new, extremely beautiful and modern
stations of the Sofia metro, the hundreds kilometers of newly built
and rehabilitated road infrastructure, ecological sites, kindergartens,
schools, renewed city centers, buildings, parks and many other projects, implemented in professional manner and with a high quality.
The corona-virus did not impede BCC to take care and to help
its members, to stand up for their interests. The Chamber continued
implementing the priorities traced out, relevant to the amendments of
legislation, related to the construction and investment process. We held
a beneficial dialogue with the government, institutions, the employers'
organisations, trade unions and the akin to us branch organisations.
In April 2020 Bulgarian builders again were true to the noble tradition – to be among the first to respond with help in cases of disasters
and natural calamities. Member-companies of BCC provided assistance in overcoming the water crisis in Pernik.
Before us is standing the new 2021 year, which is not going to be
easier for the economy. It will be necessary to mobilise the sector for
the successful completion of the projects from the current programming period. We have to be well prepared for the challenges we will
face in the new one with starting the „Renovation Wave“ Initiative,
joining our country to the European Green Deal and the programmes
intended for EU economy's recovery. On the agenda is the question
about more active participation of BCC in training and qualification of
the labour force.
Bulgarian Construction Chamber works on each one of these directions.
Dear colleagues, let us remain united, and the professional approach and good implementation of work to be visible at all of our
sites. Let's go on building and making our country more beautiful,
more modern and more attractive for living, business and investments.
On the bright day of Dimitrovden, please accept mine and those
of the MB of Chamber cordial wishes for good health, good luck,
successes and achievement of goals in the chosen profession by
us - responsible and noble one!
Happy Builder's Day!
Eng. Iliyan Terziev,
Chairman of the MB of BCC

Minister Avramova, we are
already at the finish of a very
dynamic and very different year.
Due to the COVID-19 pandemic,
2020 put the institutions, as well
as business, and also people into
new reality. As regards the sector, and as I see it - both for the
regions and the entire country, of
significant importance is that despite the crisis the construction
activities did not stop. How would
you evaluate the elapsing year,
what plans have you implemented,
what do you consider as a greatest success and what is it that you
did not have enough time to do?
The common opinion is that the
elapsing 2020 year cannot be compared to no other one. I would like
to recall that at the end of 2019 we
had been expecting an economic
growth of about 3%, the prognoses in respect to construction were
also optimistic. But not only us, the
whole world faced a new reality.
The pandemic had totally changed
our lives in personal and in professional aspects. The optimistic
economic prognoses melted and
instead of the expected growth we
entered into a corona-crisis.
My opinion is that one of the
most proper decisions made in this
situation was the construction activities not to be terminated. Bulgaria was one of the few countries
in Europe, where construction works
on the sites kept going on, even during the state of emergency. This required courage and was a show of
political wisdom, because this was
the way the sector was able to make
use of the accumulated momentum
during the previous period, and it did
manage to readjust to operate in the
new conditions. Thus, even if there
were difficulties in supply of some
resources and materials, caused by
the issues with international transportation, the implementation of the
large infrastructure projects did not
stop. We did everything possible to
speed up the disbursements from
state to companies, so that respectively, they could pay their contractors. Construction of residential and

industrial buildings continued.
I think that this as a considerable achievement, because the construction sector is one of the pillars
of the economy. Nearly 200 thousand people make a living working
in it. This is the sector that is capable after a recession to bring the
economy forward, and thus it needs
special attention.
Another important thing to me
is the successful implementation
of works on the large infrastructure projects – Hemus Motorway,
Struma Motorway and the future
Europe Motorway. The progress
of works on the Vidin – Botevgrad
road also brings me great satisfaction. Beyond dispute is that this project is important for the republican
road network in Bulgaria, but for me
it is a personal cause, because I
come from this region and I know,
that improving the road infrastructure will result in positive changes
in live of people. That is why I am
very pleased, that construction of
over 128 km of the road is already
contracted, which contributes to the
stability of the project and makes it
irreversible.
Cooperation between yourself
and the BCC is fruitful and is lasting many years already. What joint
initiatives lie ahead?
We have been working synchronously with the Bulgarian Construction Chamber already many years.

This is a modern approach, which
leads to good results, because being in a constant dialogue with the
business is important to us. That is
why during the past year the talks
on the matters related to changes
in the regulatory framework have
been continued aiming at improving the construction and investment
process.
An Interdepartmental Working
Group is currently functioning and
it will determine the scope and the
content of the new Regulation for
performance of steel structures.
This interview we are doing on
the eve of the Day of the builder
– Dimitrovden. What would you
wish our readers?
On the eve of Dimitrovden I
would like to wish all those, whose
life choice and profession is construction, to be healthy, vigorous,
creative and to be satisfied with
their work.
At the end of a hard year, we
are facing another one, bringing not
less uncertainty.
In this situation the construction
industry, as well as we all, should
arm ourselves with strength and patience. But first and foremost, we
must be united in overcoming difficulties, to seek the common, not
what separates us. Only in this way
we well be able easily to go through
the trials and to find new opportunities for development in them.

