
Инж. д-р Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет 
на община Велико Търново:

Инж. Марин Гергов, председател на УС на Камарата 
на инженерите в инвестиционното проектиране:

През 2021 г. общините ще разполагат 
с най-големия финансов ресурс, 
осигурен през държавния бюджет за 
последните 12 години 

Качеството на 
строителството е сравнително 
най-доброто, което някога сме 
имали в България

ИНТЕРВЮ СПЕЦИАЛЕН ГОСТ стр. 6-8  стр. 12

Над 250 творби се състезаваха в съревнованието, организирано от ОП Габрово
Емил Христов 

Изп. директор на Камарата на строители-

те в България Валентин Николов връчи специал-

ните награди от КСБ на участници в конкурса 

за рисунка и макет на тема „Къщата на моите 

мечти”. Над 250 творби се състезаваха в сърев-

нованието, организирано от ОП на КСБ – Габро-

во, в партньорство с Обществен дарителски 

фонд – Габрово. В него имаха възможност да се 

включат деца в две възрастови категории IV - 

VII клас и VIII - XII клас. 

„Изключително щастлив съм да видя колко 

много труд са вложили в своите проекти де-

цата. Те са наистина впечатляващи и предиз-

викват възхищение“, каза Валентин Николов. 

Той подари комплекти за рисуване на Дарина 

Николова – 12 г., Стефания Георгиева – 11 г., 

Станислава Василева – 16 г., и Симона Илие-

ва – 13 г., за макетите „Вълшебните къщички”. 

„Отправям и поздравленията си към ръковод-

ството на Центъра за изкуства, култура и об-

разование в София, където се обучават децата. 

Вие им помагате отрано да намерят своя път 

към бъдещата си професия“, допълни изп. дирек-

тор. Той връчи от името на КСБ и награда на 

центъра – таблет, която получи директорът 

Марияна Тафрова. Творческият ръководител на 

децата Елеонора Асенова сподели, че в процеса 

на работа са използвани различни строителни 

материали за произведенията им.

В края на срещата отличените участници 

в конкурса подариха на изп. директор на Кама-

рата макет на къща и картина – текстил върху 

XPS, направени в знак на благодарност.

Председателят на ОП на КСБ – Габрово, инж. 

Мария Башева, основен инициатор на конкурса,  

коментира пред в. „Строител“, че интересът 

към надпреварата е бил изключително голям. 

„Пристигнаха много креативни рисунки, черте-

жи и макети, което показва желанието на де-

цата да мечтаят и творят в тази извънредна 

ситуация. Любопитно е да се види въображение-

то им за мечтан дом – имаше къщи с двигатели, 

екокъщи, пътуващи, горски, морски и много дру-

ги реални и абстрактни хрумвания”, разказа тя.

Повече по темата четете в следващия 
брой на в. „Строител“.

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

www.leo-bg.com
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Мирослав Еленков

Еврокомисарят по „Ино-

вации, научни изследвания, 

култура, образование и 

младеж“ Мария Габриел е 

отличена с престижната 

награда на Виенския иконо-

мически форум „Партньор 

на годината за 2020“. Тя й е 

присъдена за принос в ико-

номическото развитие на 

регионално и международ-

но ниво на държавите от 

Форума. В събитието на 

високо равнище, целящо на-

сърчаване на икономическо-

то сътрудничество между 

страните от Адриатическо 

до Черно море, участие са 

взели Авдула Хоти, премиер 

на Косово, Денис Шмигал, 

министър-председател на 

Украйна, Фатмир Битики, 

заместник министър-пред-

седател на Република Се-

верна Македония, както и 

много министри и предста-

вители на икономически ор-

ганизации. 

„Годишната награда на 

Виенския икономически фо-

рум е отличие, което прие-

мам с признание и отговор-

ност. Ценя високо ролята 

на Форума като надеждна 

платформа за насърчаване 

на регионалното икономи-

ческо сътрудничество и 

обмен на новаторски идеи“, 

е посочила българският ев-

рокомисар. 

Мария Габриел e от-

кроила и ролята на програ-

мите „Хоризонт Европа“ и 

„Еразъм +“ за подобряване 

на научноизследователския 

потенциал, мобилността, 

за подкрепа на екологичния 

и цифровия преход. Тя e дала 

пример с мисията в рамките 

на „Хоризонт Европа“ за ин-

телигентни градове, като е 

отбелязала, че амбицията е 

до 2030 г. да има 100 клима-

тично неутрални населени 

места. Предвижда се и съз-

даването на Глобален цен-

тър за знания в областта 

на градовете и климата.

Българският евроко-

мисар е наблегнала, че ЕС 

продължава работата по 

изпълнението на Цифровата 

програма за Западните Бал-

кани, която бе предложена 

от нея през 2018 г. 

„Цифровите умения и 

образованието са сърце-

вината на икономиката 

на знанието, към която се 

стремим. Трябва да имаме 

цялостен подход, в който 

Цифровата програма за 

Западните Балкани и пред-

ложената от мен Програма 

за иновации да се допълват 

взаимно и да носят конкрет-

ни ползи за гражданите и 

бизнеса. Имаме добри при-

мери и истории на успеха. 

Всяка една от тези иници-

ативи ще бъде обогатена с 

нови възможности в рамки-

те и на сегашния ми ресор“, 

е заключила Мария Габриел.

Десислава Бакърджиева 

Министерството на транспорта, 

информационните технологии и съ-

общенията (МТИТС) и Държавната 

агенция „Електронно управление“  са 

представили пред общини и браншови 

организации проектното предложение 

„Свързана България“ от Плана за въз-

становяване и устойчивост на Бълга-

рия. В него са обхванати областите 

- цифрова свързаност, транспортна 

свързаност и местно развитие. Общи-

ят ресурс за конкретните дейности е 

805,9 млн. лв.

„Една от основните цели е изграж-

дането на модерна и сигурна цифрова 

инфраструктура и преодоляване на те-

риториалните дисбаланси, свързани с 

разпространението на широколентовия 

достъп.“ Това е казала по време на дис-

кусията зам.-министърът на транс-

порта, информационните технологии и 

съобщенията Андреана Атанасова. „До 

края на годината се очаква планът да 

бъде съгласуван с Европейската коми-

сия, а срокът за изпълнението му е до 

2025 г.“, е добавила Атанасова.

26 ноември
Валентин Николов, изп. директор на КСБ

Мирослав Еленков

Еврокомисарят с ре-

сор „Иновации,  научни 

изследвания, култура, об-

разование и младеж“ Ма-

рия Габриел ще открие 

Общото събрание на Ев-

ропейската федерация на 

строителната индустрия 

(FIEC), което се провежда 

на 20 ноември. В събити-

ето ще вземат участие 

инж. Любомир Качамаков, 

вицепрезидент на FIEC и 

председател на Областно-

то представителство на 

КСБ в София, и инж. Нико-

лай Николов, зам.-предсе-

дател на УС на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия и председател на ОП 

на КСБ - Бургас. 

По време на срещата 

ще бъде одобрено ново 

споразумение между FIEC 

и Европейските междуна-

родни контрактори (EIC). 

Ще бъде представена и 

работната програма на 

Европейската комисия за 

2021 г., като фокусът ще е 

върху въпросите, касаещи 

строителния сектор.

Повече по темата че-
тете в следващия брой на 
вестник „Строител“.
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Мирослав Еленков

Унгария и Полша блокираха приема-

нето от правителствата на страните 

членки на ЕС на бюджета на Съюза за 

2021 - 2027 г. и възстановителния фонд 

за 27-те държави от блока, защото той 

включва клауза, обвързваща достъпа до 

средствата със спазването на върховен-

ството на закона. Поради това парите за 

икономическото възстановяване на всич-

ки членки на ЕС от рецесията, породена 

от пандемията от COVID-19, вероятно 

ще бъдат забавени. По първоначални пла-

нове те трябваше да започнат да идват 

към страните от средата на 2021 г.

Общият бюджет на ЕС за следващи-

те 7 години възлиза на близо 1,1 трилиона 

евро, а планът за възстановяване – на до-

пълнителни 750 млрд. евро.

Десислава
Бакърджиева

„На 1 януари следва-

щата година в България 

ще влезе азерски газ. 

Така ще постигнем пълна 

диверсификация на енер-

гийните доставчици“ . 

Това е заявил премиерът 

Бойко Борисов по време 

на проверка на напредъка 

на строителните дейнос-

ти по изграждането на 

междусистемната газова 

връзка Гърция - България 

(IGB), която е извършил 

заедно с министъра на 

енергетиката Теменужка 

Петкова.

Борисов е подчертал, 

че по проекта се работи 

на пълни обороти и няма 

и ден забавяне. До момен-

та доставеното количе-

ство линейни тръби е 159 

км, заварените са близо 

72 км, а общо положените 

и засипаните по изграж-

дащото се трасе са над 

11 км. За изпълнението на 

СМР на интерконектора 

работят общо 440 души.

Газопроводът IGB ще 

се свърже с гръцката на-

ционална газопреносна 

система и Трансадриа-

тическия газопровод TAP 

в района на гр. Комотини 

(Гърция) и с българската 

национална газопреносна 

система в района на Ста-

ра Загора. Стартът на 

изграждането му беше да-

ден на 22 май 2019 г. лично 

от премиерите на двете 

страни. Газовата връзка 

между България и Гърция е 

с обща дължина 182 км, от 

които 150 км са на българ-

ска територия. Техниче-

ският й капацитет е от 3 

до 5 млрд. куб. м годишно. 

Общата стойност на про-

екта е 220 млн. евро.

Премиерът Борисов 

инспектира и ремонта на 

52-километровия участък 

от АМ „Тракия“. В момента 

тече пълна реконструкция 

на 12 км от магистрала-

та между п.в. „Белозем“ и 

п.в. „Оризово“ в платното 

за София. Преди 2 седми-

ци приключи обновяване-

то на платното за Бур-

гас на същата отсечка. 

Строителните дейности 

в 12-километровия учас-

тък включват цялостна 

подмяна на асфалтовата 

настилка, подобряване на 

отводняването, полага-

не на нова хоризонтална 

маркировка, пътни знаци 

и ограничителни системи. 

От думите на Бойко 

Борисов става ясно, че 

строителите ще бъдат 

готови до месец. Ремон-

тът на АМ „Тракия“ между 

пътните възли „Белозем” 

и „Оризово” в двете по-

соки е на обща стойност 

24,5 млн. лв., а средства-

та са от бюджета.

„От 2014 г. до сега сме 

построили 204 км магис-

трали“, е посочил преми-

ерът.

Мирослав Еленков

Вицепремиерът по ико-

номическата и демограф-

ската политика и министър 

на туризма Марияна Нико-

лова връчи приза „Мистър 

Икономика“ на проф. дтн 

инж. Цоло Вутов, управи-

тел и собственик на „Ге-

отехмин“ ООД. От името 

на проф. Вутов наградата 

е получил Доминик Хамерс, 

изп. директор на „Геоте-

хмин“, по време на церемо-

нията по награждаването 

на „Мистър и Мисис Иконо-

мика“, организирана от Кон-

федерацията на работода-

телите и индустриалците 

в България и списание „Ико-

номика“, съобщиха от прес-

центъра на Министерство-

то на туризма. През 2020 г. 

конкурсът отбелязва своя-

та 30-годишнина и затова 

се връчват само големите 

награди „Мистър Икономи-

ка” и „Мисис Икономика” на 

мениджърите и предприема-

чите, които са допринесли 

за развитието на успешен 

бизнес в страната ни в по-

следните 3 десетилетия.

„Проф. Вутов е човек, 

който не само преведе 

успешно бизнеса си през 

променливите времена на 

прехода, но го укрепи и раз-

шири и днес управлява един 

от стълбовете на иконо-

миката“, е заявила вицепре-

миерът Николова. Тя му е 

пожелала още дълги години 

да ръководи професионал-

но и ползотворно фирмата 

си и да продължи да задава 

стандарта за почтеност и 

човечност.

Марияна Николова е до-

бавила, че отличаването на 

добрите мениджъри и пред-

приемачи действа мотиви-

ращо, особено на младите 

хора.

„Мистър  Икономи -

ка“ през 2020 са и пpoф. 

дтн инж. Hикoлaй Bъл-

кaнoв, пpeдceдaтeл нa 

Cъвeтa нa диpeктopитe 

нa „Mинcтpoй Xoлдинг”, 

д.и.н. Oгнян Дoнeв, изп. 

диpeктop и пpeдceдaтeл 

нa СД нa „Coфapмa“, и пpoф. 

Ивaн Toдopoв, yпpaвлявaщ 

cъдpyжник в Aдвoкaтcкo 

дpyжecтвo „Гeopгиeв, 

Toдopoв и Ko“. Те са полу-

чили своите призове от 

министъра на енергети-

ката Теменужка Петкова, 

министъра на икономиката 

Лъчезар Борисов и министъ-

ра на труда и социалната 

политика Деница Сачева. 

Титлата „Мисис Икономи-

ка” е за Виолина Маринова, 

член на Надзорния съвет на 

Банка ДСК, а нейната на-

града връчи министърът на 

финансите Кирил Ананиев.

Десислава
Бакърджиева

Министерският съвет 

одобри проекта на Спо-

разумение за заем между 

Европейския съюз като 

заемодател и Република 

България като заемополу-

чател и упълномощи ми-

нистърът на финансите 

да го подпише от името 

на Република България при 

условие за последваща ра-

тификация. Това съобщиха 

от правителствената ин-

формационна служба.

Споразумението про-

изтича от чл. 8, пара-

граф 2 от Регламент 

(ЕС) 2020/672 на Съвета 

от 19 май 2020 г., с кой-

то се създаде Европей-

ският инструмент за 

временна подкрепа с цел 

смекчаване на рисковете 

от безработица при из-

вънредни обстоятелства 

вследствие на избухва-

нето на COVID-19, извес-

тен като „инструмента 

SURE“. Необходимостта 

от сключване на спора-

зумението произтича от 

отправеното на 7 август 

2020 г. официално искане 

от страна на Република 

България за финансова по-

мощ по линия на инстру-

мента SURE. Заемът, 

поискан от страната ни, 

е за допълване на нацио-

налните усилия за прео-

доляване въздействието 

от избухването на пан-

демията от COVID-19 и на 

социално-икономическите 

й последици за работни-

ците и самостоятелно 

заетите лица.

Максималният размер 

на средствата, които ЕС 

може да отпусне на Бъл-

гария по инструмента 

SURE, е 511 000 000 евро 

с 15-годишен максимален 

среден срок до падежа. 

Срокът на разполагае-

мост на предоставената 

финансова помощ е 18 ме-

сеца.
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Част от първия стълб „Иновативна България“ е и Програмата 
за публична подкрепа за развитие на индустриални паркове

Вицепремиерът Томислав Дончев:

Росица Георгиева

Разходите за иновации, 

образование и икономиче-

ско развитие никога не 

са лукс, ако искаме да се 

развиваме по-амбициозно 

и да имаме икономика на 

добавената стойност. 

Това заяви вицепремиерът 

Томислав Дончев по време 

на първата от поредица 

дискусии по Националния 

план за възстановяване и 

устойчивост на Републи-

ка България. Акцент бе 

първият стълб от Плана 

– „Иновативна България”.  

„Няма нужда от увели-

чаване на мащаба и на 

обема на машинния парк, 

фокусът трябва да е вър-

ху скъпи локални неща”, 

подчерта Дончев, като бе 

категоричен, че как ще из-

глеждат държавата, ико-

номиката и обществото 

ни след 15 години, зависи 

от това, което се случва 

днес в клас.

Стратегията на пра-

вителството в  този 

стълб е насочена към об-

разованието, науката и 

индустрията. Важен ас-

пект в нея са областите 

на STEM (природни науки, 

технологии, инженерство 

и математика). Според 

документа тези материи 

създават предпоставки 

за успешна реализация на 

младите хора в професии-

те на бъдещето. По про-

екта ще бъде създаден и 

фонд от технологични ус-

тройства, като целта е 

да бъдат осигурени цифро-

ви ресурси за фронтално 

обучение във всяка класна 

стая. Ще бъдат оборудва-

ни STEM кабинети в 1680 

училища, пише в докумен-

та.  Общият планиран 

ресурс по тази мярка е 

650 млн. лв., а периодът на 

изпълнение - до 2023 г.

Предвижда се и из-

граждане на центрове 

за личностно развитие 

на ученици и младежи. За 

целта са заложени 70 млн. 

лева, като срокът за из-

пълнение също е 2023 го-

дина.

Съществен бюджет 

(711 млн. лв.) е предвиден 

за модернизиране на обра-

зователните институции. 

Проектът ще обхване око-

ло 750 училища и 450 дет-

ски градини, в които не са 

правени външни ремонти. 

До 2026-а ще бъдат фи-

нансирани цялостни ре-

монти и изграждане на 

ученически и студентски 

общежития и кампуси.

По Програмата за ус-

Десислава 
Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфра-

структура“ (АПИ) стопа-

нисва 642 км републикан-

ска мрежа на територията 

на област Враца, като за 

подобряване на техниче-

ските им характеристики 

се използват бюджетни 

средства и европейско 

финансиране. Това е от-

говорила министърът на 

регионалното развитие и 

благоустройството Петя 

Аврамова на парламента-

рен въпрос, съобщиха от 

МРРБ.

Тя е припомнила, че най-

големият проект на тери-

торията на областта е 

строителството и модер-

низацията на пътя Видин 

– Ботевград. В момента 

от него се изграждат 62,6 

км. „През миналата година 

започна работата в една 

от най-сложните отсечки 

Мездра – Ботевград с дъл-

жина 33 км. Пътят ще е с 

две платна с по две ленти 

за движение в посока с га-

барит 20 м. Предвижда се 

изграждане на обход на с. 

Лютидол, който ще изведе 

натоварения трафик извън 

населеното място. На об-

хода на с. Лютидол ще бъ-

дат построени два тунела 

с по 2 тръби с дължини съ-

ответно 160 м и 260 м“, е 

добавила Аврамова.

Регионалният минис-

тър е съобщила още, че 

през 2020 г. по програма 

„Текущ ремонт и поддър-

жане“ на територията на 

област Враца се изпълня-

ват ремонти на 6 обекта. 

Сред тях е обновяването 

на 25 км от третокласния 

Мездра – Роман, който е 

разделен на три участъка. 

Тя е допълнила, че през ап-

рил т.г. са започнали СМР 

на 11 км от третокласния 

път Бяла Слатина – Търна-

ва – Алтимир. Същински-

те строителни работи са 

завършили през октомври 

2020 г. През същия месец е 

приключило и обновяването 

на 7,3 км от III-306 граница 

област Плевен – Селанов-

ци. Предстои полагане на 

хоризонтална маркировка 

и монтаж на знаци. Петя 

Аврамова е информирала, 

че при осигурено финанси-

ране през 2021 г. АПИ ще 

възложи изпълнението на 

участъка от Оряхово до 

Селановци.

По думите й през ок-

томври 2020 г. е възложен 

превантивен ремонт на 

още 3 участъка от репу-

бликанската мрежа, които 

са в начална фаза и ще бъ-

дат завършени догодина. 

Това са отсечките Хуба-

вене – Роман,  Хубавене – 

Батулци – Златна Панега и 

Враца – Паволче – Челопек.

В момента се изготвя 

проектна документация 

за обекти, за които ще се 

търсят възможности за 

финансиране на ремонтите 

през следващите години. 

По повод желанието на жи-

телите на с. Девене за из-

веждане на трафика от на-

селеното място министър 

Аврамова се е ангажирала 

през 2021 г. да бъде обяве-

на обществена поръчка и 

да бъде възложено проек-

тирането на обходен път. 

Десислава 
Бакърджиева

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова провери 

изграждането на новата 

детска градина в кв. „Ма-

настирски ливади - изток“, 

съобщиха от Столичната 

община. Обектът е за 8 

групи и в момента е на 

етап груб строеж. Стро-

ителството на сградата 

е започнало в началото 

на юни и съгласно изгот-

вения график дейности-

те се изпълняват в срок. 

До момента е направена 

конструкцията над вто-

ри етаж на два корпуса 

и се подготвя армировка 

за вертикални елементи. 

Завършени са сутерен-

ни стени и се подготвят 

фундаменти на останали-

те корпуси.

