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Предложено е изграждането на автомагистралата да бъде включено в програма „Транспортна свързаност 2021 – 2027“
Десислава Бакърджиева
Отворени са офертите
в обществената поръчка за
изработване на технически
проекти и строителство на
първите 75,6 км от АМ „Русе
– Велико Търново“. Прогнозната стойност на тръжната
процедура е 982,74 млн. лв. без
ДДС. Тя бе обявена от Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) на 7 декември 2020 г.
АПИ е предложила на Управляващия орган на ОП „Транспорт
и транспортна инфраструктура 2014 – 2020“ изграждането
на автомагистралата да бъде
включено в бъдещата програма
„Транспортна свързаност 2021 –
2027“. Проектното трасе на АМ
„Русе – Велико Търново“ е общо
132,84 км и е разделено на три
участъка: Русе – Бяла, обход на
град Бяла и Бяла – Велико Търново. Предвидено е строителните работи да започнат от
отсечките с най-интензивно
движение.
Обявената поръчка е разделена в две обособени позиции
(ОП). В обхвата на първата е
трасето от Русе до Бяла с дължина 40,24 км. То ще започва на
3 км източно от Дунав мост
при Русе при пътен възел с II-21
Русе – Силистра и ще завършва
непосредствено след пътния
възел с I-5 Русе – Велико Търново. В ОП 2 е включен обходът на
Бяла, който е 35,4 км. Началото
му ще е непосредствено след
пътния възел с I-5 Русе – Бяла,
а краят – след пътния възел с
I-3 Гара Бяла – Плевен.
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Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата
„Обнови Европа“:

Бяла

СПЕЦИАЛЕН ГОСТ
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Арх. Иван Несторов, началник на
Дирекцията за национален строителен контрол:

Ще продължим да работим за
Период 2021 – 2027 г. предоставя сериозни възможности за
инвестиции в инфраструктура и работа на строителния сектор усъвършенстване на нормативната уредба
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СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КАЧЕСТВОТО
ПО БДС EN ISO 9001:2015

ȾɈ
ɂɇɀɂɅɂəɇɌȿɊɁɂȿȼ
ɉɊȿȾɋȿȾȺɌȿɅɇȺɍɋɇȺɄɋȻ

ɉɈɁȾɊȺȼɂɌȿɅȿɇȺȾɊȿɋ
ɍȼȺɀȺȿɆɂɂɇɀɌȿɊɁɂȿȼ
Ɉɬ ɢɦɟɬɨ ɧɚ ɍɩɪɚɜɢɬɟɥɧɢɹ ɫɴɜɟɬ ɧɚ ɄɋȻ ɢ ɨɬ ɫɜɨɟ ɢɦɟ ɢɦɚɦ ɭɞɨɜɨɥɫɬɜɢɟɬɨ ɞɚ
ɨɬɩɪɚɜɹɧɚɲɢɬɟɧɚɣɫɴɪɞɟɱɧɢɩɨɡɞɪɚɜɥɟɧɢɹɩɨɩɨɜɨɞɪɨɠɞɟɧɢɹȼɢɞɟɧ
ɂɡɩɨɥɡɜɚɦɫɥɭɱɚɹɞɚȼɢɛɥɚɝɨɞɚɪɹɡɚɧɟɭɦɨɪɧɢɬɟɭɫɢɥɢɹɤɨɢɬɨɩɨɥɚɝɚɬɟɤɚɬɨ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɧɚɍɋɧɚɄɋȻɡɚɭɬɜɴɪɠɞɚɜɚɧɟɬɨɧɚɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɧɚɄɚɦɚɪɚɬɚɢɧɟɣɧɨɬɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɟɉɨɡɞɪɚɜɹɜɚɦȼɢɱɟɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɨɬɫɥɨɠɧɚɬɚɫɢɬɭɚɰɢɹɩɪɟɞɤɨɹɬɨɄɨɜɢɞ
ɢɡɩɪɚɜɢɢɤɨɧɨɦɢɤɢɬɟɧɚɜɫɢɱɤɢɫɬɪɚɧɢɢɛɢɡɧɟɫɚɫɴɭɦɹɜɚɬɟɞɚɜɨɞɢɬɟɢɧɬɟɧɡɢɜɟɧ
ɞɢɚɥɨɝɫɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟɧɚɧɚɣɜɢɫɨɤɨɧɢɜɨɫɪɚɛɨɬɨɞɚɬɟɥɫɤɢɬɟɢɛɪɚɧɲɨɜɢɬɟɨɪɝɚɧɢ
ɡɚɰɢɢɡɚɩɨɞɨɛɪɹɜɚɧɟɬɨɧɚɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɫɬɜɨɬɨɤɚɫɚɟɳɨɫɬɪɨɢɬɟɥɧɨɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɢɹ
ɩɪɨɰɟɫɢɩɪɨɞɴɥɠɚɜɚɬɟɞɚɡɚɳɢɬɚɜɚɬɟɢɧɬɟɪɟɫɢɬɟɧɚɛɪɚɧɲɚɁɚɄɋȻɨɩɢɬɴɬɢɩɪɨ
ɮɟɫɢɨɧɚɥɢɡɦɴɬȼɢɫɚɢɡɤɥɸɱɢɬɟɥɧɨɰɟɧɧɢɚɩɪɢɧɨɫɴɬȼɢɡɚɧɚɩɪɟɞɴɤɚɧɚɄɚɦɚɪɚɬɚ
ɟɛɟɡɫɩɨɪɟɧ
ɉɨɠɟɥɚɜɚɦɟȼɢɨɳɟɞɴɥɝɢɝɨɞɢɧɢɞɚɛɴɞɟɬɟɫɴɩɴɬɫɬɜɚɧɨɬȼɚɲɚɬɚɟɧɟɪɝɢɹɢɟɧ
ɬɭɫɢɚɡɴɦɢɞɚɪɚɛɨɬɢɬɟɜɫɟɬɚɤɚɜɫɟɨɬɞɚɣɧɨɡɚɩɪɨɫɩɟɪɢɬɟɬɚɧɚɫɟɤɬɨɪÄɋɬɪɨɢɬɟɥɫɬɜɨ´
ɢɧɚɧɚɲɚɬɚɫɬɪɚɧɚɂɫɤɪɟɧɨȼɢɠɟɥɚɟɦɡɞɪɚɜɟɪɚɞɨɫɬɢɦɧɨɝɨɧɨɜɢɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɧɢ
ɢɥɢɱɧɢɭɫɩɟɯɢ






ɋɨɮɢɹ
ɮɟɜɪɭɚɪɢɝ



ɋɭɜɚɠɟɧɢɟ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɇɢɤɨɥɨɜ
ɂɡɩɞɢɪɟɤɬɨɪɧɚɄɋȻ
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Приемете най-сърдечни поздрави по повод рождения Ви ден от
името на Съвета на директорите и екипа на в. „Строител“!
Пожелаваме Ви все така успешно да ръководите Камарата на строителите в България! Здраве, сили и късмет, за да реализирате всички настоящи и бъдещи цели! Нека имате и много поводи за радост и лично
щастие. Хубав празник!