„Kalistratov Group” starts its 9th\HDULQDQHZRϒFHEXLOGLQJ
DQGE\FRPPHQFLQJWKHFDSLWDO¶VODUJHVWUHVLGHQWLDOSURMHFW
Eng. Kalistratov, on
October 26th „Kalistratov
Group“ turns 9. The team of
„Stroitel“ Newspaper sends
their best regards for the anniversary and wishes you a
lot of success ahead! This
is also the occasion to meet
today, in the company’s
wonderful new building. Tell
us more about it.

Eng. Pavel Kalistratov:
Thank you for the greetings!
This is our office - not only
by legal status, but also by
atmosphere. This used to
be an old building, meant
to be a hospital at the time,
then abandoned and left to
reach a very bad state. We
acquired it, changed its designation and transformed it

into this office. We made efforts to ensure that everyone
- not just the directors, but all
employees - works in own office, and has a parking spot.
Every floor has a conference
room for negotiations, break
room for coffee and snacks,
archive storage premise. We
also have a large hall for official and work meetings, staff
meetings. There is also a restaurant with a fully equipped
modern kitchen, its own server rooms, a yoga and fitness
studio in the building. Perhaps
in Sofia there are many buildings that are even better, we
ourselves have built some really chic ones, but this is the
place that we feel as our office. Its location is also very
specific - in the park. All
mountains around Sofia can
be seen from the big panoramic terrace.

Eng. Kamen Naumov:
Surely in this location there
could have been a luxurious
residential building constructed...
Your sites are included
in the 7th exhibition for the
occasion of the Day of the
Builder. What is the significance of this event which
has already become a tradition for Sofia?
Eng. Pavel Kalistratov:
If I think a few years back, I
remember opening the very
first exhibition together with

the Mayor Mrs. Fandakova.
At the time it was a timid beginning - how would people
perceive it, would the lovers write on the boards. The
initiative is great! It stood
its ground. It is nice with its
specific scale. I do not see
anything else that needs to
be added. It shows what happened in Sofia. I have not
noticed any bias. I have not
heard a negative remark by
anyone in the guild or my colleagues. We have to maintain
it and keep updating it with
new sites. Most definitely.

What do you wish to
your colleagues for the occasion of the Day of the
Builder?
Eng. Pavel Kalistratov:
I am in this age - 66. God
let me reach this age, written down with two excellent
marks (note: 6 is the highest
school grade). As a human,
I wish everyone health, lots
of health, and again, health
and peace of mind. This is
the criteria, by which you can
tell that one is doing well with
their business, family and that
all is well. This is what I wish
to all my colleagues: health
and peace of mind.
Eng. Kamen Naumov:
Health. All else will sort itself
out.
Превод Радостина Иванова
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Николай Бабачев
Страницата подготви
Десислава Бакърджиева
Площадка за интерактивно обучение по безопасност на движението по пътищата бе открита в
столичното 54-то СУ „Свети Иван
Рилски“. На нея повече от 600 деца
ежегодно ще учат правилата за движение и основните пътни знаци.
По данни на Министерството
на образованието и науката (МОН)
само през 2020 г. 50 подобни площадки се изграждат в столичните
училища. За да подпомогне този
процес, екипът на Държавна агенция „Безопасност на движението по
пътищата“ (ДАБДП) е разработил
типов проект на площадка за обучение по безопасност на движението
по пътищата, който е за свободно
ползване. Той е публикуван на сайта на ДАБДП, като е предоставена
техническа възможност размерите
му да се променят в зависимост
от особеностите на мястото, на
което се разполага. По този начин
отпадат разходите за проектиране
на всички детски градини, училища и
организации, които искат да осигурят подобни съоръжения.
Интерактивната площадката

в 54-то СУ „Свети Иван Рилски“ е
изпълнена като част от проект
по Програма за опазване живота и
здравето на децата като участници
в пътното движение. Финансирането е в размер на 9042 лв. и е осигурено от Столичната община (СО),
МОН и самоучастие на училището.
Със средствата са закупени и велосипеди, и детски електрически
автомобили, с които да се извършва

практическото обучение. Предвижда
се в рамките на проекта да се организират ролеви и ситуационни игри,
състезания, викторини, моделиране
на пътнотранспортни ситуации,
разработване на филми, презентации, уроци и др. Активностите на
54-то СУ се реализират в тясно
сътрудничество със Съвета по безопасност на движението на деца в
София при СО.

ǲȈȚȍȘȎȐȕȈȀȍȌȈȡȍȘȍȈȓȐȏȐȘȈȗȘȖȍȒȚȈșȐÄǴȧșȚȖȌȖȗȘȖȏȖȘȍȞȈ´
В периода
31 октомври – 1
ноември чешката художничк а К а т е рж и н а
Шеда ще реализира проекта си
„Място до прозореца“, който е
създаден за софийския квартал
„Манастирски
ливади – запад“. Той ще се
осъществи под формата
на градска игра с участието на жителите. Те
ще могат да се включат,
като споделят идеите
и визиите си за промяна
и облагородяване на територията. В обявените
дни гражданите ще могат
да излязат на обиколка с
кола със семейството или
приятелите си, да пар-