Кметът Фандъкова е 

посочила, че едновремен-

но с изграждането на дет-

ската градина трябва да 

се изпълни и улица „Флора“, 

за която район „Триадица“ 

е необходимо да придобие 

два имота. Тя е припомни-

ла, че тази година общо 

отделените средства 

за строителство, рекон-

струкции и ремонти на 

детски градини са 26 млн. 

лв. До момента са въведе-

ни в експлоатация 4, кои-

то са в районите „Искър“, 

„Красно село“, „Люлин“ и 

„Нови Искър“. До края на 

2020 г. ще е готова и една 

в „Илинден“ и се очаква да 

започне изграждането на 

още две - във „Възраждане“ 

и в „Овча купел“.

коряване на икономиче-

ското възстановяване и 

трансформация чрез нау-

ка и иновации са заложени 

410 млн. лева. Проектът 

предвижда създаване на 

механизъм за насърчаване 

на публичните и частни-

те инвестиции в научни 

изследвания и иновации. 

Част от този стълб е 

и Програмата за публична 

подкрепа за развитие на 

индустриални паркове. 

„Ние трябва да скъса-

ме с икономиката на ишле-

мето, където България е 

конкурентът с ниската 

цена на труда. Трябва да 

се научим да правим неща, 

които другите не могат. 

Има и още един акцент - 

специален фонд на стой-

ност 490 млн. лв., който 

трябва да финансира и 

изграждането на съпът-

стваща инфраструктура 

до съществуващи и нови 

индустриални зони. Това е 

продължаващо усилие във 

връзка с внесения в Народ-

ното събрание проекто-

закон за индустриалните 

паркове. На база сред-

ствата от този фонд Бъл-

гария ще бъде в състояние 

да инвестира, когато ра-

боти с нови големи стра-

тегически инвеститори”, 

посочи Томислав Дончев.

Чрез друг ключов про-

ект ще започне трансфор-

мирането на икономиката 

от линейна към кръгова. 

За подпомагането на го-

лемите предприятия при 

въвеждане на рециклиращи 

технологии, стандартизи-

ране в областта на окол-

ната среда и насърчаване 

на екоиновациите са раз-

четени 100 млн. лева.
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Страната ни ще реализира общи проекти с държави от Средиземноморието

Национална  компа-

ния „Железопътна инфра-

структура“ (НКЖИ) оп-

редели изпълнителите на 

обществената поръчка 

„Модернизация на жп линия 

София – Драгоман – Сръб-

ска граница, участък Волу-

як – Драгоман”. Търгът е 

с индикативна стойност 

345 917 408,20 лв. без ДДС 

и е в две обособени пози-

ции (ОП), като първата е 

за жп отсечка от Волуяк до 

Драгоман, а втората – от 

Петърч до Драгоман. От 

решенията за класиране, 

публикувани в раздел „Про-

фил на купувача“ на интер-

нет сайта на НКЖИ, става 

ясно, че на първо място по 

ОП 1 е избрано обедине-

нието ВИСТРА ДЗЗД с 

участници ВДХ АД и „Лан-

тания“ АД с комплексна 

оценка 100 точки. Предло-

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

България ще бъде включе-

на в нова програма за транс-

национално сътрудничество 

през следващия програмен 

период  2021 – 2027 г. Тя носи 

името „INTERREG Евро-Среди-

земноморска зона“. По нея ще 

се финансират проекти за съв-

местно решаване на предизви-

кателствата с цел осигуряване 

на географската и геополитиче-

ската свързаност на басейните 

на Черно и Средиземно море. 

Това съобщи зам.-министърът 

на регионалното развитие и 

благоустройството Деница Ни-

колова, която води преговорите 

с Европейската комисия от бъл-

гарска страна.

„Главна дирекция „Регионал-

на и селищна политика“ в ЕК 

потвърди официално, че стра-

ната ни е включена с цялата си 

територия в „INTERREG Евро-

Средиземноморска зона“, което 

дава допълнителна възможност 

за постигане на целите на реги-

оналната политика на България“, 

коментира зам.-министър Нико-

лова. По думите й участието 

в бъдещата програма ще пре-

достави нови възможности за 

установяване на международни 

партньорства с държави, като 

Гърция, Кипър, Италия, Малта, 

Словения, Хърватска, Албания, 

Босна и Херцеговина и Черна 

гора, както и с южните райони 

на Франция, Испания и Порту-

галия. До момента трансна-

ционални партньорства са фи-

нансирани основно в района на 

Югоизточна Европа.

Конкретните приоритети и 

специфичните цели на програма-

та ще бъдат пред-

мет на обсъждане 

и ще бъдат избрани 

от съвместна ра-

ботна група за про-

грамиране с учас-

тието на всички 

държави от региона.

„Визията на Ев-

ропейската комисия 

за „Евро-Средизем-

номорска зона” е към 

сътрудничество за 

по-интелигентна, 

по-зелена, ниско-

въглеродна Европа, 

Европа по-близо до 

гражданите и с по-

добро управление на 

сътрудничеството“, каза още 

зам.-министър Николова.

На редовното си правителствено за-

седание Министерският съвет прие из-

менения в Оперативна програма „Транс-

порт и транспортна инфраструктура 

2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 – 2020“). С 

промените се прехвърлят част от дей-

ностите по проекта за изграждане на жп 

линията Елин Пелин – Костенец за изпъл-

нение в следващия програмен период 2021 

- 2027 г. и се включват нови жп проекти. 

Те са за модернизация на жп участък Во-

луяк – Драгоман, модернизация на тяго-

ви подстанции Варна и Разград, както 

и строителство на тягова подстанция 

Русе и въвеждане на съвременни инфор-

мационни системи SCADA. За финанси-

рането им са осигурени допълнителни 

средства в размер на 80 млн. евро от 

бюджета на Приоритетна ос 2 „Развитие 

на пътна инфраструктура“ в рамките на 

оперативната програма.

По отношение на пътната инфра-

структура като нов проект се включ-

ва изграждането на АМ „Европа“ (от 

км. 15+500 до км. 48+903), обхватът 

на проекта за строителството на АМ 

„Струма“, лот 3.2, се намалява, а втори-

ят етап от него е включен в проекта на 

програма „Транспортна свързаност 2021 

– 2027“. 

жената цена за жп участъ-

ка от Волуяк до Драгоман 

е 91 999 000 лв. без ДДС 

при прогнозна стойност 

101 936 032,10 лв.

„Терна“ АД ще модер-

низира жп отсечката от 

Петърч до Драгоман. Дру-

жеството е обявено на 

първо място в ОП 2, като 

също е получило комплекс-

на оценка 100 т. Ценовата 

му оферта е 275 000 000 лв. 

без ДДС при индикативна 

243 981 376,10 лв. без ДДС.
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Вестник „Строител“ създава условия в публичното пространство да се чуват повече гласове

Инж. д-р Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:

Ренета Николова

Инж. Панов, в края 
сме на една различна го-
дина. Кризата с COVID-19 
постави пред предизви-
кателства здравните 
системи, бизнеса, цен-
тралните и местните 
власти и всички хора. 
Бихте ли обобщили – как-
во е отражението върху 
българските общини?

През 2020 г. местната 

власт показа своята сила 

и способности в необичай-

ни обстоятелства. Неслу-

чайно казвам „необичайни“, 

защото кризата има кон-

кретен фокус и ясен про-

блем. Ситуация като тази, 

в която се намираме, носи 

елементите на хумани-

тарна криза. Разпростра-

нението на новото за це-

лия свят заболяване рязко 

размести приоритетите 

на всички ни. За общини-

те на преден план излязо-

ха мерките за дезинфекция 

на публичните простран-

ства, за осигуряване на 

оптимален обем услуги 

по електронен път, за да 

можем да гарантираме 

правото на гражданите 

да получават необходимо-

то им административно 

обслужване, но и за да за-

пазим здравето и живота 

на нашите служители. 

Снабдяването на възраст-

ните и самотно живеещи 

граждани с хранителни 

продукти и медикаменти 

и лицата, поставени под 

карантина, е от изключи-

телна важност, защото 

е пряко свързано с живо-

та и здравето на хората, 

а това налага понякога и 

цялостно преустройство 

на редица дейности в една 

администрация.

Колкото и дълго да ап-

лодираме медиците, колко-

то и горещо да благодарим 

на социалните работници, 

на културните дейци, на 

служителите в местните 

власти, на работещите 

в транспорта, в комунал-

ните услуги, в образова-

нието, на многобройните 

доброволци и дарители – 

те няма да получат заслу-

женото. И аз искрено им 

поднасям нашата дълбока 

признателност. Но трябва 

да се знае, че за да почис-

тим и дезинфекцираме на-

всякъде, за да достигнем 

до всеки нуждаещ се, да 

създадем безопасна орга-

низация в музеи, театри, 

по пазарите – за всичко 

това са необходими ог-

ромни усилия от всички 

общински служители. И 

те трябва да го вършат 

всеотдайно и отговорно, 

независимо че е допълни-

телен ангажимент, който 

не отменя преките им слу-

жебни задължения.

Казвам всичко това, за 

да разберат читателите 

Ви колко важен за общини-

те и за всеки гражданин 

е добрият диалог, който 

ние успяхме да изградим 

с Министерството на 

финансите (МФ). С екипа 

на министър Ананиев ние 

работим много плътно 

и това дава резултати. 

Именно добрата комуни-

кация, оперативността 

на екипа на Национално-

то сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ) в събирането, об-

общаването и анализа на 

точна и актуална инфор-

мация дават възможност 

да решаваме значителна 

част от възникващите 

проблеми.

В централния бюджет 

до края на тази година 

са предвидени 15 млн. лв. 

за преодоляване негатив-

ното въздействие на ко-

вид кризата. За 2021 г. 

местните власти ще 

разполагат с 30 млн. лв., 

отново от централния бю-

джет, за дейности по при-

лагане на противоепиде-

мичните мерки. Предстои 

ни НСОРБ и МФ да изра-

ботим съвместно проект 

на методиката, по която 

този ресурс ще бъде раз-

пределян в зависимост от 

конкретната ситуация и 

възможностите на отдел-

ните администрации.

МФ се вслуша в пред-

ложението на НСОРБ да 

бъдат подкрепени най-

тежко пострадалите от 

кризата общини и тези, 

които развиват активно 

туризъм, там където дей-

ността в сектора спря 

напълно. Тези средства 

са предвидени само за на-

селени места под 30 000 

жители, които нямат дос-

тъп до обща изравнителна 

субсидия. Това са общини, 

които имат намаление на 

приходите от данък върху 

недвижимите имоти с по-

вече от 5 на сто и на при-

ходите от туристически 

данък с повече от 15 на 

сто спрямо отчета им за 

същия период от предход-

ната година.

Към момента какви 
данни постъпват към 
НСОРБ за финансовото 
състояние на местни-
те власти вследствие 
от променената обста-
новка в страната, от 
новите отговорности, 
свързани с борбата с 
К-19? Например Столич-

ната община се наложи 
да направи две корекции 
на бюджета си. Какво се 
случва в страната?

С увереност мога да 

кажа, че финансовото 

състояние на български-

те общини е стабилно. 

Това не означава, че те 

нямат нужда от повече 

средства, и ковидкриза-

та е една от причините 

ние да преговаряме за 

по-голям паричен ресурс. 

В протокола, който МФ и 

НСОРБ подписваме след 

края на консултациите по 

проекта на Закон за дър-

жавния бюджет на Репу-

блика България за 2021 г. в 

частта за общините, ясно 

е записано, че и двете 

страни отчитат безпре-

цедентните последици, 

които оказва пандемия-

та COVID-19 както върху 

живота на гражданите, 

така и върху работата 

на местните власти, и са 

отбелязани усилията, кои-

то полагат администра-

циите за защита живота 

на хората, в подкрепа на 

бизнеса и за осигуряване 

на цялостната социална 

и икономическа устойчи-

вост. Документът отчи-

та, че досега общините 

са успели да се справят 

със свои средства с до-

пълнителните разходи за 

управлението на кризата 

и като резултат бюдже-

тите им са в затруднено 

финансово състояние за-

ради значителните загуби 

от данъчни приходи и дру-

ги форми на доходи и на-

ложителното увеличаване 

на някои разходи. Въпреки 

това нито една админи-

страция не е подложила 

на риск обслужването на 

гражданите и разплаща-

нията към бизнеса.

В ход е бюджетната 
процедура за 2021 г. Как-
ви са договореностите 
след проведените консул-
тации с Министерство-
то на финансите, до кои-
то стигнахте? На какви 
средства ще могат да 
разчитат местните вла-
сти през новата година 
и може ли да направи-
те сравнение с Бюджет 
2020?

Краткият ми отговор 

е – през 2021 г. общини-

те ще разполагат с най-

големия финансов ресурс, 

осигурен през държавния 

бюджет за последните 

12 години. Това, разбира 

се, е резултат от почти 

едногодишните прегово-

ри, които НСОРБ води с 

ведомството по всеки 

от елементите на про-

ектобюджета. Заключи-

телните консултации на 

ръководството на Сдру-

жението с министър Ана-

ниев се проведоха на 15 

октомври и съвместният 

протокол вече е подписан 

от двете страни. Общи-

ят размер на средствата, 

предвидени за местните 

власти в Бюджет 2021, е 

4934 млн. лв., или увеличе-

нието е със 731,7 млн. лв.

Този ресурс осигуря-

ва повишаване на всички 

стандарти за делегирани-

те от държавата дейнос-

ти, а това са образование, 

здравеопазване, социално 

подпомагане, култура, 

спорт и не на последно 

място – общинска адми-

нистрация.

С 55 млн. повече са и 

държавните трансфери 

за местни дейности – из-

равнителната субсидия, 

трансфер за зимно под-

държане и снегопочиства-

не на общински пътища – 

тук ръстът е с 5 млн. лв., 

и целева субсидия за капи-

талови разходи, която е 

увеличена с 25 млн. лв.

МРРБ проведе първа-
та от серията общест-
вени консултации с пред-
ставители на НСОРБ и 
на различни министер-
ства по Интегрираната 
програма за енергийна 
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ефективност, която ще 
се изпълнява в рамките 
на Националния план за 
възстановяване и устой-
чивост. Бихте ли очер-
тали основните теми, 
които бяха обсъдени? 
Има ли разлика между 
разчетите на НСОРБ за 
необходимите средства 
за саниране на сгради и 
това, което се предвиж-
да в плана? 

Общо 3 млрд. лв. са 

планираните инвестиции 

за повишаване на енергий-

ната ефективност (ЕЕ) 

на обществени, частни 

и индустриални сгради и 

за изграждане на модерни 

системи за улично освет-

ление. Над 1,5 млрд. лв. е 

ресурсът, предвиден за 

жилищни сгради, от кои-

то над 90% за многофа-

милни. За пръв път и соб-

ствениците на къщи ще 

имат достъп до безвъз-

мездни средства за са-

ниране в размер на общо 

103 млн. лв.

С близо 420 млн. лв. ще 

се финансират публични-

те здания, като 70% от 

предвидения ресурс ще 

са за административни 

сгради, а 15% от него - за 

културна и 15% за спорт-

на инфраструктура. Над 

280 млн. лв. са средства-

та, отделени за ЕЕ на про-

мишлените предприятия. 

С повече от 450 млн. лв. 

ще разполагат общините 

за енергийно ефектив-

но улично осветление и 

за въвеждане на интели-

гентни системи за него-

вото управление. При мно-

гофамилните обекти се 

предвижда продължаване 

на изпълнението на сега 

действащата Национал-

на програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради, 

като се очаква още 3000 

блока на територията на 

страната да бъдат сани-

рани по нея.

По стълб „Иновативна 

България“ в Плана за въз-

становяване и устойчи-

вост са заложени дейнос-

ти за модернизиране на 

среда за учене и иновации: 

ремонт, реконструкция, 

саниране, изграждане на 

инсталации за използване 

на алтернативни източ-

ници на енергия, отопле-

ние, вентилация и охлаж-

дане на сградния фонд. По 

предварителни разчети 

това са средства за около 

750 училища и 450 детски 

градини.

Инвестиции в социал-

на и здравна инфраструк-

тура, включително мерки 

за ЕЕ, предвижда и стълб 

„Справедлива България“. 

Около 755 млн. лв. са на-

сочени за дейности, сред 

които и строителни ра-

боти, и доставка на обо-

рудване и обзавеждане на 

съществуващите домове 

за стари хора. Планирана е 

модернизация на държавни 

и общински лечебни заве-

дения.

Тук не включвам въз-

можностите, които ще 

предоставят новите опе-

ративни програми. За да 

имаме готовност макси-

мално бързо да стартира-

ме и да създадем условия 

за качествено изпълнение 

на обектите, е необходи-

мо в оптимални срокове 

да бъдат интегрирани 

данните, налични в раз-

лични държавни органи и 

структури – Агенцията 

по геодезия, картогра-

фия и кадастър, Нацио-

налния статистически 

институт, Агенцията за 

социално подпомагане, 

общини и др. Предстои ни 

да обезпечим финансово 

изготвянето на техниче-

ски паспорти на сградите, 

техническо обследване и 

обследване на енергийна-

та ефективност. И не на 

последно място заедно да 

проведем разяснителна 

кампания сред хората. Аз 

виждам солидни перспек-

тиви в нашето сътруд-

ничество с Камарата на 

строителите в България 

(КСБ) и с вестник „Строи-

тел“ в тази насока, но ние 

ще търсим и подкрепата 

на ресорните институции 

- МРРБ, МЕ и АУЕР.

Един от въпросите, 
които се поставят в 
последните години, е 
състоянието на общин-
ската пътна мрежа. 
Местната власт поис-
ка създаването на спе-
циален фонд в размер на 
300 млн. лв. Това Ваше ис-
кане удовлетворява ли се 
с новия бюджет? Към мо-
мента какъв обем от об-
щинските пътища имат 
нужда от неотложен ре-
монт? За какъв процент 
от отсечките има под-
готвени проекти? 

Осигуряването на до-

пълнителни пари от дър-

жавния бюджет за рехаби-

литация на общинските 

пътища и улиците в на-

селените места е сред 

основните приоритети 

на НСОРБ, тъй като от 

първостепенно значение 

за местните власти е 

именно безопасността и 

комфортът на граждани-

те. Липсата на трайно 

държавно финансиране 

за тези дейности е една 

от главните причини за 

недоброто състояние на 

пътната инфраструкту-

ра. Общините основно с 

постъпленията от данъка 

върху превозните сред-

ства следва да поддържат 

около 19 500 км общинска 

мрежа и над 57 000 км 

улична в градовете и се-

лата. За нея, за разлика 

от републиканската път-

на мрежа, липсва и целево 

европейско финансиране.

Обнадеждени сме от 

договореното с МФ уве-

личение на целевата суб-

сидия за капиталови раз-

ходи с 20 млн. лв., въпреки 

че нашето настояване 

беше за осигуряване на 

допълнително увеличение 

със 70 млн. лв., от които 

60 млн. лв. да бъдат за об-

щински пътища и улици и 

10 млн. лв. за благоустроя-

ване на малките населени 

места в общините. 

Предложихме и създа-

ване на Национална про-

грама „Общински пътища“ 

с годишен бюджет от 

300 млн. лв., която да бъде 

администрирана от МРРБ. 

Това предложение е форми-

рано на базата на изгот-

вен първоначален анализ 

на представената от 260 

местни власти актуална 

информация за състояние-

то на общинските пъти-

ща, подадена в рамките 

на подкрепена от НСОРБ 

инициатива на МРРБ за 

създаване на обща база 

данни за състоянието на 

общинската пътна мрежа. 

Съгласно представени-

те от администрациите 

данни, около 1200 общин-

ски пътя са в лошо със-

тояние, около 900 са в не-

задоволително и едва 200 

са в отлично. Процентно 

около 60% от тези пъти-

ща или части от тях се 

нуждаят от ремонт или 

реконструкция. Това оз-

начава, че повече от по-

ловината или значителна 

площ от настилката им 

е повредена, с образува-

ни коловози и деформации. 

Общата дължина на пъти-

щата с необходимост от 

ремонт/реконструкция е 

11 250 км. 

По предоставените 

данни от местните вла-

сти за около 600 общински 

пътя има разработени ин-

вестиционни проекти за 

ремонт или реконструк-

цията в различна фаза на 

проектиране (технически 

или работен проект).

Ремонтът или реха-

билитацията на 1445 об-

щински пътя са включени 

в стратегически докумен-

ти на администрациите 

- в Общинските планове 

за развитие 2014 - 2020 г. 