ǷȘȖȜȌȚȕȐȕȎǾȖȓȖǪțȚȖȊȉȍțȌȖșȚȖȍȕ
șȗȖȟȍȚȕȐȧȏȕȈȒÄǯȈșȓțȎȐȓȋȘȈȎȌȈȕȐȕ
ȕȈǹȖȜȐȑșȒȈȖȉȓȈșȚ´
В. „Строител“
Областният управител на Софийска област
Илиан Тодоров удостои с
почетния знак „Заслужил
гражданин на Софийска
област“ проф. дтн инж.
Цоло Вутов, управител
на „Геотехмин“ ООД. От
пресцентъра на областната администрация съобщиха, че мотивите за
връчване на отличието са:
реализирани дългосрочни
инвестиции, в това число
в околната среда, изключителен принос за социално-икономическото развитие на региона, създаване
на качествени работни
места и дарителска дейност.
Проф. дтн инж. Цоло
Вутов е предприемач, учен,
работодател на близо
4000 души, които се трудят в Група ГЕОТЕХМИН.
Сред тях е и „ЕлацитеМед“ АД - един от найголемите инвеститори и
данъкоплатци в страната.
Дружествата от Групата
допринасят за социалноикономическото развитие
и качеството на живот на
осем общини от Софийска
област.
Проф. Вутов е носител
на орден „Стара планина“
първа степен за изключителен принос и заслу-

г и з а и кон о м и че с кото
развитие на страната и
изграждане на съвременните индустриални отношения, както и на много
други награди за принос
към бизнеса, науката и
обществото. Сред тях
са почетен знак на управителя на Софийска
област през 2016 г., грамота и плакет „Почетен
г ра ждан и н н а Об щ и н а
Етрополе“, статуетка и
сертификат Humanitatis
Cauza на УС на Съюза
на слепите в България,
специалната награда на
председателя на Конфедерацията на работодателите и индустриалците
в България за цялостен
принос за развитието на
икономиката в страната, бронзова статуетка
„Хермес“ на Българската
търговско-промишлена
палата, почетният знак
на Химикотехнологичния

и металургичен университет, специална награда
за изключителен принос
за българската икономика, научната и развойна
дейност в 13-ото издание
на „Инвеститор на годината“ на БАИ, отличието
„Мистър Икономика“ - за
цялостен принос в развитието на българската
икономика през 2020 г.,
почетен знак на Българския Червен кръст.
Компаниите от Група
ГЕОТЕХМИН са сред големите дарители и подкрепят социално значими проекти в района на своята
дейност. Проф. Вутов е
инициатор и е лично ангажиран с Благотворителната програма „Българските
добродетели“, чрез която
Група ГЕОТЕХМИН оказва
подкрепа на местните
общности от района на
Етрополе и общините от
Средногорието.
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

На редовното си заседание Министерският
съвет (МС) прие проект
на Дългосрочна национална стратегия за подпомагане обновяването
на националния сграден
фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.,
съобщиха от правителствената информационна служба. Документът е
разработен във връзка с
изискването на Директива (ЕС) 2018/844/ЕС. С нея
се задължават държавите членки на Европейския
съюз да установят дългосрочна национална стратеги я за по дпомагане
обновяването на националния фонд от жилищни и нежилищни сгради с

хоризонт на изпълнение
2050 г. Проектът е разработен от Министерството на енергетиката
съвместно с Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, Агенци ята за
устойчиво енергийно развитие, Фонд мениджър на
финансови инструменти
в България, с подкрепата
на Европейската банка за
възстановяване и развитие.
От МС информираха,
че стратегията предвижда до 2050 г. да бъдат обновени 60% от жилищния
фонд и близо 17% от нежилищния. Очак ва се това
да доведе до спестяване
на 7329 GWh енергия годишно, с което емисиите
на парникови газове да намалеят с 3 274 453 тона

СО 2. Изпълнението й ще
доведе и до създаването
и поддържането на 17 600
нови работни места и допълнителен годишен ръст

на БВП от 557 млн. лв. към
2030 г. за периода 2021 2030 г.
От официалното съобщение на Министерския

съвет става ясно, че документът съдържа преглед
на националния сграден
фонд от жилищни и нежилищни сгради въз основа

на статистически извадки. Определени са разходно ефективни подходи за
обновяване, съобразени с
вида сгради и климатичната зона. Разработена
е пътна карта с индикатори за измерване на постигнатите резултати
за следните периоди: 2021
- 2030 г., 2031 - 2040 г. и
2041 - 2050 г., които отразяват етапни целеви
стойности на процеса на
обновяване на сградния
фонд на България. Направена е и оценка на необходимото финансиране за
постигане на целите на
проекта на стратегия
и са разгледани възможностите за използване на
публично финансиране за
привличане на допълнителни инвестиции от частния
сектор.

ǚǰǺǭǼǴȁǬǻǼǬǮǴǷǬǳǬǻǺǰǭǺǼǹǬǻǼǱǰǷǺǲǱǹǴȋǳǬǽȆǳǰǬǮǬǹǱ ǪȐȞȍȗȘȍȔȐȍȘȢȚǴȈȘȐȧȕȈǵȐȒȖȓȖȊȈȖȉșȢȌȐȐȒȖȕȖȔȐȟȍșȒȖȚȖ
șȢȚȘțȌȕȐȟȍșȚȊȖȕȈǩȢȓȋȈȘȐȧȐǹȈțȌȐȚșȒȈǨȘȈȉȐȧ
ǹǬǑǮǼǺǻǱǵǽǶǴȂǴȀǼǺǮǴǴǹǺǮǬȂǴǺǹǹǴȁȆǭǺǮǱǮǍȆǷǯǬǼǴȋ
Правителството прие
правила за провеждане на
националната процедура за подбор на проектни
предложения за създаване
на Европейски цифрови
иновационни хъбове (ЕЦИХ)
в България. Изграждането
на ЕЦИХ е в подкрепа на
цифровата трансформация
на държавите от Европейския съюз чрез инвестиране в ключови области,

като изкуствен интелект,
високопроизводителни изчисления, киберсигурност,
усъвършенствани цифрови
умения, цифровизация на
публичната администрация и оперативна съвместимост.
„Ролята на бъдещите Европейски цифрови
иновационни хъбове е да
предоставят на бизнеса и
местната администрация

иновативни цифрови решения и интеграцията им в
ежедневната им дейност.
Хъбовете за цифрови иновации трябва да предлагат
възможността за експериментиране и тестване на
нови технологии според
специфичните нужди и
дейност на всяка компания
или институция в публичния сектор“, посочват от
Министерския съвет.