кират на някое
от освободените места на ул.
„Казбек“ в „Манастирски ливади –
запад“, да изберат прозореца
с най-неприятната гледка и да
нарисуват върху стъклата на
автомобила си
какво искат да добавят
или да променят. Техните
идеи и коментари ще бъдат заснети и показани
в рамките на изложба в
галерия „Васка Емануилова“, филиал на Софийската градска художествена
галерия, през декември
2020 г. Най-добите предложения ще получат награда, а всички идеи ще
бъдат публикувани и

представени така, че да
бъдат видими и разбрани
от общинската администрация.
Проектът „Място до
прозореца“ е подкрепен
от Министерството на
културата в Чехия, Чешкия културен център в София, Столичната община,

район „Витоша“, Софийската градска художествена галерия. Той се осъществява по инициатива
на Софийската градска
художествена га лери я
– филиал галерия „Васка
Емануилова“, и сдружение
„Заедно за Манастирски
ливади – запад“.

С изиграването на 10-и кръг от Българска строителна футболна лига (БСФЛ) сезонът се преполови,
като до момента само един отбор е със 100% точков
актив и това е дебютантът в лигата „Пи Ви Джи“.
И този път имаше доста изненадващи резултати,
като втората поредна загуба на „Каммартон България“ и равенството на шампиона „Хоум Комфорт БГ“.
„Каммартон България“ допусна второ „крушение“ в
лигата след мача си с „Пайп Систем“, който завърши
0:2. И двата гола бяха дело на Александър Николов.
Той ги реализира през втората част на срещата.
„Хоум Комфорт БГ“ постигна равенство с „Монтаж Строителни Конструкции“. До крайното 2:2 в
се стигна след попадения на Тодор Талков и Аврам
Раклеов за „монтажниците“ и спасителни два гола за
Петър Симеонов и Ангел Костадинов за „Хоум Комфорт“.
И в дербито между старите претенденти „Инфра
Холдинг“ и „Бокал Инженеринг“ нямаше краен победител. Те си поделиха по една точка със същия резултат от 2:2 след точни изстрели на Георги Асенов
и Иво Велчев за „холдинга“ и Емил Янков и Мартин
Станимиров за „инженеринга“.
Най-вълнуващия мач изиграха репрезентациите
на „Марибор строй“ и „Джи Пи Груп“. Финалното 3:1
бе за момчетата от „Марибор“ след ударите във
вратата на Николай Зайков, Кирил Донев и Никола
Георгиев, а почетното попадение за „Джи Пи“ вкара
Бончо Смилков.
След перфектно изиграно първо полувреме тимът
на „Теразид“ водеше с 1:0 „Стоителният техникум“ с
гол на Светлин Христов. Но през втората част допусна цели 6 попадения във вратата си и загуби предимството си. Те бяха дело на Михаил Димов и Петър
Ванков (по 2), Антон Салапиев и Стилян Йоцов (по 1).
„Главболгарстрой“ записа поредната силна среща
и спечели категорично с 10:3 срещу „Виваком“ след
четири точни удара на Никола Стоилков, хеттрик
на Борислав Филипов и по един на Костадин Динчев,
Кирил Кирев и Емил Маринов. За „телекома” се разписаха Илия Николов на два пъти и веднъж Станой
Бранков.
В пореден мач от лигата селекцията на „Ромстал
ХЕС“ успя да отбележи повече от 10 гола, като сега
вкара цели 11 на „Технопанел“. Те бяха изпълнени от
Дилян Василев (5), Станислав Иванов (3), Никола Николов, Павлин Петров и Владислав Славов (по 1). За
„Технопанел“ се разписа два пъти Георги Георгиев и
оформи крайното 11:2.
„Щрабаг“ също реализира 11 попадения, но не
допусна нито едно във вратата си срещу „Сървейн
Дизайн“. Те бяха дело на Волен Киров (5), Нури Данаил (3), Димитър Димитров (2) и автогол на Слав
Кацаров.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

ОБЩИНИ:
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Генчо Керезов,
зам.-кмет на София по направление
„Дигитализация, иновации и
икономическо развитие“
ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 г.
Специален
приз
„Скритото
добро“ на
Столичната
община, 2017
Годишната
награда на
ББАПБ „Медия
на годината“ за
2014 г. за принос
в областта
на пътната
безопасност

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

Генка Тодорова,
кмет на Клисура

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД
„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“, „Строител“ и „Код Строител“
съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България
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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
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„Вестник Строител“ ЕАД
е сертифицирано за
устойчиво управление на
събития по стандарта ISO
20121 от Bureau Veritas
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

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

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ –
РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.
Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.
1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.
1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.
1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

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

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА
ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ
Максимален обем
1/2 страница – 500 лв.
4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ
Цена за 25 кв. см – 50 лв.

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ
Фотозаснемане до 4 часа и обработка на материала – 350 лв.
Фотозаснемане до 8 часа и обработка на материала – 650 лв.
Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв.
9 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ
9 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.
9 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ

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

www.vestnikstroitel.bg
ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР
ГОРНИ – ДО ГЛАВАТА
Размер 239х50 пиксела
Цена – 2500 лв./1 година

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

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

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