или в инвестиционните им 

програми.

Съгласно първоначал-

ните разчети са необхо-

дими около 5,3 млрд. лв. 

за възстановяване на 

нормалното експлоата-

ционно състояние на ин-

фраструктурната мрежа, 

за която отговарят мест-

ните власти. За всички е 

ясно, че този ресурс не 

може да бъде осигурен от 

бюджетите на общините, 

нито чрез какъвто и да е 

ръст на целевата субси-

дия за капиталови разходи 

или допълнителни транс-

фери с ПМС текущо през 

годината. Европейският 

ресурс също не е реше-

ние – за информация със 

средства от Програмата 

за развитие на селските 

райони от 2007 г. до сега 

са реконструирани едва 

902 км.

За съжаление към този 

момент все още няма по-

ложително развитие по 

въпроса за създаването 

на Национална програма 

„Общински пътища“, но 

ще продължим да търсим 

вариант за осигуряване-

то на траен приходоиз-

точник за поддържане на 

пътната ни мрежа, който 

да бъде прогнозируем и 

позволяващ на всяка ад-

министрация да направи и 

изпълни своята програма 

за реновиране на тази ин-

фраструктура.

С възникването на 
пандемията и усложнява-
нето на обстановката 
в страната все по-ак-
туален става въпросът 
за дигитализацията на 
услугите, както и въз-
можността за работа 
от разстояние. Към мо-
мента какво е нивото на 
онлайн услугите, пред-
лагани от местните 
власти, и какво се пред-
вижда през 2021 г. в тази 
посока?

Предоставянето на 

електронни администра-

тивни услуги (ЕАУ) е свър-

зано с решаването на две 

основни задачи. Едната 

е създаването на необ-

ходимите технологични 

и програмни средства за 

управление на процесите 

по заявяването и изпъл-

нението на конкретната 

услуга, както и последва-

що връчване на заявите-

ля на резултата от нея. 

Втората е - възможност 

за електронна иденти-

фикация на заявителя на 

услугата. Това е първата 

стъпка от заявяването на 

всяка е-услуга и е основни-

ят проблем, който остава 

нерешен от години до сега 

и представлява сериозна 

спънка за широкото из-

ползване на електронни-

те услуги от физически-

те лица. Към момента за 

идентификация се използ-

ват различни системи, на-

пример Персонален иден-

тификационен код (ПИК) 

на Националната агенция 

на приходите (НАП) след 

сключване на съответно 

споразумение. Освен това 

Националният осигурите-

лен институт (НОИ) изда-
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Спортен комплекс „Ивайло“ във Велико Търново е сред съоръженията, предлагащи изключително 
добри условия за футбол, лека атлетика и още пет вида спорт. В модернизацията на терена, 
пистата и пет спортни зали са вложени над 7 млн. лв.

Реконструкция на общински пътища край Велико Търново
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ва на физическите и юри-

дическите лица собствен 

Идентификационен код на 

осигурител (ИКО), а за 

достъп до е-услуги през 

своя портал НЗОК предос-

тавя на потребителите 

Уникален код за достъп 

(УКД). Общините, които 

създадоха през изминали-

те години собствени пор-

тали за е-услуги, издаваха 

свои пароли за достъп на 

гражданите до тях или 

ползваха ПИК на НАП. Но в 

крайна сметка електрон-

ната идентификация на 

гражданите в интернет 

пространството и досега 

остава неизпълнен ангажи-

мент на държавата. Това е 

една от основните причи-

ни, възпиращи широкото 

ползване на е-услугите от 

българските граждани.

До 2017 г. неголям брой 

общини реализираха свои 

индивидуални проекти за 

предоставяне на ограни-

чен брой административ-

ни услуги през собствен 

електронен портал. Най-

мащабен към този момент 

е проектът на Столична-

та община за предоставя-

не на 50 електронни услуги 

през създадения за целта 

сайт. Без да се подценява 

направеното дотогава от 

местните власти в тази 

насока, следва да се от-

бележи, че реализираният 

към края на 2018 г. от ДА 

„Електронно управление“ 

Единен модел за заявяване, 

заплащане и предоставяне 

на е-административни ус-

луги през Единния портал 

за достъп създаде реал-

на възможност за всички 

общини да предоставят 

голям брой електронни ав-

томатизирани услуги. 

Към края на 2020 г. на 

Единния портал за достъп 

до ЕАУ има 148 вида об-

щински административ-

ни услуги, регистрирани 

в Административния ре-

гистър. 119 общински ад-

министрации са изпълнили 

изискванията на Общите 

правила за ползване на 

Единния модел и предос-

тавят електронни услуги 

през Единния портал. В 

това число са включени 

по четири районни адми-

нистрации на общините 

Столична, Варна и Плов-

див. 

Започналото от март 

т.г. бързо разпростра-

нение на епидемията от 

COVID-19 убеди всички в 

необходимостта от се-

риозни инвестиции и от-

говорно отношение към 

разширяването на елек-

тронните услуги. Както 

показаха наблюденията 

през последните години за 

практическото търсене и 

ползване от гражданите 

на ЕАУ, тяхната актив-

ност в това направление 

до голяма степен зависи 

от решаването на въпро-

са за електронната иден-

тификация. Повече от че-

тири години този проблем 

стои на заден план, което 

прави невъзможен пълно-

ценния достъп на граж-

даните до онлайн услуги 

в най-широкия смисъл на 

това понятие. 

П р е з  с ле д в а щ а т а 

2021 г. ще продължи уско-

реното развитие на Ком-

плексното администра-

тивно обслужване (КАО). 

В началото на 2019 г. 

започна изменението и 

допълнението на над 140 

закона с цел да се създа-

де нормативната рамка 

за предоставянето на 

регистрови и вътрешно-

административни услуги, 

които са основата за раз-

витието на КАО. Така на-

пример съгласно влезлите 

в сила допълнения в Закона 

за устройство на тери-

торията (ЗУТ) по чл. 140а, 

общините при издаване на 

виза за проектиране при 

постъпило искане следва 

по служебен път да изис-

кат от съответните екс-

плоатационни дружества 

изходните данни, необхо-

дими за проектирането 

и за присъединяване към 

мрежите на техническа-

та инфраструктура и да 

ги предоставят на заяви-

теля. Така ползвателят на 

услугата контактува само 

с общината, като целта е 

тя да се изпълнява по елек-

тронен път. 

Нашите очаквания са, 

че през 2021 г. общините 

ще могат да предоста-

вят първите комплексни 

административни услуги 

през Единния портал за 

достъп до ЕАУ. Това ще 

бъде поредното предизви-

кателство и приоритет-

ната задача в областта 

на електронните услуги 

за 2021 г.

От години се говори 
за децентрализацията 
на местната власт. С 
предложената финансо-
ва рамка за 2021 г. в как-

ва посока ще се развива 
този процес?

Бъдещата ни съвмест-

на работа с МФ е свър-

зана със същностни за 

местното самоуправление 

реформи, особено по отно-

шение на местните данъ-

ци и такси, което е една 

от най-важните стъпки 

към реална децентрали-

зация.

В подписания протокол 

между Министерството 

на финансите и НСОРБ 

ние изрично сме отбеля-

зали, че и двете страни 

приемат приоритетното 

значение на създаването 

на условия за развитие и 

укрепване на финансовата 

децентрализация на общи-

ните, включително чрез 

ефективно изпълнение на 

Стратегията за децен-

трализация на държав-

ното управление и чрез 

съвместно разработване 

на модели за реформиране 

на настоящата бюджет-

на и данъчна система в 

България и продължаване-

то на работата по осъв-

ременяване на Закона за 

местните данъци и так-

си, развитие на мерките 

за повишаване събирае-

мостта на собствените 

приходи по общинските 

бюджети и създаване на 

модерни и сигурни данъч-

ни е-услуги на местно ниво 

с цел намаляване на адми-

нистративната тежест 

за гражданите и бизнеса. 

Развитието на мерки, на-

сочени към разширяване 

на собствената приходна 

база на общините, подо-

бряване на разпределител-

ния механизъм на общата 

изравнителна субсидия и 

повишаване проз рачност-

та по отношение отдел-

ните й съставни компо-

ненти, остават в дневния 

ред на конструктивните 

взаимоотношения между 

МФ и Националното сдру-

жение на общините в Ре-

публика България.

В края на програмен 

период 2014 – 2021 сме. 
Какви резултати ще от-
четат общините при из-
пълнението на проекти 
с европейско финанси-
ране? Какъв е размерът 
на усвоените средства? 
Кои са местните власти 
първенци и къде отчита-
те проблеми в това от-
ношение?

Все още не сме подгот-

вили цялостен анализ на 

отминаващия програмен 

период. Причината е, че за 

общините като бенефици-

енти той продължава и в 

периода на устойчивост, 

но сме направили преглед 

на постигнатото в рамки-

те на основната инвести-

ционна програма – ОП „Ре-

гиони в растеж“ (ОПРР). 

Общо 631 проекта реали-

зират общините само по 

ОПРР, като целият размер 

на инвестирани средства 

е 1800 млн. лв. 323 са при-

ключените проекти на 

общините в рамките на 

тази програма. Най-голя-

ма част от средствата 

са вложени по Приоритет-

на ос „Устойчиво градско 

развитие“ – 1352 млн. лв., 

следват вложенията в 

енергийна ефективност 

– 232 млн. лв. до момента. 

Анализът на експерти-

те от НСОРБ показва, че 

360 млн. лв. са инвести-

рани в образователна ин-

фраструктура, 149 млн. лв. 

– в социална. 80 млн. лв. са 

вложени в развитие на ту-

ристически атракции, 26 

млн. – в културна инфра-

структура.

НСОРБ и местните 
власти активно рабо-
тят за подготовката на 
програмен период 2021 
– 2027 г. Какви са труд-
ностите, които отбе-
лязвате в тази дейност? 
Към какъв тип проекти 
проявяват интерес об-
щините?

Чрез НСОРБ местни-

те власти участват в 

процеса на подготовка на 

всички оперативни про-

грами, на програмите за 

трансгранично сътрудни-

чество и на националните 

финансиращи програми. 

Без съмнение най-голям 

е интересът на общини-

те към инвестиционните 

проекти, но все повече 

се осъзнава и необходи-

мостта от изграждане на 

умения и компетенции за 

управление на дейностите 

в различни сектори. В но-

вия програмен период ние 

търсим комплексен под-

ход, включително и на ниво 

програми. За нас е важно, 

когато има средства за 

ремонт и модернизация, да 

бъде предвиден и ресурс за 

съвременно оборудване, 

за обучение на персонала, 

за въвеждане на модерни 

технологии. 

В какви направления 
виждате разширяването 
на сътрудничеството 
между КСБ и НСОРБ?

Предвижданите сери-

озни инвестиции не само 

дефинират разширяване 

на нашето партньорство, 

но изискват задълбочава-

не, съвместни анализи на 

възможностите за пла-

ниране и изпълнение на 

толкова много като обем 

и тип дейности, пряко 

и косвено свързани със 

строителството. Трябва 

да обединим усилията си, 

за да успеем умно и ка-

чествено да вложим тези 

средства в общините, а 

не просто да „усвоим“ ре-

сурса, което също няма да 

е лека задача.

През  тази  година 
в. „Строител” и НСОРБ 
стартираха една изклю-
чително успешна съв-
местна рубрика „Кмето-
вете говорят”. Според 
Вас какво е нейното зна-
чение за местните вла-
сти и кои са темите от 
взаимен интерес, на кои-
то трябва да заложим в 
перспектива? 

С времето някак в 

медиите се породи усе-

щането, че всяка похвала 

е реклама, в това число, 

когато се отнася до пуб-

личния сектор, към който 

спадат общините. Не, 

ние не сме рекламодате-

ли, ние заедно с отговор-

ните медии изпълнява-

ме важни за живота на 

гражданите функции. Вие 

– да информирате, а ние 

да реализираме своите 

обещания и програми за 

управление. В живота ни 

освен лошите новини има 

и доста добри и хората 

имат право да научават 

и тях, за да формират 

своя избор. И аз, и моите 

колеги много ценим тази 

възможност, която ни 

дава рубриката „Кмето-

вете говорят“, защото 

местната власт е един 

от важните фактори в 

системата на управление 

на държавата и ние има-

ме какво да кажем както 

по време на криза, кога-

то всички чакат решения 

и действия от нас, така 

и в периоди, когато ос-

новният ни приоритет е 

работата и развитието 

на общините. Вестник 

„Строител“ създава ус-

ловия в публичното прос-

транство да се чуват 

повече гласове, а това е 

знак, че демократичните 

ценности не са само ук-

рашение. Благодаря!

 от стр. 7

Инж. Даниел Панов и зам.-министърът на регионалното развитие Деница Николова по време на 
представяне на Актуализираната национална концепция за пространствено развитие, февруари 
2020 г.

Обновяването на ВиК инфраструктурата – ключово предизвикателство за новия програмен 
период

Инж. д-р Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново:
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В следващите години местните власти ще изпълняват проекти за 30 млрд. лв. 
с финансиране от различни източници

Росица Георгиева

При спазване на всич-

ки противоепидемични 

мерки в Габрово се про-

веде XXII конференция на 

Общинската мрежа за 

енергийна ефективност 

„ЕкоЕнергия“. Темата беше 

„Зелената сделка и Обно-

вителната вълна: полити-

ки, финансови механизми 

и техническа помощ за 

местните власти“. 

В събитието се вклю-

чиха Жечо Станков, зам.-

министър на енергети-

ката, Ивайло Алексиев, 

председател на Агенци-

ята за устойчиво енер-

гийно развитие (АУЕР), 

Силвия Георгиева, изп. 

директор на Национално-

то сдружение на общини-

те в Република България 

(НСОРБ), д-р Драгомир 

Цанев, изп. директор на 

Център за  енергийна 

ефективност ЕнЕфект, 

председателят на УС на 

КСБ инж. Илиян Терзиев, 

Димитър Копаров, дирек-

тор на дирекция „Органи-

зационна политика” в КСБ, 

и др. Форумът разисква 

възможностите и мерки-

те в подкрепа на обновя-

ването на сградния фонд 

и как общините могат да 

съдействат за успешната 

реализация на различните 

проекти на национално 

ниво. Конференцията от-

кри Таня Христова, кмет 

на община Габрово и пред-

седател на УС на „ЕкоЕ-

нергия”. 

Зам.-министърът на 

енергетиката Жечо Стан-

ков постави акцент върху 

това, че 

мерките за енергийна 
ефективност се разпро-
стират и върху еднофамил-
ните сгради.

„ Плановете  дават 

шанс на кметовете да ин-

вестират в публични зда-

ния и така общините да си 

стъпят бързо на краката 

след COVID кризата. Пред-

стои ни повече работа в 

посока въвеждане на мерки 

за ЕЕ и ВЕИ. 452 млн. лв. 

ще бъдат инвестирани в 

модерно улично осветле-

ние в населените места“, 

каза Станков. Той инфор-

мира аудиторията, че 

се очаква в следващите 

няколко седмици да стар-

тира нова покана по Нор-

вежката програма, която 

ще финансира отопление 

на публични сгради с тер-

мални води. Важна схема е 

и тази за нулевите сгра-

ди. „Събрахме най-добра-

та експертиза в лицето 

на КСБ, ТУ, НСОРБ и други 

експерти”, подчерта зам.-

министърът. 

Изпълнителният ди-

ректор на АУЕР Ивайло 

Алексиев припомни, че при-

чина за недобрите показа-

тели за енергийна ефек-

тивност на сградите у 

нас е фактът, че в голяма-

та си част те са постро-

ени в периода 1959 - 1987 г. 

„От жилищните здания 

96% са частна собстве-

ност, а има и значите-

лен процент необитаеми 

сред тях. Според прогнози 

на Агенцията до 2050 г. 

се очаква 60% от този 

фонд да бъдат обновени. 

За същото време част от 

зданията обаче ще бъдат 

разрушени поради влоша-

ване на качествата на  

безопасност на обитава-

нето им. Тези, които са в 

нисък клас на ЕЕ (Е, F, G), 

ще бъдат приоритетни”, 

обясни Алексиев. 

И по-високият сегмент 
няма да се изключва, но 
ще се работи на пазарен 
принцип.

И з п .  ди р е к т ор  н а 

НСОРБ Силвия Георгиева 

заяви: „Ние ще подпомог-

нем всички нови предпри-

емачески инициативи. 

Настоящата ситуация 

показа важността на 

темата като начин за 

защита. Имаше сериоз-

ни предизвикателства, с 

които местните власти 

се сблъскаха при старта 

на НПЕЕМЖС. Беше труд-

но да убедим собствени-

ците да се включат и да 

кандидатстват за финан-

сиране. Администрации-

те по места също имаха 

много неща за решаване, 

но въпреки това цифрите 

показват, че се справихме 

много добре“. 

Тя припомни и числа-

та, които са известни, а 

именно, че 2022 сгради са 

със сключени договори, 

1870 здания са въведени в 

експлоатация и вече има 

над 6800 регистрирани 

сдружения на собствени-

ци.  Депозирани са 5358 

заявления от сдружения на 

собственици, като 3336 

сгради очакват финанси-

ране. 

„ Е ф е к т и т е  о т 

 НПЕЕМЖС не са само от 

гледна точка на ЕЕ,  про-

меня се цялостното усе-

щане на гражданите за 

средата, в която живеят, 

има и икономически, и со-

циални ползи. Предста-

вители на Сдружението 

проведоха консултации с 

МРРБ по Плана за възста-

новяване. Най-голямата 

Времето на кризи прави 

хората, а и представите-

лите на властта доста по-

организирани и смели. Това 

предопределя и политиките 

за енергийна ефективност, 

които се ангажират с пос-

тигането на ефекти с пряко 

отражение върху цялостно-

то развитие на ЕС. В Плана 

за възстановяване и раз-

витие е заложен невиждан 

досега финансов пакет от 

мерки за обновяване за различен по своя характер 

сграден фонд. Обновяването до енергиен клас Б е 

нормална стъпка в положителна посока, която няма 

да ограничи общините да изпълняват и пилотни про-

екти, чиито модели да бъдат прилагани на различни 

места. 

В плановете на ЕС има заявки за изпълнение на 

комплексни мерки за обновяване на жилищния фонд. 

Вече не се говори само за подмяна на прозорци и сти-

ропор, а за умни сгради, за енергия от възобновяеми 

източници. Вниманието се насочва към цял квартал 

или към цяла индустриална зона, към общински зда-

ния. Те са много важни, защото могат да бъдат из-

ползвани като демонстрационни проекти, които след 

това да бъдат продължени и прилагани и на други 

места. Обновяването на сградите е възможност да 

се излезе от кризата. Това е елемент, който създава 

работни места в цялата страна. 

Важно е да осмислим публичните инвестиции, 

които могат да доведат до моментален икономи-

чески ефект.

Таня Христова, кмет на 
Габрово и председател на 
УС на „ЕкоЕнергия“: 

част от ресурса ще отиде 

за многофамилни сгради. 

По стълба „Зелена Бълга-
рия” ще бъдат отделени 
3 млрд. лв.

Общините ще бъдат 

бенефициент на най-мал-

ко 6 млрд. лв. по този план 

за всички видове инфра-

структура на своята те-

ритория”, обясни още изп. 

директор на НСОРБ. 

В  следващите  го -

дини местните власти 

ще трябва да изпълнят 

проекти на стойност 

30 млрд. лв. с пари от опе-

ративните програми, от 

Плана за възстановяване и 

развитие, от национално и 

местно финансиране. 

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзи-

ев постави акцент върху 

принципа на ценообразува-

не в сферата на строител-

ството. Той подчерта, че 

КСБ иска да въведе нов 
начин на ценообразуване и 
работи в тази насока. 

По отношение на въл-

ната на саниране, която 

беше обявена от ЕС, инж. 

Терзиев обясни, че обща-

та позиция на Камарата 

и общините е, че от ре-

новирането на сградния 

фонд ще има огромна 

полза и за бранша, и за 

икономиката. Димитър 

Копаров, директор на ди-

рекция „Организационна 

политика” в КСБ, запозна 

присъстващите с пред-

ложенията на Камарата, 

представени на прове-

дените консултации с 

МРРБ. „Ние предложихме 

план за справяне с безра-

ботицата. Според този 

план една част от финан-

совите ресурси на Фонда 

за възстановяване трябва 

да се насочат към квали-

фикация и преквалифика-

ция на работниците. КСБ 

и НСОРБ могат да изра-

ботят механизъм за това. 