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

На работно посещение
в Кралство С аудитска
Арабия вицепремиерът и
министър на туризма Марияна Николова е провела
редица срещи на високо
ниво. С министъра на инвестициите на Саудитска
Арабия тя е коментирала
възможности за сътрудничество между страните в различни съвместни
инвестиционни форми.
„Интензивният политически диалог ще донесе пол-

зи и за двете икономики“,
е заявила Николова.
С Мохамед Ал Д жадаан, министър на финансите и изпълняващ
длъжността министър
на икономиката и планирането, вицепремиерът е
обсъдила търговско-икономическите отношения
между България и Саудитска Арабия.
Мари яна Николова е
провела работни срещи и
с министрите на туризма

Ахмед Ал Хатиб, и на космонавтиката принц Султан бин Салман бин Абдулазис Ал Сауд, както и
с Ясир Ал-Румайян, гуверньор на Публичния инвестиционен фонд, и Абдулхади Алмансури, президент
на Генералните власти
за гражданска авиация. В
рамките на посещението
си тя е присъствала и на
четвъртото издание на
форума „Инициатива за
бъдещи инвестиции“ (FII).

ɁȽɉɁȺȼɈȾɂɁȺȽɈɊȿɓɈɉɈɐɂɇɄɈȼȺɇȿ
ɉɪɢɥɚɝɚɦɟɥɢɧɟɣɧɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɢ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɢ
ɧɚɬɟɪɢɬɨɪɢɹɬɚɧɚ
Ȼɴɥɝɚɪɢɹ
ɭɫɥɭɝɚɬɚɝɨɪɟɳɨ
ɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɱɪɟɡ
ɰɟɧɬɪɨɮɭɝɢɪɚɧɟ

www.kofragna-bg.com

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

:::=*3%*
ȽɪɭɩɚɬɚɁȽɉɁɚɜɨɞɢɡɚɝɨɪɟɳɨɩɨɰɢɧɤɨɜɚɧɟɰɟɥɢ
ɱɪɟɡɫɜɨɢɬɟɭɫɥɭɝɢɞɚɞɨɩɪɢɧɟɫɟɡɚɩɨɜɢɲɚɜɚɧɟɬɨ
ɧɚɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɬɚɧɚɦɟɫɬɧɢɬɟɮɢɪɦɢɜ
ɫɮɟɪɚɬɚɧɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɚɛɨɬɜɚɧɟɬɨɱɪɟɡɭɜɟɥɢɱɚɜɚɧɟ
ɧɚɠɢɜɨɬɚɧɚɬɹɯɧɚɬɚɩɪɨɞɭɤɰɢɹɢɧɚɦɚɥɹɜɚɧɟɬɨɧɚ
ɟɤɫɩɥɨɚɬɚɰɢɨɧɧɢɬɟɪɚɡɯɨɞɢɡɚɬɟɯɧɢɬɟɤɪɚɣɧɢ
ɤɥɢɟɧɬɢ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɫɪɟɳɭɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLOLQIR#]JSEJ

 Кофраж за кръгли стени
ɝɪɄɚɫɩɢɱɚɧ
ɭɥȺɥɟɤɫɚɧɞɴɪ
ɋɬɚɦɛɨɥɢɣɫɤɢ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBNDVSLFKDQ#]JSEJ
ɝɪɉɥɨɜɞɢɜ
Ⱥɫɟɧɨɜɝɪɚɞɫɤɨɲɨɫɟ
ɞɨɄɐɆ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
LQIRBSORYGLY#]JSEJ

ɅɈȽɂɋɌɂɑȿɇɐȿɇɌɔɊ
ɝɪɋɨɮɢɹɄɚɡɢɱɟɧɟ
ɭɥɂɧɞɭɫɬɪɢɚɥɧɚɡɨɧɚ
ɬɟɥ
ɮɚɤɫ
HPDLO
RႈFHBND]LFKHQH#]JSEJ
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ǴȐȕȐșȚȍȘșȒȐȧȚșȢȊȍȚȖșȐȋțȘȐȕȖȊȐ ǨǷǰȖȉȧȊȐȒȈȕȌȐȌȈȚȐȚȍȏȈ
șȚȘȖȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȕȈȗȢȘȊȐȚȍȒȔ
șȘȍȌșȚȊȈȏȈȗȖȌȖȉȘȧȊȈȕȍȚȖȕȈ
ȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȕȈȚȈȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ ȖȚǨǴÄǸțșȍǪȍȓȐȒȖǺȢȘȕȖȊȖ´
Отпуснати са и 5,76 млн. лв. за преодоляване
на последици от бедствия и за ремонт на улици
Десислава
Бакърджиева
Допълнителни 613 316 лева осигури
правителството на редовното си заседание за подобряването на образователната инфраструктура в страната.
Средствата са по линия на програмата
на Министерството на образованието
и науката за изграждане и реконструкция на ясли, детски градини и училища в
периода 2020 – 2022 г., за която общо са
предвидени 210 млн. лв.
„На 13 януари отпуснахме първите
близо 2 млн. лв. по линия на тригодишната програма“, е припомнил министърпредседателят Бойко Борисов. Премиерът е посочил, че общо 136 проекта са
одобрени миналата година.
Новата сума ще бъде използвана за
реконструкция на сградата на Професионалната гимназия по компютърни
науки и математически анализи и за
строеж на нова детска градина в Стара
Загора, както и за изготвяне на проект
за учебен блок на Първо основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в гр. Гоце
Делчев.

С друго свое решение Министерският съвет осигури 5,76 млн. лв. на общини
за преодоляване на последици от бедствия и за ремонт на улици. Банско получава 1 339 951 лв. за укрепване дъното
на р. Глазне, минаваща през града, южно
от моста на ул. „Найден Геров“. Други
1 746 261 лв. са за Благоевград за укрепване на активни срутища на откосите
на Депо за твърди битови отпадъци в
с. Бело поле. Със 728 782 лв. Сапарева
баня ще извърши възстановяване и реконструкция на път, ще се изгради и
отводнителна система и съоръжения
на местния път, свързващ манастир
„Покров на Пресвета Богородица“ със
с. Ресилово.
481 519 лв. ще вземе Априлци, от тях
255 880 лв. са за почистване на р. Острешка и р. Видима в границите на общината, 142 849 лв. - за укрепване на
тротоарните конзоли на моста на р.
Острешка на ул. „Топола“, и 82 790 лв. за изграждане на подпорна стена. С 1,47
млн. лв. Добрич ще изпълни основен ремонт на ул. „Генерал-майор Стефан Попов“ и на още няколко натоварени и интензивно използвани участъци в града.

ãĄùûąùøĀüĊôĆôøôăĂċùĄăēĆ

4 февруари
Инж. Тенчо Динев, член УС на КСБ
Инж. Севдалин Петров, член на КС на ОП на КСБ - Русе

Екипът на в. „Строител“ пожелава на рождениците здраве, щастие,
късмет и още много професионални успехи!