Нужно е да инвестираме 

в човешкия потенциал и 

в една инфраструктура, 

която към момента не 

съществува”, обясни Ко-

паров. 



10 КОД СТРОИТЕЛÑòðîèòåë петък, 20 ноември 2020

Над 5000 регистрирани асоциации на собствениците са готови да започнат изпълнението на проекти

К ДС
т

рои т
ел

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

Мирослав Еленков

Изп. директор на Цен-

търа за енергийна ефектив-

ност ЕнЕфект д-р Драгомир 

Цанев бе гост на поредното 

издание на рубриката „Код 

Строител“. Предаването 

се реализира съвместно от 

КСБ, вестник „Строител“ и 

Радио София на БНР. Във фо-

куса на разговора му с воде-

щата Анелия Торошанова бе 

наскоро проведената видео 

конференция „Вълната от 

саниране - пътят към въ-

глеродно неутрална Европа“, 

организирана от Искра Ми-

хайлова, зам.-председател 

на Групата „Обнови Европа“ в 

ЕП. В радио ефира д-р Цанев 

обясни защо инвестициите в 

енергийна ефективност (ЕЕ) 

могат да са двигател за из-

лизане от кризата, породена 

от COVID-19. Той коментира 

и как ще се отрази повиша-

ването на ЕЕ на сградите 

върху заетостта в строи-

телния сектор. 

„Целта на форума бе да 

покаже логиката и възмож-

ностите, предоставени от 

инициативата Renovation 

Wave в рамките на Зелена-

та сделка на ЕК. Разбира се, 

тази тема нямаше как да 

не бъде обвързана с наскоро 

публикувания и представен 

от вицепремиера Томислав 

Дончев План за възстановя-

ване и устойчивост на Бъл-

гария по едноименния меха-

низъм на ЕС, способстващ 

излизането от икономиче-

ската криза, предизвикана 

от пандемията”, започна д-р 

Драгомир Цанев. Според него 

обновяването на сградите е 

един от най-добрите начини 

за изход от кризата, защото 

създава нови работни 
места в страната и 
подкрепя малките и 
средни предприятия 

по цялата верига на съз-

даване на стойност в стро-

ителството. „Освен това 

то може да осмисли значи-

телни публични инвестиции 

с моментален икономически 

ефект и дългосрочни ползи. 

Санирането подкрепя сек-

тор с доказана гъвкавост, 

капацитет и натрупан опит 

за изпълнение на проекти-

те“, заяви той и добави, че 

има и сериозна проектна 

готовност - над 5000 ре-

гистрирани асоциации на 

собствениците са готови в 

това отношение. По думите 

му местните власти под-

крепят обновяването, тъй 

като виждат в него един от 

най-силните инструменти 

за подобряване на градска-

та среда и повишаване на 

качеството на живот на хо-

рата. „Това бяха и основните 

послания на участниците 

в дискусията. За мен обаче 

бе от особено значение да 

чуя, че внимание се обръща 

и на често подценяваните 

съпътстващи мерки при из-

пълнението на програми за 

обследвания на сгради и 

промишлени системи, про-

ектираме почти нулевое-

нергийни и пасивни обекти. 

В рамките на водената от 

нас общинска мрежа ЕкоЕ-

нергия подпомагаме мест-

ните администрации за 

разработване и изпълнение 

на планове и проекти за ЕЕ, 

участваме и в управлението 

на българския Фонд за енер-

гийна ефективност и възоб-

новяеми източници. Заедно 

с това сме изключително 

активни в областта на про-

фесионалното образование 

и обучение, комуникацията 

с крайните потребители и 

научноизследователската 

дейност“, обясни изп. дирек-

тор на организацията.

Във фокуса на разгово-

ра бе и как ще се отразят 

инвестициите в енергийно 

ефективното обновяване 

на заетостта в строител-

ния бранш и какви са въз-

можностите за справяне с 

липсата на кадри в отрасъл 

„Строителство“. „Със сигур-

ност повече вложения в са-

нирането на сгради означа-

ват повече работни места 

в сектора“, каза д-р Цанев, 

като подчерта, че ще са 

необходими и допълнителни 

хора. Според него недости-

гът на работна сила може 

да бъде преодолян с оглед 

на икономическата криза и 

на неизбежната трансфор-

мация на въгледобивните 

региони. „Трябва обаче да се 

обърне сериозно внимание на 

квалификацията и преквали-

фикацията на тези кадри, за 

да си гарантираме качество 

на изпълнението на строи-

телните дейности. Смятам, 

че сътрудничеството ни с 

КСБ може да донесе реални 

ползи именно в тази посока”, 

изтъкна той. 

Тук дойде и логичният 

въпрос на водещата какви 

са общите дейности, които 

ЕнЕфект и КСБ изпълняват. 

„С Камарата си сътрудни-

чим по съвместни проекти 

без прекъсване вече повече 

от 10 години. Това, което ни 

свърза, е 

европейската инициати-
ва BUILD UP Skills, 

посветена на разви-

тието на знания и умения 

за строителство на почти 

нулевоенергийни сгради. 

След разработването на 

национална пътна карта 

за развитие на уменията в 

сектора работихме заедно 

по нови учебни програми и 

помагала и откриването 

на демонстрационно-обучи-

телен център за енергийна 

ефективност и ВЕИ, който 

се намира в УАСГ“, обясни 

д-р Драгомир Цанев. 

В момента ЕнЕфект и 

КСБ са партньори в два нови 

проекта по програма „Хори-

зонт 2020“ – nZEB Roadshow 

и BUS League. „В рамките 

на първия ще проведем ма-

щабни събития, посвете-

ни на новите тенденции в 

енергийната ефективност 

на сградите в най-малко 

5 български града, включ-

ващи не само обичайните 

конференции, но и обучения, 

демонстрации, търговски 

изложения, игри за най-мал-

ките и много други изненади, 

подходящи за най-широк кръг 

посетители. Вторият про-

ект от своя страна ще ни 

помогне да разпространява-

ме активно информация за 

ползите от сградното обно-

вяване в подкрепа на нацио-

налните политики в облас-

тта, както и да разработим 

модел за сертифициране на 

знанията и уменията за 

енергийна ефективност на 

строителните работници и 

специалисти, както и съот-

ветния електронен регис-

тър, в който тези умения да 

могат да се удостоверяват 

и проследяват“, каза на фи-

нала д-р Цанев.

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

T:+359 2 973 34 42
   +359 2 979 06 64 

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

сградно обновяване, като 

например обученията за 

строителни специалисти и 

комуникацията с крайните 

потребители. Не на последно 

място бе отдадено особено 

значение на пълноценното 

оползотворяване на възмож-

ностите за привличане на 

допълнителни частни инвес-

тиции с помощта на налич-

ните публични средства“, 

сподели впечатленията си 

от събитието той. 

Следващата тема, по 

която д-р Цанев говори, бе 

Зелената сделка, като посо-

чи, че тя е замислена като 

новия „бранд“ на Европейска-

та комисия. „Както невед-

нъж се е случвало – в този 

аспект бих припомнил добре 

познатите цели „20-20-20“ 

– от успешен комуникацио-

нен подход тази концепция 

прерасна в реален план за 

действие с вече много кон-

кретни измерения, включи-

телно финансови. В послед-

ните месеци 

проектите в областта 
на климата и енергията 
все повече се приемат 
като основен механизъм 
за изход от икономическа-
та криза 

по устойчив начин, като 

в това има неоспорима ло-

гика“, каза той и изтъкна, 

че не трябва да забравяме, 

че преходът има социална 

цена, която трябва да се 

понесе солидарно. „Смятам, 

че това би трябвало да е и 

официалната политика на 

държавата – да приеме и 

подкрепи новите по-амбици-

озни европейски цели, като 

заедно с това настоява за 

допълнителна подкрепа за 

изпълнението на секторни 

и териториални стратегии 

в тази посока“, категоричен 

бе той.

По време на предаването 

бе коментиран и Национални-

ят план за възстановяване и 

устойчивост, както и какви 

трябва да бъдат главните 

инструменти на правител-

ството на България, за да 

се включим ефективно във 

вълната на саниране и дру-

гите възможности, които 

европейската солидарност 

предоставя. Д-р Цанев ко-

ментира, че планът 

идентифицира насоките 
за публични инвестиции 
за обновяване на съще-
ствуващия сграден фонд, 

но все още няма инфор-

мация за конкретните усло-

вия на програмите, по които 

ще може да се кандидатства 

за тези средства. „Трите ос-

новни направления са ясни 

– обновяване на жилищните 

сгради, включително едно-

фамилните такива, мерки 

в публичния сграден фонд и 

специален фонд за промишле-

ни сгради. Както спомена и 

вицепремиерът Дончев, вече 

е крайно време да променим 

представата за енергийна-

та ефективност като ле-

пене на стиропор и подмяна 

на прозорци, а да работим 

по интегрирани проекти, 

които оползотворяват це-

лия потенциал за енергийни 

спестявания и включват 

мерки по сградни системи, 

производство на енергия 

от възобновяеми източници 

и сградна автоматизация – 

без, разбира се, да забравяме, 

че те са най-ефективни, след 

като сме изпълнили мерките 

по сградната обвивка в най-

добро качество“, каза д-р 

Цанев. 

Д-р Драгомир Цанев раз-

каза и за дейността на Цен-

търа за енергийна дейност 

ЕнЕфект. „Ние сме може би 

най-старата неправител-

ствена организация, която 

подпомага националните 

и местните политики за 

енергийна ефективност, с 

история от близо 30 години. 

За този период сме изгра-

дили сериозен капацитет и 

сме натрупали практически 

опит както в техническо 

отношение, така и в рабо-

тата с местните власти и 

дейността по финансиране 

на проекти за ЕЕ. Автори 

сме на над 200 енергийни 
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Инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ - Благоевград:

Тенденцията е да се увеличава броят на членовете ни
Росица Георгиева

Инж. Стоев, краят на 
всяка година е време за 
равносметка. Каква беше 
2020 г. за строителния 
бранш в регион Благоев-
град и за Вас като предсе-
дател на ОП на КСБ?

По-скоро недобра за нас 

с оглед на извънредните 

мерки, които бяха въведе-

ни в страната след нача-

лото на пандемията. През 

2020 г. в сравнение с 2019 

отчитаме спад както на 

броя обявени поръчки, така 

и на степента на усвояване 

на средствата. Но е важно 

да отбележим, че все пак по 

обектите, които се изпъл-

няват основно на открито, 

продължи да се работи. 

Строителството не спря 

и можем да кажем, че бран-

шът не е сред най-засегна-

тите от кризата. 

Промениха ли се про-
блемите и предизвикател-
ствата, които трябваше 
да преодолеете? 

Основен проблем оста-

ват ниските цени на стро-

ителния продукт. Второто 

важно затруднение е свър-

зано с липсата на качест-

вена работна ръка. Не на 

последно място бих посо-

чил и наличието на нелоял-

на конкуренция. Но послед-

ното пък не зависи толкова 

от възложителите, колкото 

от изпълнителите. 

Какво е състоянието 
на строителния сектор в 
областта, за която отго-
варяте? Какви са най-зна-
чимите обекти, които се 
изпълняват? 

По-големите обекти, 

по които се работи в район 

Благоевград, са 2 - 3 на брой. 

Това са част от АМ „Стру-

ма”, тунел „Железница” и 

съпътстващите участъци 

преди и след съоръжението - 

входовете и изходите. Това 

са проектите, към които са 

насочени повечето от сред-

ствата, които се отделят 

за Югозападна България. По 

отношение на състоянието 

на строителния сектор за-

белязваме, че в региона има 

фирми, които прекратяват 

своята дейност, но има и 

нови компании. Като цяло 

тенденцията е да се увели-

чава броят на членовете ни. 

Стартът на какви про-
екти се предвижда?

При нас не се очаква 

началото на нови големи 

проекти, тъй като тези, 

които се изпълняват към 

момента, не са приключени. 

Може да се предполага, че 

центърът на големите ин-

вестиции се измества от 

нашата област. Но очак-

ваме да започне обновяване 

на КПП-та. И обекти, които 

ще се финансират от ПРСР. 

Продължава и активната 

работа по обектите, които 

се изпълняват в момента. 

Как оценявате сътруд-
ничеството с местните 
власти, има ли работещ 
диалог? С какви проблеми 
се сблъсквате при кому-
никацията с общината и 
другите институции по 
места? 

Ние предлагаме своята 

помощ на представителите 

на местните власти като 

компетенции, като експер-

ти при разрешаването на 

сложни казуси и проблеми. 

Помагаме на  общините 

да планират инвестиции в 

строителните си програми 

и обекти, по които да се ра-

боти в бъдеще.

Какви цели си поста-
вяте като председател 
на ОП на КСБ за 2021 г.? 
Кои ще са основните при-
оритети в работата на 
Областното представи-
телство?

Предстои ни да се събе-

рем и да направим отчет за 

2020 г. С оглед на данните, 

които ще получим, ще набе-

лежим и конкретните цели 

за 2021 г. Трябва да видим 

моментното състояние на 

бранша, както и степента 

на изпълнение на задачите, 

които бяхме заложили за 

2020 г. Едва тогава ще оп-

ределим какво ще се случва 

през предстоящата година. 

Кои според Вас са ос-
новните теми, пред които 
браншът е изправен сега 
и по които КСБ трябва да 
насочи усилията си през 
следващата година?

Както казах и преди 

малко - на първо място това 

са ниските цени в сектор 

„Строителство”. За този 

проблем говорим много от-

давна. Но за съжаление към 

момента не се забелязва 

напредък. Когато успеем да 

решим проблема с цените и 

ценообразуването, тогава 

ще привлечем качествена 

работна ръка. Сега се забе-

лязва тенденцията хората 

да се насочват към по-го-

лемите компании, които 

могат да им осигурят по-

добро заплащане на труда. 

Повишаването на цените 

ще доведе до възможност-

та всяка фирма да може да 

си позволи качествени ра-

ботници

Другото нещо, към кое-

то трябва да се насочат 

усилия и да се работи, е 

промяна на начина на про-

веждане на обществени-

те поръчки и критериите, 

които се залагат. Трябва 

да се изисква въвеждане 

на унифицирани обективни 

критерии за участие и до-

говори за изпълнение. Ня-

кои от възложителите, ако 

нямат определени и точни 

норми, налагат екзотични, 

техни изисквания. Също 

така трябва да продължи 

борбата с нерегистрирани-

те в ЦПРС строителни фир-

ми, които работят в сивия 

сектор, въпреки че техният 

брой започна да намалява. 

И не на последно място 

дигитализация във всеки 

етап – от проектирането 

до изпълнението и поддър-

жането в периода на екс-

плоатация на строителния 

продукт.

Как оценявате сътруд-
ничеството между ОП на 
КСБ и в. „Строител”? Как 
можем да Ви бъдем по-по-
лезни? 

Сътрудничеството ни 

с Вас е дългогодишно и пол-

зотворно. В. „Строител” е 

мястото, където може да 

се намери информация за 

изпълнени обекти, за по-

стиженията на бранша и ни 

дава достатъчно богата и 

точна информация за случ-

ващото се в сектора и по 

www.yanmar-bg.com

важните за строителите 

теми. Моята препоръка е 

да се пише повече за про-

блемите в бранша. Разбира 

се, не може да очакваме из-

данието да ги реши, това 

е задача на Камарата, но 

Вие сте нашата трибуна 

- трябва да показвате и ху-

бавите, и лошите примери. 

Необходимо е всички ние да 

обърнем поглед към себе 

си, към фирмите, към онези 

проблеми, които вътре в 

бранша имаме. Това ще ни 

даде възможност да видим 

пропуските, а оттам и да 

намерим решение. 

Каква очаквате да 
бъде предстоящата годи-
на за строителния бранш 
във Вашия регион? 

Ние винаги имаме очак-

ване предстоящата година 

да бъде по-добра от изми-

налата. Надяваме се криза-

та с вируса да приключи и 

годината да е по-спокойна 

и с повече работа.

Традиционно в края на годината правим равносметка и си набелязваме цели за следващата. В поредица от интервюта вестник „Строител“ ще 
представи каква е била 2020 г. през погледа на председателите на Областните представителства на КСБ, пред какви предизвикателства ги е 
изправила пандемията и дали им е дала нови възможности. Ще ги попитаме какви ще са приоритетите им за следващата година, какви проекти 
очаква браншът, кои са най-сериозните проблеми по места и към кои от тях Камарата на строителите в България трябва да насочи усилията си 
през 2021 г. В настоящия брой Ви представяме инж. Стефан Стоев, председател на ОП на КСБ – Благоевград.
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Емил Христов

Инж. Гергов, приеме-
те поздравления от екипа 
на в. „Строител“ за това, 
че бяхте избран за пред-
седател на Управителния 
съвет на Камарата на ин-
женерите в инвестицион-
ното проектиране (КИИП). 
Разкажете ни малко повече 
за себе си. Кои ще бъдат 
основните приоритети в 
работата Ви?

Аз съм инженер кон-

структор, проектант. По-

вече от 30 години работя в 

бранша. Започнах трудовия 

си път в проектантската 

организация „Металпроект”. 

След това станах техни-

чески ръководител и ПТО 

в „Метални конструкции“. 

Малко по-късно продължих 

като проектант в „ИКюИ 

България“ АД, а след това 

бях назначен като ръководи-

тел на конструктивен от-

дел в „Бейтс България“ ООД. 

През последните 5 години 

съм на свободна практика.

В периода 2016 - 2020 г. 

бях председател на секция 

„Конструкции на сгради и съ-

оръжения” към Регионалната 

колегия София-град на КИИП.

Сред най-важните ми 

приоритети като предсе-

дател на браншовата орга-

низация ще бъде модернизи-

ране на работата на КИИП 

чрез максимална цифрови-

зация. Това би освободило 

средства от нашия бюджет 

за по-смислени и професио-

нално насочени дейности. 

Освен това в момента има 

и силен здравен аспект.

Текущата година под-
несе много предизвикател-
ства поради пандемията 
от COVID-19. Как повлияха 
те на КИИП?

Извънредното положение 

и ограничителните мерки се 

отразиха много сериозно на 

работата на КИИП в два 

аспекта. В неблагоприятна 

посока беше влошаването на 

управлението на Камарата и 

загърбването на основните 

принципи на устава ни като 

вземане на общи решения от 

УС. В благоприятен аспект – 

в момента имаме стимул по 

отношение на процеса на оп-

тимизация на оперативното 

управление, цифровизираме 

се с добри темпове.

Инж. Марин Гергов, председател на УС на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране:

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

„КОФРАЖНА ТЕХНИКА“ АД

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

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

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

работни платформи
� Парапетни стойки за обезопасяване на 

плочи
� Едностранни кофражи
� Кофражни аксесоари

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ модерни технологични 
решения за изпълнение на:

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

� Кофраж за кръгли стени

Какво предстои пред 
КИИП през 2021 г.? Кои ще 
са ключовите събития в 
програмата на Камарата?

През новата година ще 

предприемем важни промени, 

дано да имаме сили да ги на-

правим. Някои от планирани-

те дейности са с дългосро-

чен характер и вероятно ще 

продължат и по-нататък. 

За да върви работата ни, 

сме взели решение да про-

веждаме телеконферентни 

заседания на комисиите и на 

Управителния съвет. Пред-

видили сме и организирането 

на редица обучителни уеби-

нари. 

В процес сме на дого-

варяне на преференциални 

застраховки „Професионал-

на отговорност” за цялата 

Камара, защото в момента 

има такива само за Регио-

нална колегия София-град. 

Сред приоритетите ни ще 

бъде и модернизирането на 

регистъра, както и на офи-

циалната интернет страни-

ца на КИИП. Както виждате, 

опитваме се да се дигитали-

зираме максимално, предвид 

създалата се обстановка 

в страната, така че сме 

планирали и да започнем 

издаването на нехартиени 

удостоверения за правоспо-

собност.

Как могат да се задър-
жат младите строители 
и проектанти в България?

Един от начините е чрез 

повдигане на авторитета 

на професията ни и на пос-

ледващо ниво – подобряване 

на заплащането. Авторите-

тът на инженерната профе-

сия в момента е сравнител-

но нисък и не кореспондира 

на отговорностите и труд-

ностите в работата.

Относно проектанти-

те аз виждам една отлична 

възможност за развитие 

чрез т.нар. outsourcing от 

по-богати икономики. По-

ради по-ниския стандарт 

на живот у нас това е чу-

десен начин за кариерно из-

растване на младите про-

фесионалисти, които ще 

се занимават с интересна 

и добре платена трудова 

дейност в България.

Що се отнася до млади-

те строители, смятам, че 

те биха могли да натрупат 

ценен първоначален опит в 

Европа и след време да го 

върнат и приложат в роди-

ната.

Какво според Вас е със-
тоянието на строителния 
сектор в момента?

Качеството на строи-

телството е сравнително 

най-доброто, което някога 

сме имали в България. В ос-

новата на повишаването му 

са новите материали и тех-

нологии и добре запознати-

те професионалисти, които 

ги използват по правилния 

начин. 

Не липсват и проблеми 

в отрасъла. За съжаление 

най-важните участници в 

строителния процес, възло-

жителите, срещат сериозни 

трудности заради сложния 

разрешителен режим. Пора-

ди пропуски в законодател-

ството и възможности за 

тълкуване на закони и наред-

би в сектора се проявява и 

нелоялна конкуренция.

Какви законодателни 
промени в сектор „Строи-
телство“ са необходими?

На първо място е необ-

ходимо да има опростяване 

на процеса на получаване на 

разрешение за строеж, осо-

бено за обекти от по-ниски-

те категории. 

Важно е да се прецизи-

рат и правата, и отговор-

ностите на участниците в 

строителството – възложи-

тели, проектанти, техниче-

ски контроли, надзорници, 

изпълнители.

В Народното събрание 
бяха внесени предложения 
за изменения в Закона за 
устройство на територия-
та (ЗУТ). Какво е Вашето 
мнение по тях?

КИИП като цяло се изка-

захме критично към предло-

женията за промени в ЗУТ, 

защото те не намаляват 

административните пречки 

към инвестиционния процес, 

а ги утежняват, усложня-

вайки процедурите. Все още 

чакаме нашата държава да 

последва тенденциите на 

развитите страни към ди-

гитализация на администра-

тивните процеси и освобож-

даването им от корупционен 

натиск.

Част сте от наскоро 
създадения консултативен 
съвет в сектор „Стро-
ителство“, обединяващ 
браншовите организации 
в отрасъла. Как оценявате 
подобно обединение?

Идеята е много добра и я 

подкрепихме с радост. Смя-

таме, че този съвет трябва 

да придвижва по норматив-

ните канали всички теми, по 

които има единство между 

участниците в него. Въпро-

сите, по които има различия, 

трябва да се задържат и да 

се обсъждат. В спора се 

ражда истината!

Как протича работата 
Ви с Камарата на строите-
лите в България? В какви 
направления виждате въз-
можности  за разширяване 
на сътрудничеството?

В момента основно ко-

ментираме предложенията 

за промени в нормативната 

база, която се отразява и на 

проектанти, и на строите-

ли. Имаме много възможнос-

ти за съвместна дейности, 

например по някои т.нар. 

добри практики – докумен-

ти, които разглеждат теми, 

необхванати от норматив-

ните документи, но много 

важни за качеството на из-

пълнението.

Четете ли в. „Строи-
тел“ и полезна ли е инфор-
мацията, която намирате 
в него?

Предимно следя интер-

нет. Уебсайтът на в. „Стро-

ител” ми е много полезен. 

Основно от него се запозна-

вам с информация от секто-

ра, която е извън пряката ми 

работа. В централното уп-

равление на КИИП получава-

ме вестника и с удоволствие 

го разгръщам и на хартия.

С
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 Д
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ре
вОсновният ми приоритет като председател ще е да модернизирам 

работата в КИИП чрез максимална цифровизация
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Бойка Борисова, директор на Професионалната гимназия по транспорт 
и строителни технологии „Гоце Делчев“ – Пловдив:

Провеждаме часовете с електронни уроци, презентации, използваме и видео клипове

Георги Сотиров

Г-жо Борисова, в нача-
лото на учебната година 
пловдивската ПГТ „Гоце 
Делчев“ се сля с ПГ по 
строителни технологии 
„Пеньо Пенев“. Кое нало-
жи тази трансформация 
и как педагогическият 
персонал се справя с нея?

Обединението на две-

те учебни заведения е по 

заповед на министъра на 

образованието и наука-

та, като основната цел е 

всички училища в България 

да преминат към едносме-

нен режим. Преценено е, 

че ПГТ „Гоце Делчев” има 

възможност да приеме 

учениците на ПГ по стро-

ителни технологии „Пеньо 

Пенев”. Нашата гимназия 

разполага с голям сграден 

фонд. Направихме кабинет 

по теория за строителни-

те паралелки, както и та-

къв по учебна практика, 

който учениците и техни-

ят преподавател искат да 

оборудват сами. Подгот-

вили сме им материали и 

техника и очакваме за-

връщането им в класната 

стая. Убедени сме, че ще 

направят кабинета мо-

дерен и в него бъдещите 

строители ще получават 

знания в приятна обста-

новка.

Що се отнася до пе-

дагогическия колектив, 

учителите и на двете 

професионални гимназии 

бяха притеснени. На всич-

ки ни трябваше време, за 

да свикнем с новата си-

туация. На колегите, кои-

то дойдоха при нас, сме 

осигурили необходимото 

за часовете им – собст-

вени кабинети и техника 

за преподаване. Освен 

това тези, които поже-

лаха, имаха свободата да 

организират клубове по 

интереси, както и таки-

ва по проект „Подкрепа за 

успех”.

Двете учебни заве-
дения подготвят средни 
кадри с добри технически 
възможности за работа 
в няколко сектора на ико-
номиката, сред които е и 
строителството. Какви 
са настоящите приори-
тети при обучението на 
учениците, трудностите 
с които се сблъсквате?

В началото на учебна-

та година имахме проблем 

с намиране на учители 

по теория и практика на 

строителните ни паралел-

ки, но след няколко срещи 

в Областното представи-

телство на КСБ в Пловдив 

и с неговия председател 

Пламен Иванов решихме и 

този въпрос. Сега наши-

те възпитаници могат да 

ходят на производствена 

практика в една от голе-

мите строителни фирми в 

града, която ни предложи 

партньорство в дуалната 

форма на обучение. Надя-

вам се от следващата 

2021/2022 г. да разкрием 

строителна паралелка с 

дуална форма, подобно на 

три от транспортните ни 

специалности.

Бихте ли обяснили как 
точно се провежда дуал-
ната форма на обучение 
в едно професионално 
училище.

При тази най-нова фор-

ма на обучение се залага 

на провеждане на актив-

ности в реална работна 

среда. Учениците още в 

10-и клас започват прак-

тика във фирмите парт-

ньори, където получават 

минимално трудово въз-

награждение. След това в 

11-и клас три дни се обуча-

ват в гимназията, а оста-

налите два са на практика 

в съответната компания. 

В 12-и клас е обратното – 

два дни се подготвят те-

оретично, а три дни са на 

стаж.

Учебната година е 
трудна заради пандемия-
та. Дистанционно ли 
провеждате обучението 
и как се осъществяват 
часовете по практика? 

Вече повече от две 

седмици работим с уче-

ниците от разстояние и 

правим всичко в електрон-

на среда.  Провеждаме 

часовете в онлайн плат-

формата Тиймс. Колеги-

те по теория и практика 

подготвиха електронни 

уроци, презентации, също 

така използват и видео 

клипове, за да направят 

Бойка Борисова е родена през 1975 г. в Лом. Завършила 
е славянска и английска филология в Пловдивския 
университет „Паисий Хилендарски“. Учител е от 
17 г. Преподавала е в ОУ „Васил Левски”, с. Брестник, 
в Професионалната гимназия по електротехника и 
електроника - Пловдив, ПХГ „Св. св. Кирил и Методий”, 
Професионалната гимназия по машиностроене – Пловдив, 
в Университета по хранителни технологии в областния 
град. Била е и учител-наставник на студенти от катедра 
„Английска филология” към ПУ „Паисий Хилендарски”.
В последните три години е водила часове по английски език 
в бившето ПГТ „Гоце Делчев” в Пловдив, което през 2020 г. 
се обедини с ПГ по строителни технологии „Пеньо Пенев”. 
От първи септември т.г. е директор на Професионалната 
гимназия по транспорт и строителни технологии „Гоце 
Делчев” в Пловдив. 

учебното съдържание по-

интересно. Надяваме се 

скоро всички да се върнем 

в класните стаи и прак-

тиката да се провежда 

присъствено, което е осо-

бено важно.

Подготвили сте спе-
циален празник като 
първа изява на новата 
Професионална гимназия 
по транспорт и строи-
телни технологии „Гоце 
Делчев”.

Да, включени сме в 

Асоциацията на професио-

налните училища на стра-

ните членки на ЕС и бяхме 

готови да участваме в 

Седмицата на професио-

налното образование. На 

организиран от нас „Ден 

на предизвикателства-

та в ПГТСТ „Гоце Делчев“ 

ще представим нашите 

професии. Строителните 

паралелки ще демонстри-

рат как се поставя окачен 

таван, шпаклова се стена 

и се слага фототапет. В 

автомобилния гараж ще 

покажем тунингован ав-

томобил, по който един 

от нашите клубове рабо-

ти, както и изложба на 

коли, изработени от дру-

гия клуб. Предвидили сме 

и демонстрация на нашия 

полигон на учебните ни ав-

томобили. Спортът също 

ще е включен, като и три-

те ни клуба - „Шахмат“, 

„Футбол“ и „Фитнес“, ще 

представят свои игри. 

Надявам се да реализи-

раме тази идея, когато 

се върнем присъствено в 

училище, още повече че 

събитието ще се излъчва 

онлайн на страницата на 

професионалното обра-

зование на Европейската 

комисия.

Имате сериозен опит 
по програма „Еразъм +”. 

Били сте във Финландия 
по тази линия. Какъв е 
техният опит по пробле-
мите на приобщаващото 
образование, добрите им 
практики?

Д ей с т ви т ел н о  д о 

март т.г. пътувах интен-

зивно по програма „Ера-

зъм +”. Приобщаващото 

образование е една от 

темите, по които рабо-

тя с най-голямо желание. 

Във Финландия участвах 

в изключително силен 

форум заедно с предста-

вители от всички страни 

от ЕС. Беше ни показана 

тяхната система, която 

залага на работа и спорт. 

Настаниха ни в един от 

8-те младежки центрове 

в гр. Пийспала. Съоръже-

нията там са на високо 

професионално ниво. Има 

огромен закрит стадион 

за хокей на лед, както и 

футболен. И още басейн, 

писти за ски бягане, как-

то и помещения, в които 

младежите се грижат за 

различни животни. Те по-

сещават занятия и в раз-

лични клубове, като сред 

най-любопитните е този 

за рисуване с желе.

Чрез сайта на в. „Строител“ www.vestnikstroitel.bg можете да изпратите 
Вашето запитване и да бъдете консултирани от Тихомир Станев. 

Следете и новата ни рубрика с полезни съвети и примери от практиката.
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Правителството организира подкрепа по линия на Министерството на икономиката

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

Правителството ор-

ганизира подкрепа за 

бизнеса в България по ли-

ния на Министерството 

на икономиката в раз-

мер на над 400 млн. лв. 

в отговор на тежките 

последици от пандемия-

та от COVID-19. Това е 

записано в доклада на 

министъра на икономика-

та Лъчезар Борисов, кой-

то той е представил по 

време на редовното пра-

вителствено заседание 

пред премиера Бойко Бо-

рисов и другите членове 

на Министерския съвет. 

Антикризисните мерки 

по Оперативна програма 

„Иновации и конкурентос-

пособност 2014 – 2020“ 

(„ОПИК 2014 – 2020“) са 

в размер на 200 млн. лв., 

които са безвъзмездна 

помощ. Същевременно на 

разположение на бизнеса 

са над 210 млн. лв. креди-

ти по двете гаранционни 

програми на Българската 

банка за развитие. 

„Най-важното е парите 

да достигат бързо до мал-

кия и средния бизнес“, е ко-

ментирал Бойко Борисов. 

Министър Борисов е 

информирал, че по проце-

дурата по „ОПИК 2014 – 

2020“ – за безвъзмездни 

средства за микропред-

приятия, са разплатени 

над 173 млн. лв. „Издал съм 

заповед компаниите, кои-

то не успяха да получат 

финансиране при първа-

та оценка, това са 6000 

фирми, да бъдат оценени 

повторно и да достигнат 

и до тях средства“, е из-

тъкнал Лъчезар Борисов. 

Той е подчертал, че по 

този начин ще може да 

бъде усвоена подкрепа 

от общо 52 млн. лв. Ми-

нистърът на икономика-

та е посочил, че е в ход и 

друга процедура по „ОПИК 

2014 – 2020“ за подкрепа 

на средните предприятия 

с безвъзмездни средства, 

като до дни ще бъдат 

оповестени одобрените 

за подпомагане. По нея ще 

се осигурят 200 млн. лв. 

за средния бизнес. 

„Търсим варианти за 

ускоряване на следващи-

те две процедури, които 

предстои да отворим“, е 

добавил министър Бори-

сов, като е пояснил, че те 

ще са на обща стойност 

150 млн. лв. и също са за 

грантови средства по 

„ОПИК 2014 – 2020“. Една-

та е за осигуряване лик-

видността на „големите 

малки компании“ с оборот 

над 500 000 лв., а втората 

е за адаптиране дейност-

та на МСП в контекста на 

пандемията. 

От доклада е станало 

ясно, че по двете гаран-

ционни програми на Бъл-

гарската банка за разви-

тие са поискани кредити 

за над 213 млн. лв. По пър-

вата програма, която е за 

WWW.INGCONSULT.BIZ0700 20 404

НАЛИЧНИ  ВЕВРОПА

Министерството на икономиката 

(МИ) със съдействието на бизнеса и 

търговските представители зад грани-

ца имат идея за създаване на дигитален 

експортен хъб в подкрепа на българския 

износ, който е сред най-засегнатите от 

епидемиологичната криза. Това съобщиха 

от МИ след проведена видео конферент-

на връзка между министъра на икономи-

ката Лъчезар Борисов, представители на 

бизнеса у нас и сътрудниците по търгов-

ско-икономическата дейност.

Борисов е обещал идеята да се ре-

ализира в най-кратки срокове. По време 

на срещата са дадени предложения порт-

фолиото на фирмите и предлаганите от 

тях услуги да бъдат на английски език, 

Организацията за икономическо съ-

трудничество и развитие (ОИСР) е пред-

ставила доклад, с който одобрява ре-

формите на страната ни в областта на 

регионална политика за осъществяване на 

многостепенно управление и децентрали-

зация. Документът е изготвен в рамките 

на съвместен проект, който страната 

ни изпълнява с организацията от 2018 г. 

Това съобщиха от МРРБ след участието 

на зам.-министъра на регионалното раз-

витие и благоустройството Деница Ни-

колова в онлайн среща по многостепенно 

управление и публични инвестиции за ре-

гионалното икономическо сътрудничест-

во и развитие, организирана от ОИСР.

Зам.-министърът е подчертала, че 

докладът отразява задълбочено ситуа-

цията в България и има голяма добавена 

стойност за предвидените бъдещи про-

цеси, свързани с регионалното развитие, 

изпълнението на проекти през новия про-

грамен период 2021 - 2027 г. и реформите 

в регионалния сектор.

„Изпълнението на новата Програма за 

развитие на регионите 2021 – 2027 г. ще 

демонстрира ефективността на рефор-

мите и ще проправи пътя за промяна в 

по-голям мащаб“, е коментирала Николова 

и е добавила, че страната ни залага на 

изпълнението на интегрирани територи-

ални инвестиции в регионите.

подкрепа на бизнеса, общо 

929 фирми са получили 

одобрение за кредитира-

не, а лимитът за заеми е 

увеличен от 300 000 лв. на 

1 млн. лв. „Всеки момент 

се очаква и съгласието 

на Европейската комисия, 

което ще даде възмож-

ност обхватът на про-

грамата да се разшири и 

в нея да бъдат включени и 

големи предприятия“, е ка-

зал Лъчезар Борисов. Той 

е добавил, че по втората 

програма - за физическите 

лица, са подкрепени над 

22 000 души. 

Министърът е инфор-

мирал още членовете на 

кабинета, че от начало-

то на 2020 г. по Закона за 

насърчаване на инвести-

циите са сертифицирани 

общо 25 проекта с плани-

ран обем на инвестиции-

те близо 750 млн. лв. и над 

3600 нови работни места. 

Лъчезар Борисов е съоб-

щил и за нова инвестиция 

в София за 23 млн. лв. на 

глобален гигант, чието 

производство достига 

до целия свят. Министър 

Борисов е допълнил, че в 

момента се работи и по 

други две нови инвести-

ции, едната от които е 

за 80 млн. евро в първата 

фаза на развитие.

за да са по-достъпни за всички потре-

бители в световен мащаб. По думите 

на министъра на икономиката въпреки 

положителните нива на показателите 

на вътрешно потребление и инвестици-

ите в страната, създаването на подобна 

платформа е належащо и е обусловено от 

спада на българския износ през третото 

тримесечие на 2020 г. Лъчезар Борисов е 

напомнил, че именно в условията на криза 

всички трябва да солидализират усили-

ята си и да проявят гъвкавост и креа-

тивност, за да спомогнат максимално 

бързо всеки един сектор от икономиката 

да възстанови позициите си. На финала е 

изразил надежда, че създаването на тази 

нова платформа е стъпка в правилната 

посока за подкрепа на българските из-

носители.
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Страницата 
подготви 
Росица Георгиева

Екипът на общинското 

предприятие „Софияплан“ 

представи ключови про-

екти за стратегическо 

и пространствено плани-

ране на столицата. Това 

стана по време на еже-

годния Ден на отворени-

те врати, който поради 

усложнената епидемио-

логична обстановка сега 

се проведе изцяло онлайн. 

В събитието се вклю-

чиха арх. Любо Георгиев, 

директор на „Софияплан“, 

урбанистите от пред-

приятието Станимира 

Николова, Емил Христов и 

Калоян Карамитов, Жорже-

та Рафаилова, архитект 

в „Софияплан“, Алексан-

дър Петров, ландшафтен 

архитект в „Софияплан“, 

Евгений Ширинян, препода-

вател в Московския архи-

тектурен институт, и др.

Арх. Любо Георгиев и 

Станимира Николова раз-

казаха за работата по 

„Програма за София“ – но-

вия план  за интегрирано 

развитие на Столичната 

община, който ще насоч-

ва финансирането от Ев-

ропейския съюз за периода 

2021 - 2027 г. В документа 

ще бъдат определени зо-

ните в града, които имат 

най-голяма нужда от наме-

са, и списък с конкретни 

ключови проекти, които 

ще се реализират в тези 

зони. „В момента завърш-

ваме аналитичната част 

на програмата, на базата 

на която ще определим 

кварталите с най-голе-

ми дефицити. След това 

предстоят срещи с граж-

дани, активисти, админи-

страция и предприемачи в 

тези зони, за да определим 

кои са най-необходимите 

проекти. Критериите, 

които ще използваме, ще 

се базират на целите, за-

дадени от Визия за София. 

Очакваме подготовката 

на стратегическия до-

кумент да приключи през 

март 2021 г.“, информира 

арх. Георгиев. 

Александър Петров 

презентира концепцията 

за парк Манастирски ли-

вади - изток, заедно със 

Стоян Начев от Viridis 

Landscape Architects. Раз-

работката предлага ре-

генерация на крайречното 

пространство в квартала 

и превръщането му във 

вътрешноквартален парк. 

Петров представи и данни 

от анализа „Достъп до зе-

лени пространства“, кой-

то цели да определи каква 

е достъпността на жите-

лите на София до паркове 

и градини. Резултатите 

от проучването ще бъ-

дат представени в инте-

рактивна карта, която да 

послужи на Столичната 

община при планирането и 

приоритизацията в реали-

зирането на нови обекти 

на зелената система.

Емил Христов и Евге-

ний Ширинян обобщиха 

информацията от изслед-

ването „Визуални кори-

дори“. То цели да създаде 

инструмент за защита 

на ценните гледки към 

градски забележително-

сти и Витоша. В рамките 

на комплексния анализ са 

определени около 100 обек-

та, които са визуално и 

социокултурно значими. 