` от стр. 1

По обособена позиция 1 са отворени четири оферти. Те са на: ДЗЗД „Хемус-16320“ с
участници „Инфра Експерт“ АД, „Автомагистрали - Черно море“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и „Трансконсулт-22“ ЕООД; „ГБС
- Инфраструктурно строителство“ АД; „ХВП
– Ябланица“ ДЗЗД, в което са „Хидрострой”
АД, ВДХ АД и „Пътстрой Бургас” ЕООД; и
ДЗЗД „АМ Русе Търново“ с партньори „Европейски пътища“ АД, „Грома Холд“ ЕООД, „Водно
строителство – Благоевград“ АД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Пътпроект 2000“ ООД.
Общо пет са отворените оферти за
втората позиция. За нея се състезават:
ДЗЗД „Хемус-16320“, съставено от „Инфра
Експерт“ АД, „Автомагистрали - Черно
море“ АД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД и
„Трансконсулт-22“ ЕООД; „ГБС - Инфраструктурно строителство“ АД; „Русе 2021“ ДЗЗД,
в което влизат „ИСА 2000“ ЕООД, „ПСТ Груп“
ЕАД, „Калистратов Груп“ ООД и „Пътпроект“
ЕООД; „ХВП – Ябланица“ ДЗЗД, включващо
„Хидрострой” АД, ВДХ АД и „Пътстрой Бургас” ЕООД; и ДЗЗД „АМ Русе Търново“ с партньори „Европейски пътища“ АД, „Грома Холд“
ЕООД, „Водно строителство – Благоевград“
АД, „Автомагистрали Хемус“ АД и „Пътпроект 2000“ ООД.
От АПИ припомниха, че АМ „Русе – Вели-

ко Търново“ ще започва на 3 км източно от
Дунав мост при Русе, при пътния възел с II-21
Русе - Силистра, и ще достига до Дебелец,
където трафикът се разделя на две в посоки
- Прохода на Републиката и прохода „Шипка“.
„Обществената поръчка е обявена въз основа на изработен и одобрен идеен проект, според който проектният габарит на автомагистралното трасе е Г27, с две активни и една
аварийна лента за движение в посока, средна
разделителна ивица и банкети. Предвидени
са необходимите пътни възли и връзки, за да
може хората от отделните населени места
да имат бърз и удобен достъп до трасето на
аутобана“, посочват от Агенцията.
На цялото трасе от 132,84 км се предвижда изграждането на редица големи съоръжения - 22 моста и виадукта с обща дължина
близо 15 км, 3 тунела по лявото платно и 2
по дясното в участъка Бяла – Велико Търново.
Връзката на републиканските и част от общинските пътища ще се осъществява чрез
18 пътни възела. Достъпът до земеделските
земи ще е чрез 12 селскостопански надлеза и
9 селскостопански подлеза. Ще се направят и
8 площадки за отдих, разположени двустранно
на трасето. „След изработване на техническите проекти за трите участъка ще бъде
прецизирано местоположението, броят, видът и дължината на големите съоръжения“,
допълват от АПИ.
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ǽȆǮǱǾǴǳǬǼǬǳǮǴǾǴǱǹǬǪǲǱǹǢǱǹǾǼǬǷǱǹǴ
ǬȍȗțȚȈȚȐȚȍȗȘȐȍȝȈȕȈȊȚȖȘȖ ǔǳǭǼǬȁǬǼȆǶǺǮǺǰǴǾǱǷǴǾǱǹǬǼǱǯǴǺǹǬǷǹǴǾǱ
ǪǯǺǳǬǻǬǰǱǹǼǬǵǺǹ
ȟȍȚȍȕȍȐȏȔȍȕȍȕȐȧȊǯǻǺ
Десислава Бакърджиева
Народното събрание прие на
второ четене изменения в Закона за устройство на територията (ЗУТ). Обсъжданията по
него са продължили 4 месеца в
парламентарната Комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление
(КРПБМС), припомни от профила
си в социалните мрежи нейният
председател Искрен Веселинов.
КРПБМС е чула доводите и на
браншовите и професионалните
организации на строителите, архитектите, инженерите консултанти, предприемачите в строителството и тези на общините и
строителния контрол, подчертава
Веселинов. Част от промените са
предложени от Столичната община, написа в своята Фейсбук страница кметът на София Йорданка
Фандъкова.
По отношение на новите текстове председателят КРПБМС
пояснява, че те са в две посоки
– по-строги правила в полза на
общността и облекчения. С изменението на ЗУТ се ограничава
възможността да се строи по-високо от допустимото във вилните
зони, зоните за ниско застрояване
и зона „А“ и зона „Б“ по Черноморското крайбрежие. Вече не се допуска и въвеждане в експлоатация
на сгради без изградена инфраструктура. Освен това няма да е
възможно ателиетата да бъдат
записвани като помещения, в кои-

то не се живее, а впоследствие да
се ползват като жилища.
Най-важните моменти в ЗУТ
по отношение на облекченията
са свързани със създаването на
единен публичен регистър по устройството на територията
(електронен) към МРРБ, който
да обедини в себе си всички регистри, водени от МРРБ, ДНСК и
областните и общински административни органи. „Към настоящия момент голяма част от тези
регистри не са дигитализирани,
достъпът до тях е ограничен и
административно утежнен, което
създава затруднения за бизнеса и
гражданите. С приетите промени
ще се улесни достъпът до информация и документация, необходима
за извършване на съответната
административна услуга, което
ще облекчи както гражданите и
бизнеса, така и самата админи-

страция“, поясни Веселинов. Той
допълни, че при облекчени условия
(без проект) вече ще се издава
разрешение за строеж и за реконструкция и основен ремонт на
покриви и постройки на допълващото застрояване – селскостопански и други обслужващи сгради.
Облекчават се още собствениците на имоти при промяна
на предназначението на сграда
без извършване на строителни
и монтажни работи. „Досега, за
да превърнеш магазина си в офис
например, трябваше да платиш на
проектанти по всички специалности и да чакаш месеци“, обясни
Искрен Веселинов. По думите му
в полза на земеделските производители се намаляват изискванията за изграждане на оранжерии
с площ от 200 кв. м до 1000 кв. м,
включително парници с временна
конструкция.

Н ас еле н и т е
места в Южен
Ц е н тра ле н ра йон за планиране ще получат
о коло 16 % о т
целия ресурс на
инструмента
за интегрирани
териториални
инвестиции по Здравко Димитров, кмет на
Петър Паунов, кмет
новата Програ- Пловдив
на Кюстендил
ма за развитие
Д е н и ц а Н и кол о в а с е е
на регионите
(ПРР) в периода до 2027 г. Ре- включила и в първото заседасурсът включва и по 10% от ние на Регионалния съвет за
бюджетите на останалите развитие на Югозападен раевропейски програми, за да се йон. Тя е посочила пред членоизпълняват комплексно про- вете му, че над 1 млрд. лв. се
ектните намерения без деле- очаква да бъдат инвестирани
не на общините на градски и в населените места от региселски. Пловдив като център она за периода 2021 - 2027 г.
на растеж в района ще раз- „Почти 620 млн. лв. от тях са
полага с финансиране и по прогнозните средства, които
мярката за градско развитие ще се отпускат за интегрина новата ПРР, като заедно рани териториални инвестис Бургас и Стара Загора ще ции, финансирани от еврофонбъде включен в обособен клъс- довете. Над 420 млн. лв. са
търен бюджет за изпълнение индикативните средства за
на инвестиционни проекти. проекти в областта на градТова е обяснила зам.-минис- ско развитие към центровете
търът на регионалното раз- за растеж в региона - София и
витие и благоустройството и Благоевград, от ПРР. До 30 на
ръководител на Управляващия сто от този ресурс ще бъдат
орган на ОПРР Деница Нико- насочени за изпълнение на
лова по време на първото за- съвместни проекти на двата
седание на Регионалния съвет центъра със съседните общиза развитие на Южен Центра- ни“, е коментирала Николова.
На заседанието за предлен район. На него е избрано
и ръководството на съвета седател на съвета е избран
– председател е кметът на кметът на Кюстендил Петър
Пловдив Здравко Димитров, а Паунов, а за негов заместник
зам.-председател е кметът – кметът на Сливница Васко
Стоилков.
на Кърджали Хасан Азис.
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Искра Михайлова, евродепутат, зам.-председател на Групата „Обнови Европа“:

±ÇÒÊÐÆxÅÑÒÇÆÐÓÔÂÄá
ÉÂÊÏÄÇÓÔÊØÊÊÄÊÏÖÒÂÓÔÒÕÌÔÕÒÂ
Възстановяването след пандемията трябва да бъде с подкрепата на ЕС,
Ренета Николова
Г-жо Михайлова, първо - Честита Нова година! Пожелавам Ви здраве и много нови успехи.
Януари е месец за равносметки, от една страна,
и за набелязване на цели
и приоритети от друга.
Как оценявате 2020 г., на
какво ни научи, какво се
промени?
Благодаря за хубавите
пожелания. Пожелавам и
на Вас новата година да
бъде по-успешна. Що се
отнася до 2020 г., то тя
беше необичайна година
за всички. Беше година, в
която преоценихме начина си на живот. Осмислихме много голяма част
от ежедневието си и научихме думи като локдаун,
значението на дистанция
и дезинфекция в ежедневието. Тези думи придобиха
нов смисъл за нас. Освен
това, което накърни начина на живот на всеки един
жител на планетата Земя
във връзка с пандемията
от COVID-19, ние в Европейския съюз осъзнахме
някои много важни неща.
На първо място, че никой
не може да се спаси сам.
След първите месеци на
пандемията, когато имаше опити на отделните
страни членки да реагират самостоятелно и
с индивидуални мерки и
планове, всички разбраха,
че само обединението в
рамките на ЕС и сътрудничеството с другите
страни ще помогне на
гражданите на Европа да
излязат от пандемията с
колкото се може по-малко
щети. Голямото изпитание ни накара да мислим
за това по какъв начин ще
живеем, след като пандемията отмине, след като
се справим с нея - как ще
подредим ежедневието
си и дали искаме да се
върнем към начина на живот от 2019 г., или искаме нещо по-добро и да се
развиваме напред. Тук се
прояви лидерската роля на
Европейския съюз, който
предложи в лицето на институциите си варианта
да вървим напред, а не да
поглеждаме назад. И след
пандемията да приложим в
пълна сила възможностите на Зеления пакт, дигиталната трансформация,
както и да направим така,
че възстановяването да
бъде с подкрепата на ЕС,

синхронизирано и посветено на бъдещото развитие
на Европа.
Вие как отчитате за
себе си изминалата година, кое бихте отбелязали
като успех, за какво не Ви
стигна времето?
Пак ще започна с факта, че 2020 г. беше необичайна. Дори заради
това, че трябваше ежедневната ни работа да
бъде реорганизирана. Европейският парламент
побърза и още от март
2020 г. организира дистанционното си функциониране и успя пълноценно да
работи през цялата година - както отделните комисии, така и пленарната
зала на Парламента, така
и делегациите и политическите групи.
Като успех през 2020 г.
за себе си мога да посоча, че приключих работа
по много важни досиета.
Едното беше Докладът за
максимализиране на енергийната ефективност на
сградния фонд в Европа,

по който бях докладчик в
сянка. Той предпостави
позицията на ЕП към инициативата на Европейската комисия за „вълната за
реновиране“ на сградния
фонд на Европа. Докладът
беше важен и аз съм доволна, че успяхме да направим заедно с Камарата на
строителите в България и
онлайн конференция, посветена на инициативата.
В нея взе участие комисарят, отговорен за тази
тема в Европейската комисия – Кадри Симсън. В
нейния ресор е енергетиката, но и „вълната за реновиране“. Това беше една
от задачите ми през тази
година.
Д руг ат а м и з адача
също беше много важна –
да се приключат преговорите по една от големите
хоризонтални програми на
ЕС - „Хоризонт Европа“,
която е програма за научни изследвания и иновации
с бюджет от над 95 млрд.
евро за предстоящите 7
години. Аз там също бях
докладчик в сянка и заедно

с колегите успяхме да приключим преговорите след
един преговорен маратон
от 14 часа. Между 10 и
14 декември финализирахме програмата. Успяхме.
„Хоризонт Европа“ може
да започне да функционира от началото на тази
година след гласуване в
пленарна зала. Очаквам
през февруари или март
най-късно то да се случи и
програмата да бъде вече
открита за своите потребители в Европа. Това
също беше ключово и заемаше една много голяма
част от времето ми.
Нещо, което е от кухнята на ЕП, но искам да го
споделя с Вас, е, че Групата „Обнови Европа“ създаде работни групи, които са
тематично насочени, и аз
председателствам работната група за инвестиции.
Ние се събираме един път
седмично, в някои случаи
на две седмици, като това
зависи от дневния ред и
готовността по някои от
досиетата. Радвам се да
кажа, че „Обнови Европа“

като трета по големина
група в ЕП изигра ключова роля в преговорите по
Многогодишната финансова рамка (МФР) и в преговорите по Механизма за
възстановяване и устойчивост. Ние с участието
на наши членове приключихме преговорите по общите правила на кохезионната политика. Приключихме
преговорите по европейския Фонд за регионално
развитие, по Кохезионния
фонд, по фондовете за
трансгранично сътрудничество, по програми
като „Лайф“ и Механизма
за свързаност на Европа.
Приключихме преговорите
по „Инвестирам в Европейския съюз“ - това е новата програма, наследник на
плана „Юнкер“, както беше
известен в предишния период. Фокусирахме се точно върху инвестиционните
възможности на ЕС в периода 2021 - 2027 г. и се
радвам, че работната група беше много активна и
успяхме да се справим със
задачите. Остава ни още