Шест от тях - катедрала 

„Св. Александър Невски“, 

храм „Св. Неделя“, Баня 

Баши, Министерството 

на земеделието, храните 

и горите, сградата на 

ДЗИ (Чиновническо оси-

гурително дружество) и 

бившият Партиен дом - са 

предложени за включване 

в приоритетен списък за 

изграждането на визуални 

коридори към тях.  

Жоржета Рафаилова се 

спря на енергийното раз-

витие на София в периода 

2020 – 2050 г. Прогнозата 

е в края на този период да 

има спад в използването 

на централизирана топ-

лоенергия за отопление 

и гореща вода, както и 

увеличаване на потреб-

лението на възобновя-

ема енергия от слънчеви 

панели, аеротермални и 

геотермални източници. 

Очаква се за това да до-

принесат мерки за подо-

бряване на енергийната 

ефективност в сградите 

и предприятията, използ-

ващи енергия от конвен-

ционалните източници. 

Предстои публикуването 

на интерактивна карта 

на енергийните паспорти 

на кварталите в София. Те 

ще съдържат прогноза за 

енергопотреблението по 

видове на енергоизточни-

ците, по количества и по 

дял на мерките за спестя-

ване. 

Очаква се и пускането 

на Онлайн платформа за 

оценка на пешеходната 

мрежа, съобщи Калоян Ка-

рамитов. Чрез нея ще се 

събират данни за качест-

вото на градската среда, 

в частност пешеходната 

мрежа, като тротоари, 

алеи, преки пътеки, подле-

зи, надлези и пресичания. 

Това ще спомогне за иден-

тифициране на местата, 

които имат нужда от об-

новяване и подобряване на 

средата.

Възстановиха движе-

нието по новоизградено-

то южно пътно платно 

на бул. „Тодор Каблешков“ 

в частта от бул. „Бълга-

рия“ до ул. „Д. Белишки“. По 

трасето са изпълнени нов 

водопровод, канализация, 

електро- и телекомуни-

кации, както и мрежи за 

газификация и топлофика-

ция. Монтирано е улично 

осветление и са засадени 

86 фиданки. От Столич-

ната община съобщиха, 

че продължават строи-

телните работи по тро-

тоарите.

Две нови детски пло-

щадки ще се изградят 

в районите „Подуяне“ и 

„Красна поляна“. Столич-

ният общински съвет 

(СОС) одобри за тази цел 

да бъдат отпуснати от  

Специализирания общин-

ски приватизационен фонд 

(СОПФ) 150 000 лв. Съоръ-

жението в „Подуяне“ ще 

се направи в градината, 

заключена между улиците 

„Витиня“, „Капитан Райчо 

Николов“ и „Проф. Беньо 

Цонев“. В район „Красна 

поляна“ също ще бъде гра-

дина - между булевардите 

„Константин Величков“, 

„Ал. Стамболийски“ и „То-

дор Александров“.

„Детските градини, 

училищата, както и деца-

та на София са основен 

приоритет и затова про-

дължава инвестирането 

в площадки, спортна и об-

разователна инфраструк-

тура“, коментира Стефан 

Марков, председател на 

Съвета за управление на 

СОПФ и зам.-председател 

на Комисията по финанси 

и бюджет към СОС. 

През изминалите ме-

сеци  приватизацион -

ният фонд е осигурил 

1,689 млн. лв. за обновява-

не на 15 учебни заведения 

в София, като с част от 

парите са закупени трам-

ваи от Прага. Обектите 

са от Списъка с училища 

и детски градини, нужда-

ещи се от ремонт на ма-

териалната база, който 

бе изготвен от постъпи-

ли в Столичната община 

искания от районни кме-

тове, директори и роди-

телски настоятелства. 

След огледи на място и 

от препоръки в техниче-

ските паспорти на сгра-

дите са одобрени градини 

и ясли в районите „Сре-

дец“, „Сердика“, „Слати-

на“, „Лозенец“, „Триадица“, 

„Красна поляна“, „Витоша“, 

„Люлин“, „Връбница“, „Пан-

чарево“ и „Банкя“. СМР в 

тях са свързани с подмя-

на на водопроводни, про-

тивопожарни, отоплител-

ни и електроинсталации, 

обновяване на кухненски 

блокове, конструктивни 

дейности, ремонти на 

покриви и дворове и преу-

стройства за обособява-

не на нови групи към дет-

ски градини.

Столичният общински 

съвет прие втори пакет 

от мерки за подкрепа на 

малкия бизнес в София. 

СОС реши да се удължи 

срокът на действие на 

всички облекчения като 

намаляването на наеми-

те на търговците, които 

ползват общински нежи-

лищни имоти и имат спад 

на приходите заради про-

тивоепидемичните мер-

ки. Или с 20% по-малко ще 

плащат тези, които до-

кажат спад от 20 до 50 

на сто. Само половината 

наем ще плащат тези, 

при които има намалява-

не на оборота повече от 

50%. 10% е отстъпката 

за фирмите, регистрира-

ни по Закона за ДДС след 

1 март 2020 г., земедел-

ските производители и 

занаятчиите. 

Същите мерки важат 

и при договорите за наем 

с търговските друже-

ства със 100% участие 

на СО. За времето, в кое-

то не са работили, няма 

да плащат наем и хората, 

които имат договори на 

общинските кооператив-

ни пазари и цветни борси. 

На фирмите и търговци-

те, които имат предпла-

тени наеми, сумите ще 

бъдат приспаднати. 

При първото решение 

в подкрепа на столичния 

бизнес и до момента са 

опростени или намалени 

наеми на обща стойност 

от близо 2 400 000 лв.
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Георги Сотиров

Г-н Крачолов, Вашата 
община е сред първите, 
които са готови толкова 
рано с Плана за интегри-
рано развитие на общи-
ната за периода 2021 - 
2027 г. Кои са акцентите 
в него?

Да, приехме го през 

септември. Както знаете, 

неслучайно документът 

се нарича интегриран. Той 

обхваща всички области 

и нива, в които трябва да 

работим и да развиваме, 

но основната идея е по-

добряване на инфраструк-

турата. Ние сме град от 

селски тип и в програмния 

период, който приключ-

ва тази година, можехме 

да кандидатстваме през 

Програмата за развитие 

на селските райони. Но 

за съжаление общината 

няма нито един усвоен лев 

поради това, че има не-

изпълнен и санкциониран 

на 100 процента проект 

по Държавен фонд „Земе-

делие”. И понеже изпълне-

нието е било некоректно, 

сме извадени от всички 

възможни списъци за фи-

нансиране и на практика 

за община Чирпан предиш-

ният програмен период е 

нулев. Това със сигурност 

се вижда от всеки, който 

през последните години 

е влизал в нашия център. 

Аз като новоизбран кмет 

заварих 26 млн. лв. задъл-

жения и на практика бло-

кирани сметки.

С новия интегриран 

план искаме да наваксаме 

всичкото това изоста-

ване както в областта 

на инфраструктурата на 

града, така и при четвър-

токласната пътна мрежа, 

включително и с благоус-

тройствени дейности в 

малките населени места. 

Разбира се, стратегия-

та ще бъде приоритет-

но насочена към завърш-

ването на подземната 

инфраструктура, като 

ще използваме и нашето 

добро сътрудничество с 

ВиК асоциацията и с ВиК 

дружеството в Стара За-

гора. С тях вече имаме на-

белязан тригодишен план.

А извън подземната 
инфраструктура?

Ударно проектира-

ме обектите, които ще 

влязат в Бюджет 2021. 

От тази година за всеки 

един основен ремонт Ми-

нистерството на финан-

сите изисква изготвени 

работни проекти. Като 

кмет, който в предишния 

си професионален път е 

бил свързан и със строи-

телството, също твърдо 

настоявам за това. 

До миналата година 

сериозни ремонти може-

ха да се правят само на 

базата на количестве-

но-стойностна сметка, 

а с работния проект е 

възможно много по-добро, 

по-цялостно изпълнение 

по всички изисквания на 

строителните норми, 

включително и по-качест-

вен контрол по изразход-

ването на средствата. И 

от наша страна като въз-

ложители, и от страна на 

изпълнителите. 

Сега основно проек-

тираме горно строене, 

защото преди 10 години, 

когато аз бях зам.-кмет, 

на практика завършихме 

цялата ВиК мрежа на гра-

да. Става дума за бордю-

ри, тротоари, полагане 

на асфалт и др. Моята 

концепция е всичко, кое-

то досега е решено като 

въздушна инфраструктура 

– енергоразпределителна 

мрежа, телекомуникация и 

т.н., да влиза в трасета 

под земя. Отгоре ще ос-

танат само стълбовете 

с LED осветление.

За първи път в истори-

ята на града мислим за ве-

лоалеи, така че да можем 

да включим кв. „Младост”, 

който е най-големият с 

жилищни блокове район 

на Чирпан до източната 

част, където са два от ос-

новните паркове и индус-

триалната зона на града. 

Към това има подчертан 

интерес от младите хора. 

Отделно в интегрира-

ния план сме заложили до-

пълнителни дейности по 

облагородяване на парко-

вата среда плюс около 25 

дка зелени терени около 

Историческия музей. Пред-

виждаме големи ремонти 

на културните институ-

ции, вкл. и на емблематич-

ната недостроена сграда 

на т.нар. малко НДК, за-

почната преди около 20 

години. 

Разбира се, ще се нало-

жат определени изменения 

за функционалност, зала-

та ще е за 300 човека, кон-

структивно ще се прера-

боти огромната подземна 

част, за да се превърне в 

изложбени помещения за 

уникалния фонд на нашия 

Исторически музей, ще 

има и площи за търговска 

дейност.

Вече имаме визия и за 

строителство на закрит 

пазар с достатъчно парко-

места, за да решим една 

сериозна нужда на хората.

А по отношение на 
малките населени мес-
та?

Там поетапно също 

решаваме големи, поняко-

га и забравени проблеми. В 

трите големи села - Сво-

бода, Гита и Зетьово, има 

изградена относително 

добра водопроводна мре-

жа. В останалите стро-

ителството на ВиК едва 

сега стартира. 

По отношение на пъ-

тищата Планът за ин-

те г ри ран о  ра з ви т ие 

предполага реновирането 

на три шосета от наша-

та четвъртокласна път-

на мрежа. Това са Чирпан 

- Златна ливада, до с. Гита 

и пътят от Винарово до с. 

Стоян Заимово.

Много са проблемите, 

но имаме ясна визия какво 

искаме да правим.

И в тази връзка под-
държате ли контакт с 
Областното представи-
телство на Камарата на 
строителите в Стара 
Загора?

В прекрасни отноше-

ния сме с браншовите ор-

ганизации в Стара Загора, 

както и в други съседни 

области и големи градове, 

защото ние сме в центъра 

на България. Нямаме абсо-

лютно никакви проблеми 

по отношение на комуни-

кациите, така също и по 

отношение на добрите 

практики, които да черпим 

от съседите, включител-

но и в областта на стро-

ителството.

Какво се случва със 
започнатата пречиства-
телна станция за отпад-
на вода?

В началото на мандата 

ние заварихме изгражда-

нето на ПСОВ с около три 

месеца закъснение и с дос-

та проблеми по отноше-

ние на инженеринга. Сега 

имаме добра комуникация 

с финансиращия орган и 

строителната компания и 

се работи в срок. В нача-

лото на август има изда-

ден Акт 15 и успешно пре-

минават техническите и 

експлоатационните изпи-

тания. Сега станцията 

натоварва максимално ка-

пацитета си и след това 

ще очакваме държавната 

приемателна комисия.

Един от най-обича-
ните български поети 
– Пейо Яворов, е от Чир-
пан. Как поддържате об-
разователната инфра-
структура?

Преди 10 години,  в 

първия програмен период 

общината спечели финан-

сиране за основен ремонт 

на три от нашите учили-

ща, така че по отношение 

на сградния фонд всичко 

е на ниво. Отделно гим-

назията по селско сто-

панство, която от две 

години е общинска, също 

с европейско финансиране 

е основно ремонтирана. 

Енергоефективни мерки 

сега ще приложим и на 

най-голямото ни училище 

- СУ „Пейо Яворов”, и на ОУ 

„Кл. Охридски”.

Детските градини и 

яслата също са обнове-

ни. Кандидатствали сме 

в Министерството на 

образованието за строи-

телство на нова детска 

градина в с. Свобода и за-

почваме основен ремонт 

Ивaйлo Kpaчoлoв e нa 46 гoдини. Възпитаник е 
на Beликoтъpнoвcкия yнивepcитeт „Cв. св. Kиpил 
и Meтoдий“, откъдето излиза със cпeциaлнocти-
те „Иcтopия“, „Пoлитoлoгия“ и „Myзeйнo дeлo“. 
Зaвъpшил e ceмecтpиaлнo „Пpaвo“ в Coфийcкия 
yнивepcитeт „Cв. Kлимeнт Oxpидcки“. 

Oт 1998 дo 2003 г. e диpeктop нa Иcтopичecкия 
мyзeй в Чиpпaн. B пepиoдa 2003 – 2011 г. e зaeмaл 
длъжнocттa зaм.-кмeт нa общинaта c pecopи 
„Oбpaзoвaниe, кyлтypa, външнo финaнcиpaнe, 
cтpoитeлcтвo“. Oт 2012 дo 2019 г. e изп. диpeктop 
и члeн нa бopдa нa диpeктopитe пocлeдoвaтeлнo в 
някoлкo дpyжecтвa на гoлям холдинг.

Кметът Ивайло Крачолов:

С нетърпение очакваме новата програма за саниране

Сградата на общината

Паметникът на Яворов
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на закритата преди 10 

години ДГ в с. Гита. Там 

основно живеят хора от 

ромски произход, прирас-

тът е голям, но ако иска-

ме истински да ги инте-

грираме, и на тях трябва 

да създадем адекватни ус-

ловия за отглеждане и въз-

питание на малчуганите. 

Вашият град се нами-
ра на едно от най-стра-
тегическите места в 
България, използвате ли 
тази реалност?

Да, ние сме единстве-

ната община, през чиято 

територия минават две 

магистрали - „Тракия” и 

„Марица”, при това с из-

ключително добре изгра-

дени пътни възли. Ако 

броим и пътен възел „Пло-

довитово”, който в голяма 

степен обслужва нашата 

община, ще стане ясно 

каква е наситеността ни 

с пътна инфраструктура. 

И защо хората смятат, 

че трябва да сме една от 

най-богатите в страна-

та.

За съжаление този по-

тенциал не е използван 

досега. Както и това, че 

сме само на 30 км от об-

ластния град Стара За-

гора и на 50 – от големия 

икономически конгломерат 

Пловдив. 

Затова приоритет на 

нашето управление е об-

щината да стане атрак-

тивна за потенциални ин-

веститори, а онова, което 

правим в момента в тази 

сфера, е осигуряване на 

подходящи терени за раз-

гръщане на икономически 

зони и логистични центро-

ве. Сега кандидатстваме 

за прехвърляне в собстве-

ност на общината на 300 

декара от бивше военно 

поделение. Там има ко-

муникация, газификация, 

вода, електрозахранване 

и т.н. в най-хубавата из-

точна част на града и се 

надявам този процес да 

приключи успешно и да 

развием някакъв тип ико-

номическа зона.

Има интерес към наши 

терени за строителство 

на логистични складови 

бази, но на дневен ред е и 

търсенето на квалифици-

рана работна ръка. 

Казаното дотук оп-

ределя инвестиционната 

ни стратегия като при-

оритет, а е много важно 

и това, че всички необхо-

дими документи за стар-

тиране на голям бизнес се 

решават на нивото на на-

шата администрация, кое-

то ще става бързо, компе-

тентно и електронно.

Да довършим тема-
та за живота на хората 
в селата?

Определено мога да 

кажа, че се забелязва една 

положителна тенденция 

за съживяване на нашите 

села. Най-голямото от 

тях, Зетьово, което се 

намира само на 6 км от 

града, се развива много 

добре, и то благодарение 

на местния кмет, който 

изпълнява трети мандат. 

Зетьово впрочем се пре-

върна в южния квартал на 

общинския център. Села-

та на север от нас също 

са много жизнени. Там има 

и ново строителство, и 

сериозни ремонти на на-

следствените къщи. До-

бре е и за хората в Средно 

градище и Могилово, къде-

то е най-голямата инвес-

тиция във винарския биз-

нес. „Мидалидаре Естейт“ 

е едно от най-проспери-

ращите шато в региона с 

вложени към 30 млн. лв. Ис-

тински оазис за душата, 

мястото се превръща и в 

атрактивна дестинация 

за винен туризъм. Първа-

та изба е построена през 

2009 г., като имението е 

разполагало със 160 дка 

лозови масиви. Няколко го-

дини по-късно се изгражда 

втора изба, която е с мно-

го по-голям обем и различ-

на като стил. Лозовите 

насаждения са към 1650 

дка, а уменията по произ-

водството и качеството 

на виното се увеличават 

с всяка изминала година.

В момента сме раз-

работили и съвсем скоро 

ще приемем стратегия 

за развитие на туризма 

в нашата община. Гръбна-

кът на тази дейност ще 

бъдат винопроизводители-

те. Приключва изгражда-

нето на страхотна изба 

в Средно градище, имаме 

майстори, които десет 

години са на пазара, попу-

лярна е избата във Вина-

рово, която в момента се 

разширява, и т.н.

Всичко това предпо-
лага и усилия по отноше-
ние на опазване на приро-
дата?

Важна тема. Тази го-

дина спечелихме проект 

за рекултивация на депо-

то за битови отпадъци и 

в момента се финализира 

процедурата за избор на 

изпълнител. Надявам се 

съвсем скоро да сключим 

договор, обработката на 

терена да започне и до 

лятото на следващата 

година да сме приключили.

В момента може би 
ще е много актуално да 
припомним, че след опус-
тошителното земетре-
сение през 1928 г. в пар-
кова обстановка тук са 
построени пет обширни 
сгради за болница, която 
е учредена с акт на Цар 
Борис III и е получила ог-
ромно дарение от Пол-
ския Червен кръст.

Здравното заведение 

е общинско дружество и в 

момента се използват че-

тири корпуса. Имаме нов 

компютърен томограф 

(скенер), като изследвани-

ята се извършват в сгра-

дата на рентгеновото 

отделение. Това е важно 

предвид обстановката. 

През следващата година 

предвиждаме проектиране 

и основен ремонт на това 

отделение и поетапно 

решаваме възникналите 

проблеми. Нашата болни-

ца принципно не е голяма, 

тя е павилионен тип и се 

поддържа трудно.

Санирането като въз-
можност?

За съжаление предиш-

ното ръководство не е 

подкрепило участието 

на етажните собстве-

ности в санирането по 

Националната програма. 

Учудващо е, но е факт, че 

Чирпанската община е 

единствената в област 

Стара Загора (а може би 

и в страната) без нито 

един обновен блок при 

достатъчно сгради, отго-

варящи на изискванията. 

Ако тази програма тръгне 

отново, бъдете сигурни, 

че ще направим необхо-

димото. С нетърпение я 

очакваме.

Вие,  г-н Крачолов, 
сте човек, който е на ти 
с проблемите на стро-
ителния бизнес. Любо-
питно ми е обаче и какво 
е отношението на адми-
нистрацията към духов-
ните средища?

Ще започна малко с 

историята, която тук е 

пряко свързана с христи-

янската църква и с дей-

ността на св. Атанасий 

Велики патриарх Алексан-

дрийски по нашите земи. В 

344 г. патриархът основа-

ва тук първия манастир в 

Европа. Това е посочено в 

житието на светеца и е 

потвърдено от съвремен-

ните научни изследвания. 

Така става известно, че 

днешният Златноливадски 

(или Чирпански) манастир 

„Св. Атанасий“ е най-ста-

рият в пределите на Евро-

па. Това е знаменателен 

факт и ние трябва добре 

да пазим и помним исто-

рията си. 

Чирпан има и друго 

какво да покаже - родна-

та къща-музей на Яворов, 

Художествената галерия 

„Никола Манев”, която е 

дар на общината. В града 

ни е и първият частен Па-

леонтологичен музей, кои-

то има експонати без ана-

лог по нашите географски 

ширини. 

Къщата-музей на Яворов

Ново строителство в града

Палеонтологичният музей

Санираното основно училище

Снимки авторът
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НОВИЯТ ЕКСКЛУЗИВЕН ДИЛЪР ЗА БЪЛГАРИЯ!

Финансирането е от бюджета на Агенция „Пътна инфраструктура“

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Започна ремонтът 

на 11,5 км от второклас-

ния път Сливен - Ямбол в 

участъка между Ямбол и 

Калчево. Инвестицията е 

13,4 млн. лв. от бюджета 

на Агенция „Пътна инфра-

структура” (АПИ). Очаква 

се дейностите да завър-

шат до края на май 2021 г.

Отсечката е между 

обновените през тази го-

дина 8,6 км от път II-53 

Крушаре - Ямбол и про-

дължаващите и в момен-

та строителни работи в 

6,7-километровия участък 

между Калчево и Челник. 

След завършването на 

всички предвидени дейнос-

ти ще бъдат направени 

близо 27 км от второклас-

ния път Сливен - Ямбол на 

територията на област 

Ямбол.

Предвижда се цялост-

на подмяна на асфалто-

вата настилка, подобря-

ване на отводняването, 

оформяне на банкетите, 

хоризонтална маркиров-

ка, пътни знаци. Където 

е необходимо, ще се сме-

ня и пътната основа. Ще 

бъдат обновени и мостът 

над р. Тунджа в Ямбол, 

част от т.нар. обход Юг, 

и съоръжението в с. Кал-

чево. Предвидени са мерки 

за обезопасяване на кръс-

товищата за с. Кукорево 

и с. Стара река и преси-

чането с път I-7 Силистра 

- Шумен - Елхово - ГКПП 

„Лесово”.

Трасето осигурява най-

кратката връзка на Ямбол 

Започва ремонтът на 7-кило-

метров участък от АМ „Марица“ в 

платното за София. Отсечката е в 

района на Свиленград  и е изградена 

преди повече от 30 години. 

Проектът предвижда подмяна на 

асфалтовата настилка и подобря-

ване на отводняването. Участъкът 

ще е с нова хоризонтална шумяща 

маркировка и ограничителни систе-

ми. Очаква се работата да завър-

ши до началото на февруари 2021 г. 

Агенция „Пътна инфраструктура“ 

планира до края на следващата го-

дина да се обновят още две отсечки 

от автомагистралата – едната с 

дължина 1,8 км в платното за София 

(от 101-ви до 103-ти км), а другата 

е 3,6 км в двете платна (от 103-ти 

до 107-и км). 

Ремонтът на трите участъка 

от АМ „Марица“ ще е за 24,1 млн. лв. 

Ще бъдат монтирани ограничител-

ни системи на стойност 4,2 млн. лв. 

Средствата са от бюджета на АПИ. 

Изпълнител на строително-

монтажните работи е АБ АД, кое-

то има договор за текущ ремонт 

и поддържане на магистралата на 

територията на област Хасково. За 

ограничителните системи отгова-

ря „Юпитер 05“ ООД, с което АПИ 

има договор за доставка и монтаж 

на ограничителни системи за Южен 

Централен район, в който е и об-

ласт Хасково.
Одобрен е проектът 

на община Габрово за ре-

конструкция, обзавежда-

не и оборудване в база 2 

на детска градина „Дъга“ 

в село Яворец. Финан-

сирането е в размер на 

530 100 лв., които ще бъ-

дат отпуснати от Ми-

нистерството на обра-

зованието и науката по 

Програмата за изграж-

дане и реконструкция на 

детски ясли, градини и 

училища за периода 2020 

– 2022 г. 

За  обекта са  пла -

нирани строително-ре-

монтни работи, мерки за 

енергийна ефективност, 

обновяване на дворното 

пространство и детски-

те площадки, доставка и 

монтаж на мебели, оборуд-

ване, инвентар и други. 

В началото на септем-

ври тази година община 

Габрово е кандидатства-

ла освен за с. Яворец и 

за базите на ДГ в селата 

Поповци и Враниловци. 

Общата стойност на за-

явленията е 1 642 910 лв. 

Одобрените  проекти 

трябва да бъдат изпълне-

ни до края на 2022 г. 

Община Хасково обя-

вява до дни процедура за 

избор на изпълнител по 

проект за саниране на 

сградата на областната 

администрация. Кметът 

Станислав Дечев и ръково-

дителят на Управляващия 

орган на Оперативна про-

грама „Региони в растеж“ 

Деница Николова са подпи-

сали миналата седмица 

договор за финансиране. 

Общият размер на отпус-

натата безвъзмездна по-

мощ е 1 994 533 лв. Срокът 

за изпълнение - 28 месеца. 

Сградата е строе-

на преди 1987 г. В нея са 

разположени държавни 

структури, което я прави 

изключително важна за 

гражданите. Изпълнение-

то ще е на инженеринг, 

като се включват и  об-

следване, извършване на 

оценка за съответстви-

ето на инвестиционните 

проекти и упражняване на 

строителен надзор, одит 

на проекта, осъществява-

не на мерки, насочени към 

подобряване на достъпа на 

хора с увреждания.

Чрез осъществяване 

на всички дейности ще се 

постигне клас на енерго-

потребление „А+“.

Индустриален и логистичен парк – Бургас, изгради 

поредна нова улица на своя територия. Това е локал-

но платно, осигуряващо пряк достъп до обособените 

квартали 41 и 46 в Промишлена зона „Север”. Пътната 

отсечка е успоредна на ул. „Крайезерна”, а общата й 

дължина е около 600 метра. Ще носи името „Бургаско 

езеро”. 

Междувременно тече благоустрояване и озеленяване 

на околните площи, монтиране на LED осветление, елек-

тропреносни мрежи, пълна ВиК комуникация, природен 

газ и трасета за оптичен интернет.

Чрез първокласната инфраструктура Индустриален 

и логистичен парк – Бургас, обезпечава с всичко необхо-

димо своите настоящи и бъдещи инвеститори.

с Бургас и Южното Черно-

морие и се използва като 

алтернативен маршрут 

на АМ „Тракия” по направ-

лението Средец и Бургас. 

С реконструкцията ще се 

подобри връзката между 

двата областни града и 

ще се повиши безопас-

ността на пътуване.

Изпълнител е ДЗЗД 

„ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ – Н” 

с участници: „Пътно под-

държане – Сливен” ЕООД 

и „Нивел строй” ЕООД. С 

дружеството АПИ има 

договор по ЗОП за текущ 

ремонт и поддържане на 

републиканската пътна 

мрежа в област Ямбол.
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Пловдив получава близо 17 

млн. лв. за образователната си 

инфраструктура по Програма 

за изграждане, пристрояване, 

надстрояване и реконструкция 

на детски ясли, градини и учили-

ща за периода 2020 - 2022 г. на 

Министерството на образова-

нието и науката (МОН), която 

стартира през юни. Спечелени 

са проекти за строителство 

на две нови забавачки - за 8 гру-

пи в жк „Тракия“ на стойност 

2 999 500 лв. и за 4 групи в район 

„Южен“ за 3 млн. лв.

Надстрояване за 562 300 лв. 

ще бъде извършено в ЦДГ „Чучу-

лига“. Така там ще се обособят 

помещения за две нови групи, ще 

се изгради и физкултурен салон. 

Към Детска ясла №19 и ОДЗ „Бу-

ратино“ също ще се направят 

нови сгради – съответно за две 

групи за 598 700 лв. и за 3 групи 

за 687 700 лв.

Още едно здание ще при-

добие и ОУ „Княз Александър I“, 

което ще струва 4 973 300 лв. 

В ремонтните работи и рекон-

струкцията на източния корпус 

на СУ „Константин Величков“ в 

Започна основната ре-

конструкция на сцената 

на Летния театър в парк 

„Марино поле“ във Велико 

Търново. Тя ще бъде напра-

вена със специално вини-

лово покритие, устойчиво 

на всякакви метеороло-

гични условия, закрепено 

с метални елементи и с 

влагоиздръжлива подова 

настилка. Цялата кон-

струкция ще е премест-

ваема.

Проектът е финанси-

ран от общинския бюджет 

и с дарения, набрани по 

време на благотворител-

ните балове на кмета на 

града и председател на УС 

на НСОРБ инж. д-р Даниел 

Панов през 2018 и 2019 г.

„Покриването ще при-

даде завършен вид на Лет-

ния театър и ще позволи 

значително обогатяване 

на културния календар и 

провеждане на още пове-

че събития на открито“, 

съобщават от местната 

администрация. Той бе 

възстановен преди някол-

ко години по инициатива 

на инж. Даниел Панов, след 

като в продължение на над 

четвърт век културното 

пространство бе в руини.

Завърши рехабилитацията 

на 27,2 км от третокласния път 

Смолян – Стойките – Широка 

лъка. Шосето е основна връзка 

за жителите на цялата област. 

„Проектът - лот 24, се финансира 

от Оперативна програма „Регио-

ни в растеж 2014 – 2020“ („ОПРР 

2014 – 2020“) и националния бю-

джет, съобщиха от Агенция „Път-

на инфраструктура“. Инвестици-

ята е за над 27,9 млн. лв., като 

лотът обхваща два участъка. 

Първият е с дължина 3,3 км изця-

ло в Смолян и съвпада с улиците 

„Миньорска“, „Първи май“ и „Невес-

тата“. Вторият е 23,8 км и пре-

минава през селата Стойките, 

Широка лъка и Девин. 

Направени са нова асфалтова 

настилка и подобрено отводня-

ване, бордюри, водостоци, огра-

ничителни системи с предпазни 

парапети, пътни знаци и хоризон-

тална маркировка. Ремонтира-

ни са 4 съоръжения – 16-метров 

мост при 35-и км, премостващ 

Върбово дере, 7-метров мост при 

37-и км над Караул дере, 10-мет-

ров мост при 39-и км и 8-метро-

вият мост при 40-и км над Брезко 

дере. Във втория участък откъм 

ската са изпълнени и укрепител-

ни, декоративни и джоб стени, 

извършено е полагане на висо-

коякостна стоманена мрежа на 

21 000 кв. м. От другата стра-

на са изградени нови подпорни 

стени, надзиждания на същест-

вуващите и конзолни уширения. 

В регулацията на Смолян допъл-

нително са подменени капаците 

на ревизионните шахти, както и 

старият корозирал парапет.

Строително-монтажните 

работи са осъществени от „ИСА 

2000“ ЕООД. Строителният над-

зор е поверен на Обединение „Над-

зор региони“ с участници „Строл 

1000“ АД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. 

Авторският надзор е на Консор-

циум „Мости“.

През миналата година със 

средства от „ОПРР 2014 – 2020“ 

са ремонтирани други 36 км по на-

правлението Михалково – Кричим. 

Така с успешното изпълнение на 

лот 24 са готови близо 64 км.

„Вече върви същинската работа 

по реализацията на проекта за пре-

връщането на остров Св. св. Кирик 

и Юлита край Созопол в Световен 

център на изкуствата“, съобщиха 

от Министерството на културата. 

В края на миналата седмица 

ресорният министър Боил Банов и 

представители на Посолството на 

ОАЕ и френски институции - Аген-

цията за музеите, посолството в 

България и Френския институт, са 

посетили мястото и са обсъдили концеп-

цията.

„Очаква се в рамките на шест месеца 

до година да започнат и преки действия. 

Целта ни е да съчетаем еклектиката в 

рамките на уникалната архитектура на 

Военноморското училище, на старата 

социалистическа архитектура на казар-

мите, да постигнем едно съчетание на 

светове, на различни мечти на различни 

поколения, което мисля, че ще направи 

острова уникален обект. Всичко ще се 

възстанови, експонира, разкрие по начин, 

така че за туристите да има пряк дос-

тъп“, е казал министър Банов.

Средствата са от програмата на МОН 

район „Южен“ ще бъдат вложени 

1 995 500 лв. Финансиране полу-

чава и Професионалната гимна-

зия по електротехника и елек-

троника, където ще се изпълни 

пристройка за 2 млн. лв.

Във Велико Търново по про-

грамата на МОН ще се вложат 

малко над 5,2 млн. лв. Близо 

3 млн. лв. са осигурени за нова 

детска градина в кв. „Карта-

ла“. 800 хил. лв. се отпускат за 

довършване на ДГ „Шареният 

замък“, която се строи в кв. 

„Зона Б“ и ще бъде за 120 деца.

Одобрен е и проектът за 

реконструкция на сградата на 

Природо-математическата 

гимназия „Васил Друмев“. Инвес-

тицията ще бъде за 1,3 млн. лв. 

Още близо 100 хил. лв. ще се 

насочат в дейности по рекон-

струкция на помещения в Ос-

новно училище „Бачо Киро“. Цел-

та е и в двете заведения да се 

премине в едносменен режим на 

обучение.
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Инж. Георги Григоров: 

Строителството е онази дейност на човека, която го доближава до създателя на Вселената

Елица Илчева

Г-н Григоров, в Уикипедия 
зад името Ви стои определе-
нието политик. Какво обаче е 
за Вас строителството, защо-
то Вие все пак сте преди всич-
ко строител?

То е онази дейност на човека, 

която го доближава до създате-

ля на Вселената. Няма по-висш 

смисъл от това да построиш 

дом. 

В нашето Краище, където 

съм роден, за всяка къща се знае 

кой майстор я е изградил. Там 

стаите се украсяват единство 

с икони на източните си стени. 

Дюлгерите са хора грижовни, 

честни, услужливи, шегаджии. 

Ето тази представа за стро-

ителя и строителството нося 

в сърцето си и мисля, че това е 

усещането за професията, кое-

то не бива да се губи и в днеш-

ния ден. 

От разстоянието на годи-
ните как оценявате живота си, 
каква е равносметката, която 
правите?

Равносметката? На младини 

си определих три цели. Да създам 

семейство. Да участвам в голе-

ми строежи. Да опиша хората, с 

които съм работил. Семейство 

създадох и с жена ми навърши-

хме 52 години съвместен живот. 

Имаме двама сина, две прекрас-

ни снахи и три внучета. Като 

секретар по строителството в 

Градския комитет на БКП, къде-

то изкарах седем години, започ-

нахме с проекти за увеличаване 

на жилищата. От 6000 апарта-

мента годишно вдигнахме лет-

вата до 15 000. Днес малко се го-

вори за това, че по онова време 

обръщахме голямо внимание на 

инженерните системи и мисле-

хме за отварянето на града към 

природните дадености. 

Бил съм координатор при 

строежа на Националния дворец 

на културата, на реконструк-

цията на Народния театър, на 

резиденция „Бояна”. На дворе-

ца работех с проектанта арх. 

Сашо Баров, с проф. Милчо Брай-

нов, който беше конструктор на 

обекта, и с инж. Румен Младжов, 

конструктор на металните кон-

струкции. Там приложихме нов 

метод на сглобяване - на отделна 

площадка и след това на здание-

то. За целта беше купен специа-

лен кран с много висока това-

роподемност. Заедно с двореца 

се изгради метростанцията за 

бъдещото метро, която сега е в 

експлоатация, прилежащите ин-

фраструктурни обекти, озелени 

се околното пространство.

При реконструкцията на 

Народния театър от 1972 до 

1976 г. основната задача на про-

екта под ръководството на арх. 

Иван Тонев и проф. инж. Венелин 

Венков беше да се възвърне пър-

воначалният вид на зданието. 

Изградихме и специална Камерна 

сцена, и склад за декорите с дъл-

бочина девет метра под кота 0. 

Беше сложно, защото имаше 

високи подпочвени води. Доста-

вихме и високотехнологично обо-

рудване от Англия за управление 

на сцената. 

На тези обекти се работе-

ше със стотици подизпълнители 

и доставчици от почти всички 

европейски страни, което из-

искваше сложна координация и 

изключителна прецизност в ор-

ганизацията на работата.

В една малка книжка преди 
десет години на само 35 стра-
ници събирате 5 години от 

живота Ви като студент във 
Висшия инженерно-строите-
лен институт, който нарича-
те Моят храм. Защо храм?

Може би по-важният въпрос 

е „Защо пиша?“. Четенето води 

човека към истината, то е пред-

дверието на свободата. Писане-

то е самата свобода. 

А „Защо моят храм?“ Храмът 

е свято място за човека. В него 

можеш да се изповядаш и заре-

диш с енергия, да поговориш със 

себе си, да намериш отговор на 

въпросите за смисъла на живо-

та и на човешките действия.

Вие нарекохте напусналия 
ни наскоро инж. Симеон Пешов 
близък приятел. Как ще го за-
помните?

Със Симо станахме близки 

в студентските години. Беше 

добър и верен приятел. Много 

време бяхме заедно и в делни-

ци, и в празници. Помагали сме 

си и сме се подкрепяли в добри 

и лоши времена. Винаги ще ми 

липсва неговото присъствие и 

тънкото му чувство за хумор.

Какво от времето, в което 
Вие сте работили, не бива да 
бъде забравено, г-н Григоров?

Това, което е излязло от ръ-

цете на българските строители 

от онова време, не може да бъде 

забравено, защото то същест-

вува.

За себе си мога да кажа, че 

не бива и не мога да забравя, че 

съм роден в място, където се 

кръстосват сладките жени и 

суровите шопи. Човек не бива 

да забравя откъде идва, че има 

приятели, че има бедни и слаби, 

които се нуждаят от неговата 

помощ.

Още на младини определих 

своя девиз „Бори се и търси, на-

мери и не падай духом!” - думи-

те, с които завършва романът 

„Двамата капитани” на руския 

писател Венеамин Каверин.

Дълго съм мислил как така, 

като намериш, да не падаш ду-

хом, на първо четене ми се гу-

беше логиката. Съпругата ми 

Фани един ден ме просветли - 

каза, че може да не си намерил 

това, което си търсил. Изходът 

е един - да продължаваш да се 

бориш!

Били сте зам.-министър на 
строежите и строителните 
материали, както и предсе-
дател на асоциация „Строи-
телство и строителна индус-
трия”. Разкажете нещо от 
този период.

В асоциацията трябваше да 

се решат два проблема. Първи-

ят - да се завърши инженерни-

ят проект за развитието на 

отрасъла. Бяха внедрени нови 

технологии, нови строителни 

материали, нова организация на 

труда. Вторият – да се напра-

ви преустройство на принципа 

за готовия строителен про-

дукт. Пипнахме само една бук-

ва - вместо буква „е” сложихме 

буква „о”. Обектите вече да не 

се предават, а да се продават! 

В началото това намери  много 

противници, но така фронтът 

на незавършено строителство 

се съкрати, не се изграждаха 

никому ненужни обекти. Така 

строителят стана предприе-

мач. И парите идваха за нужни-

те обекти.

Всъщност от книжката, 
която споменах, разбирам, че 
Вие сте и писател, имате ли 
други готови за печат книги?

Имам две издадени книги. 

„Наниз от усмивки” с истории и 

лакърдии от срещи със строи-

тели, писатели, артисти, поли-

тици, космонавти. Но само за 

хора с чувство за хумор.

Втората ми книга „Как да не 

ти се живее” е с разкази. Исто-

рии за неща, които са ме впеча-

тлили, за интересни хора, които 

съм срещнал, за живота, който 

съм живял. Стиховете ми пък са 

събрани в няколко малки тетрад-

ки „самиздат”. Само за близки и 

приятели.

Сред учредителите сте на 
НКСВ, защо смятате, че е ва-
жно този клуб да съществува, 
каква е неговата мисия?

Както знаете, клубът на 

строителите се създаде по 

решение на Камарата на стро-

ителите в България. Благода-

рение на активното участие 

и неуморната работа на инж. 

Виктор Шарков, който с неиз-

тощима енергия и ентусиазъм 

обиколи и обикаля цяла България 

и участва в изграждането на ре-

гионалните организации, таки-

ва бяха формирани и във всички 

областни градове, и в някои от 

общините дори.

Беше важно ветераните да 

се чувстват ценени, уважавани 

и нужни. Да се търси тяхното 

мнение. Да се поддържа актив-

ността и информираността 

им по проблемите на строи-

телството, проектирането и 

строителната наука. Със свои-

те знания и опит да участват 

в решаването на сложни инже-

нерни уравнения. Разнообразни-

те мероприятия ни поддържат 

в кондиция и настроение. НКСВ 

е уникално явление, което до-

принася за осмисляне живота на 

членовете си.