малко работа в началото
на тази година. Надявам
се, че вече ще минем към
етапа да наблюдаваме и
контролираме изпълнението на тези програми.
След като в края на
миналата година бе постигнато споразумението за Многогодишната
финансова рамка за следващите седем години
на ЕС, какви програми
се подготвят, на какъв
етап са, има ли нови, кога
се очаква да започне реалното им изпълнение?
МФР беше договорена.
Всички знаят, че имаше
проблем с изискването за
върховенство на закона и
възможността да се спира финансирането по програми, ако държава член не
го спазва. Имаше спорове
в Съвета, но те бяха преодолени. В крайна сметка
ние имаме вече МФР за
периода 2021 - 2027 г. и
това позволи много бързо
да довършим преговорите
по програмите, които вече
споменах, както и по дру-
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ги. Важното е да се знае,
че влизаме в един период
от развитието на ЕС, в
който заедно с традиционните оперативни програми изключително силно се
развиват хоризонталните
програми на ЕС, които придобиват и силен инвестиционен и инфраструктурен елемент. Освен това
влиза в действие и Планът за възстановяване и
устойчивост, който ще
работи в периода 2021 –
2024 г.
Що се отнася до познатите ни оперативни програми, те са свързани със
същите структурни фондове – Европейския фонд
за регионално развитие,
Социалния фонд, Кохезионния фонд, фондовете за
трансгранично сътрудничество. Оперативните
програми са в много близък дизайн с това, което
познаваме от предишните
години. Трябва да кажа, че
във връзка с извеждането
на Зеления пакт и дигитализацията като водещи
в развитието на ЕС има
много строги изисквания
за това каква част от
инвестициите ще бъдат
посветени за „зелените”
политики и на дигиталната трансформация. Това
е първото като разлика.
Както споменах - много
силни стават хоризонта лните програми. Те
имат увеличен бюджет,
разширен обхват и определено се набляга на възможността за партньорства между страните
членки и между отделните региони. Програмите,
като „Лайф“, „Инвестирам в ЕС“, Механизма за
свързаност, предполагат
също и инфраструктурни
проекти, които могат да
разтворят портфолиото
за инвестиции и работа
за строителните фирми. Да не забравяме, че
много се разви и увеличи
бюджета си програмата
„Здраве“, в която има и
елемент здравна инфраструктура. Не трябва да
пропускаме, че се появиха и нови програми, като
тази за отбрана, където
има специален фонд за инфраструктура. Съществуват и инструменти като
Плана за инвестиции в
Западните Балкани, който е много интересен за
българския строителен
бранш, тъй като основен
компонент в него е ин-

фраструктурата, като се
започне от пътна и железопътна, мине се през екологична, пречиствателни
станции и канализация и
се стигне до широколентови магистрали за достъп до дигитални услуги.
Така че, периодът 2021
- 2027 г. ще предостави
много сериозни възможности за инвестиции в
инфраструктура и работа
на строителния сектор.
Разбира се, не можем
да пропуснем и голямата
инициатива на ЕС – „вълната за реновиране“, за
която вече сме говорили.
Тя предполага сериозно
увеличение на обема на
работа по реновиране на
сградния фонд в Европа както на жилищни, така
и на обществени сгради.
Публичната инфраструктура е изведена на предно
място, когато става дума
за реновиране на сградния
фонд, т.е. поле за работа
за строителите ще има
според програмите.
Последното, което искам да споделя, е, че Механизмът за възстановяване и устойчивост дублира
възможностите на структурните фондове и увеличава потенциала за инвестиции с още около 10 млрд.
евро за България. Общо за
ЕС са 750 млрд. евро.
Това наистина са добри новини за строителния бранш. Какви ще са
основните приоритети
пред ЕП за 2021 г.? Какво
предстои в началото на
годината?
А мбицирани сме да
приключим с приемането
на инвестиционните програми, свързани с МФР, и в
пленарна зала, както и на
договорения Механизъм за
възстановяване и устойчивост, за да може да се
открие финансирането по
тези програми, да не са
само на хартия, а вече да
се прилагат ефективно в
страните членки. Това е
задача номер едно.
Втората ни задача, въпреки че може би е първа
по важност, е да работим
по законодателството,
което е свързано с основните приоритети и стратегически цели на Европейския съюз. Например
законодателните актове
за дигиталните услуги и
дигиталните пазари, по
които вече сме стартирали дейност и те са част

Зеленият пакт и дигиталната трансформация бяха сред основните теми на онлайн конференция, организирана от
Искра Михайлова и КРИБ

от общата дигитална
стратегия на ЕС.
Ще работим и по допълнително законодателство, което да облекчи
постигането на стратегическите цели и във
връзка със строителството. Ще дам пример
– след като бях ангажирана с доклада за максимализиране на енергийната
ефективност на сградния
фонд, имам намерение и
се надявам, че колегите
ми ще ме подкрепят в моето желание аз да поема
позицията на Парламента
по директивата за строителните материали, за
измерването на енергийната ефективност, за
възобновяемите енергийни източници в градовете.
Това са все теми, които би
трябвало да подпомогнот
общата идея за „вълната
за реновиране“ и стратегическия Зелен пакт на ЕС,
както и дигитализацията.
Има още една тема, по
която тепърва предстои
работа. Това е новият
европейски „Баухаус“. Той
беше лансиран от председателя на ЕК Урсула фон
дер Лайен и буквално преди
дни тя, заедно с комисар
Мария Габриел, стартираха първата фаза на реализацията на инициативата. Само ще маркирам,
че 100 г. след стария „Баухаус“, който направи така,
че урбанизираната среда

да отговаря на изискванията на човека, преживял
Първата световна война и
изискващ нови условия, нов
начин на живот, подобряване на средата, функционалност, съчетаването й
с нови изразни средства
в архитектурата, сега 100 г. по-късно, инициативата нов европейски
„Баухаус“ би трябвало да
направи така, че да обвърже „зелената” политика с
урбанизираните територии, начина и средата на
живот на европейските
граждани. Огромно е полето за идеи, инициативи и възможности както
от архитектурна гледна
точка, така и като строителни технологии, като
реновиране на сградите,
и като връзка на целия
сграден фонд на ЕС с околната среда. Големи са и
възможностите да бъдат
развивани идеи, като енергийната ефективност,
неутралните сгради, прилагането на изкуствен
интелект и дигиталните
технологии. Това е една
тема, по която ще работи
както ЕП, така и Комисията, а аз много се надявам
и страните членки. Разчитам, че българската организация, която най-силно
защитава интересите на
строителния бранш – Камарата на строителите
в България, ще се включи
в тази инициатива.

Зеленият пакт и дигиталната трансформация
като основни елементи в
новата стратегия за развитие на ЕС бяха тема на
международен онлайн форум, който се проведе по
Ваша инициатива. Какво
предстои по отношение
на Зеления пакт на европейско ниво?
Що се отнася до Зеления пакт, ще кажа, че
допълваме с корекции на
ниво Европейски парламент необходимото законодателство в областта
на енергетиката, както и
в областта на строителните материали и енергийната ефективност, и
в областта на дигитализацията, възобновяемите
енергийни източници и
тяхното прилагане, развитието на технологията на използване на водорода за разнообразни
цели, като се започне
от движението на автомобилите в Европа и се
стигне до производство
на електроенергия. Зеленият пакт чисто като
технологично съдържание
диктува дневния ред на
ЕП и ЕК. Но и в инвестиционен аспект трябва да
бъдат договорени оперативните програми със
страните членки и плановете за възстановяване.
От средата на годината
най-късно трябва да започнат инвестиции, които

са строго определени – не
по-малко от 30% в „зелени”
проекти, които гарантират изпълнението на Зеления пакт, както и не помалко от 20% в дигитална
трансформация. Зеленият
пакт ще даде отпечатък
и върху инвестиционния
процес в Европа. Законо дателно и инвестиционно
– това са двете направления, по които ще работим
през 2021 г.
Дигитализацията ще
е сред водещите теми
във всички сфери на икономиката. Какви са перспективите за строителния сектор?
Бих казала огромни.
Като се започне от дигиталните платформи за
строителни материали,
премине се през дигитализацията на строителния процес или процеса на
реновиране в зависимост
от задачата и обекта и
се стигне до дигитално
управление на съществуващите сгради, на процесите в тях, наблюдение и
използване на изкуствен
интелект при ежедневната им експлоатация.
Дигитализацията за сектор „Строителство“ е от
огромно значение. Аз се
радвам, че и по време на
конференцията зам.-председателят на ЕК Мар` стр. 8
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` от стр. 7

по договарянето им. Във
всички случаи обаче технологията на провеждане
на изборите, съставянето на Народно събрание и
правителство предполага,
че ще загубим поне два
месеца, минимум. Това е
истинско предизвикателство за администрацията в България. Честно да
Ви кажа, аз разчитам, че
Планът за възстановяване и устойчивост може да
бъде договорен преди изборите. Дали това ще се
случи, не мога да знам.

грете Вестагер обърна
внимание на въпроса за
възможностите за дигитализация в строителния
сектор. Надявам се, че ще
се случи и проектът с дигитален хъб в сферата на
строителството, както
и че ще бъде подкрепен
проектът на Камарата на
строителите в България
за дигитална платформа
за наблюдение на качеството на строителството
и строителните материали. Възможностите са
много големи и аз вярвам,
че стъпка по стъпка бълг ар с к и я т с трои теле н
сектор ще се включи в
общите процеси на дигитализация на сектора в
Европа.
Краят на изминалата година бе и край на
програмен период 2014
– 2020 г. и макар че реализацията на проектите
ще продължи до 2023 г.,
какво сочат данните за
оперативните програми
към декември 2020 г.?
Отразила ли се е кризата
на изпълнението им?
Определено мога да
кажа, че се отрази на
развитието на оперативните програми. Има
един специфичен детайл,
който трябва да имаме
предвид. Европейската
комисия през пролетта на
2020 г. предложи на ЕП и
ние много бързо одобрихме страните членки да
могат да използват недоговорени средства от
оперативните програми
за справяне с кризата.
Тоест беше пренасочен
финансов ресурс от оперативните програми към
необходимите мерки за
подкрепа на икономиката и здравната система
в борбата с пандемията.
Това беше направено и се
отрази на изпълнението
на оперативните програми в различните страни
членки по различен начин.
В България мога да кажа,
че относително добре
върви изпълнението на
програмите в сферата на
социалната политика, конкурентоспособността на
икономиката и регионалното развитие. Програмите, които имат забавяне
и те очевидно ще имат и
много сериозни проблеми
в края на периода, са Оперативна програма „Околна
среда“, по която само 1/3
от бюджета е изразходван, както и програмата
„Наука и изследвания“, за
която очевидно трябва да
се вземат бързи решения
за пренасочване на ресурс,

за да може да се справи.
Това се отнася и за ОПОС.
2021 г. поставя началото на новия програмен
период. Какво ще бъде
най-характерно за него?
Какви ще бъдат разликите от предходния?
Както казах, има вече
съгласие по общите правила за структурните
фондове, което дава яснота за това, което можем
да очакваме. Имаме съгласие по приоритизирането
на „зелените” мерки и дигиталната трансформация. Имаме вече два фокуса, които са много ясни.
Мога да кажа, че оперативните програ ми ще
стъпят на опита на всяка
една страна член в прилагането им през предходните години, но ще бъдат
съобразени с новите приоритети на ЕС - Зеления
пакт и дигитализацията.
Ние можем да очакваме
при договарянето на бълг ар с к и т е оп ер ат и в н и
програми много ясно разграничени тези приоритети и ясно дефиниране
на обема на инвестиции
в такава посока. Това не
е ново за България, защото ние винаги сме имали
проблеми с екологичната
инфраструктура - имам
предвид пречистването
на отпадни води, но се
надявам, че българското
правителство ще включи
и питейната вода в програмите за околна среда,
така че да се модернизира и тази инфраструктура. Ще видим как това ще
се случи при договарянето
на програмите. Очаквам

да има инфраструктура,
свързана с водопроводите и канализацията, като
част от оперативните
програми. Очаквам пътната и железопътната
инфраструктура да бъде
включена в оперативните програми във всички
случаи. Очаквам дигитализацията на фирмите в
България да бъде много
широко застъпена, когато
става дума за програма,
свързана с конкурентоспособността на българската икономика. Надявам
се научните изследвания
д а б ъ д а т п р и ор и т е т,
стига това да е по силите на България. Очаквам
също сериозно застъпен
елемент в реновирането
на сгради и връзка между
оперативните програми
и Плана за възстановяване и устойчивост, така
че да може пълноценно да
се използва финансовият
ресурс. Другото, което
очаквам, е да бъдат застъпени мерките за районите в преход във връзка с
Механизма за честен преход за декарбонизация на
икономиката. Имам предвид районите с минна индустрия и топлоелектрически централи. Това е от
голямо значение както за
тези региони и за хората,
които живеят там, така
и за общото икономическо
развитие на страната.
Няколко пъти вече съм
споменавала, че строителният сектор е едно от
решенията на проблемите
в такива райони. Ако младите хора от тези места
се пренасочат към професионална квалификация

в сферата на строителството и използването на
нови технологии в строителството, те биха могли
да намерят работа, добре
платена, гарантирана
и извън традиционните
професии, свързани с минната индустрия. Плановете за преход са от голямо
значение за споменатите
региони и те трябва да
намерят своето място в
оперативните програми.
За да може да се постигне наистина този преход
в следващите 20 години,
сега трябва да се започне
работа и по тях. Това са
различията.
Има ли срок, в който
националните програми
и планове за възстановяване трябва да бъдат
одобрени?
Има ориентировъчни
срокове. Те са разпределени в началото на тази година. Като се започне от
март-април и се продължи
до юни, би трябвало да
се одобрят плановете за
възстановяване и устойчивост, за да започнат
инвестиции по тях и да
се договорят оперативните програми в зависимост от готовността
на страните членки. ЕК
може да договаря и до
края на годината, когато
съответната държава е
готова. За България има
усложняващи обстоятелства – изборите на 4-ти
април. Необходимо е или
преди изборите да бъдат
представени и договорени някои програми, или
след изборите много бързо да се започне работа

Какви са основните
направления, по които
Вие ще работите през
новата година?
За себе си мога да
кажа, че ще работя по
всичко, свързано с „вълната за реновиране“ на
сградния фонд, като се започне от директивата за
строителните материали
и се мине през енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и дигиталното
приложение. Вече работя
по акта за дигитални услуги. В тази посока ще
ориентирам работата си.
Надявам се, че ще мога да
съчетая по някакъв начин
темата за културното
наследство и „Баухаус“.
Това до голяма степен зависи от включването на
българските институции
и организации като партньори на инициативата и
ще се създаде ли поле за
сътрудничество в България в тази сфера.
Мисля, че ще има интерес. Консултативният съвет на браншовите и професионалните
организации в сектор
„Строителство“, сред
инициаторите и членовете на който е КСБ, е
потенциален партньор
на инициативата.
Много се надявам, защото наистина полето
за „Баухаус“ е огромно.
Все още е необходима информация, необходимо е
изграждане на партньорство вътре в страната и
в европейски план. Наличието на Консултативен
съвет в сектора облекчава нещата и ще даде възможност да се изграждат
такива партньорства за
работа и в тази насока.
Поради кризата с коронавируса планираното
ни за миналата година
събитие в Брюксел се
отложи за 2021 г. Как
виждате ситуацията
през настоящата година,
оптимист ли сте за този
наистина много важен и