Инж. Георги Григоров е роден на 5 май 1940 г. в кюстендилското село 
Габрешевци (географската област Краище). През 1966 г. завършва Висшия 
институт по архитектура и строителство в София (сега УАСГ). 
От 1972 г. е зам.-министър на строежите и строителните материали. 
На следващата година става първи заместник завеждащ отдел 
„Строителство, архитектура и транспорт“ при ЦК на БКП. 
През 1986 г. е назначен за председател на асоциация „Строителство и 
строителна индустрия“. 
След промените основава строителна фирма за изграждане на промишлени 
обекти. Заедно с руски инвеститори строи в гр. Кондопога, Република 
Карелия, завод за тухли по италианска технология, които са оразмерени 
да издържат на минус 50 градуса, и завод за бетонови изделия по немска 
технология.
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Белгийски учени от 

Kamp C, център за устой-

чиво развитие и иновации 

в строителството, са по-

строили къща с помощта 

на най-големия бетонен 

3D принтер в Европа на-

веднъж, само за 48 часа, 

спестявайки 60% от раз-

ходите за материали.

Двуетажната сграда 

е средноголяма с тера-

си, височина 8 м и площ 

от 90 кв. м. „Това, което 

прави тази къща толкова 

уникална, е, че я отпеча-

тахме на стационарен 3D 

бетонен принтер. Други 

подобни по света в мно-

го случаи се работят на 

компоненти във фабри-

ката и впоследствие се 

сглобяват. Ние обаче се 

справихме на място с ця-

лата външна част”, спо-

деля Емиел Аскионе, ръко-

водител на обекта.

Разработката е част 

от европейския проект 

C3PO. Финансовата под-

крепа от 1,6 милиона евро 

(от провинция Антверпен 

и Европейския съюз) има 

за цел да позволи на стро-

ителната индустрия да 

експериментира, да тест-

ва прототипи и да внедри 

нулеви серии през следва-

щите няколко години. 

Партньорите се надя-

ват да използват това по-

стижение, за да увеличат 

интереса към 3D печат на 

бетон като строителна 

технология. Белгийски-

те учени твърдят, че тя 

е много по-надеждна от 

тухлената алтернати-

ва. Якостта на натиск 

на материала е три пъти 

по-висока от тази на кон-

венционалните тухли за 

бързо изграждане. Все пак 

това е тест и предстои 

изследователите да про-

верят дали здравината се 

запазва с времето.

Армировката е изклю-

чително ограничена, като 

е елиминирано използване-

то на кофраж. 

Американският пре-

зидент Доналд Тръмп ще 

строи още едно голф иг-

рище в Шотландия. 

Новият имот ще се 

намира в близост до Абър-

дийн, където щатският 

държавен глава вече има 

едно голф игрище. Бъде-

щото пък ще носи името 

на майката на президента 

- Мери Ан Маклауд, родена 

на шотландски остров.

Всички обществени 

сгради във Виена скоро ще 

имат соларни фотоволта-

ични покриви. Това включ-

ва различните видове об-

щинска собственост – от 

училища и детски градини 

до болници, заявява Улли 

Сирма, комисар по опаз-

ването на околната сре-

да в общинския съвет на 

австрийската столица. В 

момента там се субсиди-

рат соларните покриви за 

домакинствата: инста-

лациите до 100 kW капа-

цитет получават по 250 

евро за киловат, а тези до 

500 kW - по 200 евро.

Паралелно с изгражда-

нето на фотоволтаиците 

местната власт е плани-

рала да изгради и голяма 

соларна централа върху  

площ, еквивалентна на 600 

футболни игрища. Това 

е част от мащабен план 

за увеличаване на произ-

водството на енергия от 

възобновяеми източници, 

който ще разчита на 1,2 

млрд. евро финансиране в 

периода до 2030 г.

Транспортът е друга 

област, в която градската 

управа на Виена ще инвес-

тира усилено. В момента 

80% от пътниците в града 

използват някаква форма 

на електрически транс-

порт – трамвай, метро 

или електробус. Община-

та е предвидила да вложи 

90 млн. евро за екологизи-

ране на транспорта в гра-

да до 2027 г.

Управата на Лондон 

смята да актуализира 

разпоредбите за градско 

планиране, за да гаранти-

ра, че всички нови стро-

ежи ще включват мерки 

за намаляване на въгле-

родния отпечатък и ще 

се насърчават възможно 

най-устойчивите сгра-

ди. Това е част от нова и 

радикална стратегия за 

действие в областта на 

климата, чийто стремеж 

е достигане на нулеви 

нетни въглеродни емисии 

до 2040 г. – десетилетие 

по-рано спрямо национал-

ната цел на Обединеното 

кралство. Предстои да се 

създаде нов Фонд за борба 

с климатичните промени, 

който предвижда голе-

мите бизнеси да подпо-

могнат инвестициите в 

нисковъглеродни или нуле-

вовъглеродни технологии.

Според плана до 2027 г. 

ще се инвестират 68 млн. 

британски лири. Значител-

но повече пространство 

ще бъде отделено за пе-

шеходство и колоездене в 

града. Ще има по-широки 

тротоари, нови паркове, 

периодично временно заб-

раняване движението на 

автомобили, както и пола-

гане на водопропусклива 

улична пътна настилка за 

намаляване на риска от 

наводнения. 

Наред с това ще се 

инвестират 2 млн. паунда 

за естествено отстраня-

ване на въглерод чрез въ-

веждането на „историче-

ски доказани“ практики за 

устойчиво земеползване и 

управление на земите в и 

около Лондон.

„Не е нужно да правим 

компромиси с икономика-

та, за да опазим околната 

среда – нашите планове 

за действие в областта 

на климата ще стимули-

рат растежа и работни-

те места“, казва Катрин 

Макгини, председател 

на политиката в City of 

London Corporation - упра-

вителния орган на града 

и основен доставчик на 

обществени услуги в бри-

танската столица. 

През януари 2021 г. се 

очаква да започне строи-

телството на 28-етажна 

жилищна кула във втория 

но население град в Обе-

диненото кралство – Бир-

мингам. 

И н в е с т и ц и я т а  е 

на Essex St Ltd, проек-

тът - на Glancy Nicholls 

Architects, а в момента 

върви процедура за избор 

на изпълнител. 

Небостъргачът ще из-

расте върху земя на улица 

„Есекс“ в близост до пре-

сичането й с „Бристол“. 

Тя ще осигури 154 апар-

тамента от висок клас с 

една, две или три спални. 

На покрива ще има гради-

на и киносалон. Заложени 

са фитнес зала и търгов-

ски площи на приземния 

етаж. 

Домовете ще бъдат 

предоставени за част-

на продажба, като ин-

веститорите обещават 

специални преференции 

за семейства от строи-

телната фирма, която ще 

бъде избрана.

Първата изцяло отпечатана двуетажна къща е финансирана от ЕК като експериментален проект
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ческите етапи е оставил 

отпечатък в културата, 

архитектурата, обичаите 

и традициите в Пула, част 

от които са заимствани 

от Средиземноморието и 

Централна Европа. 

Най-посещаваното 

място е

римският амфитеатър,

който е в сърцето на 

града. Строителството 

му е започнало през I в. 

сл.Хр. и завършено по вре-

мето на император Фла-

вий. Със своята триетаж-

ната структура за 23 000 

зрители амфитеатърът 

е шестият по големина в 

света. Съоръжението има 

15 входа. Напълно запазени 

са всичките му 4 кули и 3 

римски архитектурни ор-

дера. Арената е с размери 

67,95 на 41,65 м. Тя е била 

отделена от публиката с 

метални решетки, а под 

нея е изграден лабиринт 

от коридори, от които са 

излизали гладиаторите. 

През 1932 г. обектът е 

адаптиран за театрални 

представления, концерти, 

официални церемонии и дру-

ги събития. Трибуните са с 

капацитет 5000 зрители. 

На римската арена се про-

веждат различни меропри-

ята през цялата година, 

включително Международ-

ният филмов фестивал в 

Пула.

В близост до него се 

намира 

Арката на Сергийите, 

издигната в памет на 

могъщото семейство Сер-

гий, участвало в основна-

та битка при Актиум във 

Франция. Построена е 

30 г. пр.н.е. като градска 

порта, водеща към морско-

то пристанище. В камъка 

са изсечени фризове, изо-

бразяващи купидони и гир-

лянди, под които се виджа 

релеф на бойна колесница.

Друга интересна забе-

лежителност в центъра 

на Пула е 

храмът на Август. 

Сградата е на повече 

от 2000 г. Когато римля-

ните приемат християн-

ството, тя е превърна-

та в църква, а по-късно 

изпълнява функцията на 

житница. През XIX в. ста-

ва лапидариум, какъвто е 

и до днес. 

Храмът на Август е 

едно от трите свети 

места в Пула по римско 

време. Имало е центра-

лен и два храма близнаци, 

разположени от двете му 

страни. Централният бил 

посветен на трите най-

важни богове в Древен 

Рим - Юпитер, Юнона и 

Минерва, наричани Капи-

толийска Триада. Другите 

два са почитали Август и 

Диана. Напълно съхранен е 

само Храмът на Август, а 

от този на Диана е запа-

зена само задната стена, 

която била използвана при 

строителството на сгра-

дата на кметството през 

XIII век.

В близост се намира 

Археологическият музей, 

който представя находки 

от целия район на Истрия, 

като бюстове, мозайки, 

каменни релефи, арте-

факти, възстановени от 

пещерите от каменната 

ера, византийски мра-

морни резби, открити на 

мястото на първата ка-

тедрала в Пула, и много 

други.

За любителите на ве-

нецианската архитектура 

задължително място за 

посещение е 

крепостта Кастел, 

изградена през 1600 г. 

Тя е създадена, за да бъде 

главната крепост на ве-

нецианците, защитавайки 

пристанището на Пула, 

както и цялата Горна Ад-

риатика. Тя също е ембле-

матично място за провеж-

дане на Международния 

филмов фестивал в Пула.

Портата на Херкулес 

също е важна част от 

римското наследство. 

На тази историческа по-

стройка има резба на Хер-

кулес, като са изписани 

и имената на Гай Касий 

Лонгин и Луций Калпурний 

Пизон. В средата на I век 

пр.н.е. двамата са били 

натоварени от римския 

сенат да установят Пула 

като римска колония. От 

двете страни на портата 

има средновековни кули, 

част от защитата на 

града в миналото.

Zerostrasse също е мно-

го интересно място за по-

сещение - представлява 

тунелна система, постро-

ена под улиците на Пула по 

време на Първата светов-

на война. Тя е изградена с 

цел да осигури подслон за 

жителите в случай на въз-

душни атаки. Подземната 

коридорна мрежа минава 

почти през целия град, 

като входовете са вни-

мателно планирани, за да 

осигуряват редовен въз-

душен поток. Днес в ту-

нелите се правят не само 

обиколки с екскурзовод, но 

и се провеждат изложби и 

концерти.

Пула е популярна и с 

вкусната храна, която 

предлагат множеството 

ресторанти. В тях може 

да се открият типични 

хърватски ястия - пас-

та, ризото, пица, месо 

или риба на скара, морски 

дарове. Някои от по-из-

вестните ресторанти са 

Batelina и Hook and Cook. 

Последният се слави с на-

чина, по който там се при-

готвят калмари, пържена 

риба, бургери от риба тон 

и доста други. 

За всеки турист е ва-

жно да има и подходящо за 

него място за отсядане, 

а Пула може да отговори 

на най-претенциозните 

изисквания и вкус, защо-

то в града има от големи 

хотели и затворени ком-

плекси до малки семейни 

бутикови хостели, частни 

апартаменти, къмпинги и 

дори глемпинг. Arena Pula 

е най-голямата хотелска 

компания, притежаваща 

и управляваща повечето 

обекти в района.

Транспортът също е 

добре уреден - фериботи-

те свързват посетители-

те с близките острови, а 

влакът и редица автобус-

ни линии позволяват да се 

разгледат околностите 

на тази красива част от 

Хърватия.

Римският амфитеатър

Тунелна система, построена под улиците на Пула

Храмът на Август

Арката на Сергийите

Емил Христов

Пула е пристанищен 

град в Хърватия на Адриа-

тическо море, който се на-

мира в област Истрия и е 

разположен на седем хълма. 

Той е любима дестинация 

за туристите от цял свят, 

защото плажовете в това 

райско кътче са сред най-

добрите в страната. По-

голямата част от тях са 

в южната част на града, а 

най-популярните са на по-

луостров Верудела. Пред-

почитани места за отдих 

са още плажовете Валкане 

и Валсалин, тези на парк 

„Нос Каменяк“ и около към-

пинг „Бриони“, както и на 

залива на Гортан.

Историята на Пула  
е изключително богата. 

В античността ра-

йонът е населяван от 

племето хистри, които 

са познати също и като 

истри. През 177 г. пр.Хр. 

територията е завладя-

на от Римската империя 

и в следващите няколко 

века се превръща в тяхна 

колония и важен приста-

нищен център. От този 

период датират много от 

забележителните руини, 

които днес не спират да 

привилчат интереса на 

посетителите, като ам-

фитеатъра, известен още 

и като Пулска арена. След 

падането на Западната 

Римска империя за близо 7 

века Пула преминава после-

дователно под владение на 

Остготското кралство, на 

Византия и на Франкската 

империя. През 1148 г. насе-

леното място е превзето 

от Венецианската репу-

блика, която го управлява 

до края на XVIII век. 

С приключването на 

Втората световна война 

Пула влиза в границите на 

Югославия, а след разпада-

нето й през 1991 г. става 

част от новосъздадената 

Република Хърватия.

Всеки един от истори-

МАРШРУТИ
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В следващия брой очаквайте

КСБ ОП НА КСБ ОБЩИНИ: 
КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТ

Валентин Димов, 
управител на 

„Ай Ви Сейлингс“ ООД 

и член на УС на КСБ

Инж. Пенко Стоянов, 
председател на 

ОП на КСБ – Варна

Д-р Христо Грудев, 
кмет на Асеновград

Инж. Борис Недялков

ПЪРВА ФАЗА

Изигра се XVI кръг на 

Българска  строителна 

футболна лига  (БСФЛ) 

от Първа фаза на сезон 

2020/21 г. и вече има ясно-

та кои отбори ще вземат 

участие във Висша лига и 

Първа дивизия. Засега си-

гурни участници във Ви-

сша лига са „Пи Ви Джи“, 

„Марибор строй“,  „Хоум 

Комфорт“, „Джи Пи Груп“, „Главбол-

гарстрой“, „Каммартон България“ 

и „Бигла 3“. За последните две мес-

та, даващи право, ще спорят тимо-

вете на „Пайп Систем“, „Ромстал 

ХЕС“, „Хидрострой“, „Бокал Инжи-

неринг“ и „Щрабаг“, като с най-го-

леми шансове са „Пайп Систем“ и 

„Ромстал ХЕС“. В Първа дивизия 

ще останат Строителен техни-

кум „Христо Ботев“, „Виваком“, 

„Йони ДМ“, „Сървей Дизайн“, „Мон-

таж Строителни Конструкции“, 

„Технопанел“, „Теразид“ и новодошли 

членове към голямото семейство 

на БСФЛ.

Този път липсваха изненади, 

като дербито на кръга бе на би-

вшите шампиони на лигата – „Ин-

фра Холдинг“ и „Марибор строй“. 

Безапелационен победител с 5:0 

стана „Марибор“ чрез точните уда-

ри на Борислав Беширов, Никола Ге-

оргиев, Николай Зайков и братята 

Стоян и Огнян Милекови. Благода-

рение на своя успех момчетата от 

„Марибор“ си резервираха втората 

позиция във временното класиране.

В същото време водачът с най-

много точки в актива си „Пи Ви 

Джи“ се затрудни срещу „Виваком“, 

но все пак успя да го надвие с един 

гол разлика – 5:4. За „Пи Ви Джи“ 

се разписаха Илиан Генадиев (2), 

Александър Борисов, Ивайло Лаза-

ров и автогол на Симеон Митрев. 

За „телекома“ реализираха Станой 

Бранков и Илия Николов (по 2).

Селекцията на „Ромстал ХЕС“ 

изигра поредния резултатен мач 

с 9 удара във вратата на „Бокал 

Инжинеринг“. Кристиан Тодоров и 

Станислав Иванов се отличиха с 

два хеттрика, Дилян Василев се 

отчете с два гола, а Никола Нико-

лов – с един. Почетното попадение 

за „Бокал“ вкара Мартин Станими-

ров.

„Пайп Систем“ спечели отново 

и продължи възходящата си ли-

ния. „Пайп“ записа 7:4 срещу „Сър-

вей Дизайн“ след голове на Милен 

Кръстев (3), Александър Николов, 

Денис Борисов, Стефан Манджуков 

и Петър Попстоянов. За „дизайне-

рите“ точни бяха Стелян Иванов 

(3) и Алекзандър Петров.

След като изоставаше на полу-

времето с 1:2, „Щрабаг“ трябваше 

доста да се потруди през втората 

част, за да стигне до крайното 4:2 

срещу репрезентацията на „Хид-

рострой“. Обратът за „Щрабаг“ 

дойде след попадения на Стефан 

Генчев, Кристиян Лозев, Георги 

Братованов и Даниел Нури. За „Хид-

рострой“ на два пъти се разписа 

Златин Върбанов.

„Главболгарстрой“ постигна ка-

тегорична победа с 8:1 над „Мон-

таж Строителни Конструкции“, 

след голова фиеста на Никола Сто-

илков (4), Мирослав Филипов (2) и 

по един на Свилен Иванов и Георги 

Политов. За „монтажниците“ се 

отчете Калоян Лазаров.

В последния двубой от кръга 

„Бигла 3“ се наложи със 7:2 над 

Строителния техникум „Христо 

Ботев“ след ударите във вратата 

на Славко Христов, Георги Коцев 

(по 2) и Енрико Димитров, Николай 

Гушлеков и Александър Господинов. 

За загубилите се разписаха Ата-

нас Колев и Михаил Димов.

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Десислава Бакърджиева

Възможностите за ка-

риерно и професионално 

развитие бяха представени 

по време на поредица от съ-

бития, обединени в иници-

ативата „Седмица на въз-

можностите в ЧЕЗ България 

2020“ и проведени в периода 

9 - 13 ноември. Тази година 

инициативата е част от 

„Европейската седмица на 

професионалните умения“, на 

която ЧЕЗ е официален парт-

ньор, и съгласно препоръките 

събитието се проведе изця-

ло онлайн.

Пред 209 ученици и пре-

подаватели от 11 профе-

сионални гимназии пред-

ставители на ЧЕЗ направиха 

преглед на най-важните про-

екти, с които компанията 

подкрепя професионалното 

образование в България. 

Обявен беше стартът на 

състезанието „Стани сти-

пендиант на ЧЕЗ“ за два-

найсетокласници. А чрез 

виртуална разходка в учеб-

ния полигон на Техническия 

учебен център на ЧЕЗ Раз-

пределение в София опитни 

инженери показаха как се 

работи с основните съо-

ръжения от мрежата. Де-

монстрирано беше и как се 

работи на височина върху 

електрически стълб.

ЧЕЗ Разпределение бе 

домакин и на виртуално 

посещение в една от най-

модерните си подстан-

ции – „Фестивална“, която 

захранва над 40 хил. до-

макинства в София. Голям 

интерес предизвика използ-

ването на нови технологии, 

като работа с термовизи-

онна техника и ултразвуко-

ва диагностика на подземен 

кабел. „Седмицата на въз-

можностите на ЧЕЗ в Бъл-

гария 2020“ беше закрита с 

представяне на внедрените 

от ЧЕЗ Разпределение умни 

системи за дистанционно 

отчитане на консумираната 

електроенергия. 

В рамките на инициати-

вата беше организирана и 

кръгла маса на тема „Про-

фесионално образование – 

предизвикателства и  диги-

тализация“. На дискусията 

представители от профе-

сионалните гимназии, ЧЕЗ 

и водещи експерти от Ми-

нистерството на образова-

нието и науката обсъдиха 

как може да се задълбочи 

сътрудничеството в усло-

вията на развитие на диги-

талните технологии, как-

то и други важни аспекти 

в европейските политики. 

Те се спряха и на начини-

те за подобряване инфор-

мираността и кариерното 

консултиране на учениците 

по отношение на възмож-

ностите им за развитие в 

България и в ЧЕЗ. „Навлиза-

нето на новите технологии 

в енергетиката е немину-

ем процес, но заедно с тази 

промяна ние все повече ще 

имаме нужда от подготве-

ни кадри, за което силно ще 

разчитаме на своите парт-

ньори – професионалните 

гимназии“, заяви регионал-

ният мениджър на ЧЕЗ за 

България Карел Крал. 
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