очакван форум?
Ние междувременно
направихме няколко онлайн
събития с КСБ, но държим
на физическото присъствие и събирането на представители на Камарата в
Европейския парламент.
Аз мисля, че това е важно,
за да се срещнат и да покажат какво прави Камарата, а същевременно да
имат възможност да дискутират актуалните за
бранша теми с представители на Парламента и
Европейската комисия.
Много се надявам, че ще
успеем. Ако амбицията
на ЕК за ваксиниране на
критичната част от населението до началото на
лятото успее и в България се справим с процеса
по имунизация за COVID-19,
бихме могли да мислим за
възможно организиране на
физическа среща във втората половина на 2021 г.
Много се надявам, че до
този момент ще се нормализира начинът на живот
в Европа и както отделните страни, така и фирмите, които произвеждат
ваксините, ще се справят
и ще дадат възможност
на гражданите на ЕС да се
движат свободно. Това ще
ни помогне да организираме срещата, от която не
сме се отказали. Всъщност нещата работят,
за да ни подкрепят. Дотогава ще имаме одобрен
новия акт за дигитални
услуги в ЕС, ще имаме яснота и по оперативните
програми. Надявам се, ще
имаме първи стъпки за
реализацията на Плана за
възстановяване и ще можем да коментираме вече
съвсем ясно очертани инвестиционните възможности, както и ролята на
дигитализацията за работата на строителния
сектор.
Какво ще пожелаете
на читателите на вестник „Строител“?
На първо място пожел ава м н а в с и ч к и да
са живи и здрави, да се
радват на здравето на
близките си и да успяват
в плановете си. Оценихме през тази година, че
здравето е най-важното.
Всичко останало ще успеем да го организираме.
Показа ха читателите
на в. „Строител“ и целия
строителен сектор колко
силни хора са и как могат
и в периоди на тежка криза да продължат и да работят, и да успяват. Нека
да са все така ентусиазирани и да имат повече
работа, която да им дава
удовлетворение!
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ОП НА КСБ

петък, 29 януари 2021

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 настоящата 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. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ - Русе.

Инж. Красимир Атанасов, председател на ОП на КСБ – Русе:

ǲǹǩȚȘȧȉȊȈȌȈȗȘȖȌȢȓȎȐȌȈȖȉȍȌȐȕȧȊȈșȚȘȖȐȚȍȓȕȐȧ
ȉȐȏȕȍșșȖȉȘȈȏȖȊȈȚȍȓȕȐȚȍȐȕșȚȐȚțȞȐȐ

В момента броят на членовете на Областното представителство е най-голям от създаването на структурата
Василена Димова
ОП на КСБ – Русе
Инж. Атанасов, обръщайки се назад към различната
2020 г., каква беше тя за строителния бранш във Вашия регион и за Вас като председател
на ОП на КСБ?
За всички нас годината бе
трудна и изпълнена с предизвикателства. Строителният
бранш не е спирал работа, но
утежнената обстановка неизбежно оказа своето влияние.
В региона няколко фирми свиха
обхвата на дейността си или я
прекратиха изцяло, но се появиха
и много нови. С радост мога да
отбележа, че в момента броят
на членовете на Областното
представителство е най-голям
от създаването на структурата изобщо – 121.
Промениха ли се предизвикателствата, с които строителите се сблъскваха и които
трябваше да разрешите?
Проблемите, пред които сме
изправени в пандемията, засягат целия бранш. Те се задълбочават, тъй като много инвеститори се отдръпват и изчакват
по-добри времена. Остават си и
старите трудности, като сивия
сектор, ниската цена на строителния продукт, нискоквалифицираната работна ръка, както и
липсата на такава.
Какви са най-значимите
обекти, които се изпълняват
във Вашата област?
През миналата година се
извърши ремонт на сградата и

околното пространство на Пантеона на Възрожденците, който
е един от символите на Русе.
Направи се рехабилитация и модернизация на някои от най-големите и натоварени булеварди,
улици и пешеходната среда в редица квартали. Изпълнява се реконструкция и укрепване на моста „Сарай“, както и множество
основни ремонти на съществуващи улици и спортни зали на
обща стойност 70 млн. лв.
От началото на 2021 г. са

издадени 72 разрешителни за
строеж на жилищни сгради с
РЗП 23 028 кв. м и други 145 с РЗП
42 994 кв. м. Започнати са 45 жилищни здания с РЗП 17 842 кв. м и
69 други с РЗП 30 299 кв. м.
Каква очаквате да бъде настоящата година за строителния бранш във Вашия регион?
Стартът на какви проекти се
предвижда?
Един от най-значимите е
водният цикъл на Русе. През

2020 г. бяха подсигурени инвестиции за около 5 млн. лв., а
същинската реализация на проекта за всички лотове на стойност над 100 млн. лв. предстои
през 2021 г.
Ако погледнем напред, очакваме новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027”,
която ще даде големи възможности за строителния бизнес.
Специфичен приоритет в нея е
интегрираното градско развитие, включващо десетте найголеми общини в страната, сред
които е Русе.
Чрез преодоляването на регионалните дисбаланси и модернизацията на инфраструктурата,
подобряването на жилищната политика, обновяването на кварталите и инвестициите в сферата
на енергийната ефективност
нашият регион ще стане по-добър и желан за живеене.
През новия програмен период
голямо внимание ще се обръща
и на развитието на индустриалните зони и парковете. В
областта на пътната инфраструктура с приоритет ще бъде
изграждането на АМ „Русе - Велико Търново“, също и проектите
за рехабилитация на пътищата
I – III клас от републиканската
мрежа извън TEN-T мрежата.
През февруари 2020 г. осъществихме среща между кмета
на Русе Пенчо Милков и фирмите
членове на Областното представителство, на която получихме изчерпателна информация
за инвестиционната програма
на общината. Надявам се през
2021 г. подобни срещи да са възможни и диалогът да продължи.

Какви цели си поставяте
като председател на ОП на
КСБ за 2021 г.? Кои ще са основните приоритети в работата на Областното представителство?
С удоволствие мога да заявя, че почти всички фирми,
вписани в ЦПРС, са и редовни
членове на Камарата. Това показва, че интересът на строителните компании към дейността на структурата и
ползите от нея са осезаеми.
Надявам се активността на
колегите да се повиши по отношение на предложения за развитие и подобряване на нормативната уредба.
Трябва да сме максимално
полезни на своите членове. Вярвам, че взаимната подкрепа,
активният диалог и сътрудничеството са начините да решим проблемите, стоящи пред
всички нас.
Важно е и да запазим работните места с тенденция да ги
увеличим, за да можем да придадем на града и цялата ни област още по-красив облик и те
да станат по-привлекателни за
живеене и инвестиции.
Кои според Вас са основните теми, пред които браншът
е изправен и по които КСБ
трябва да насочи усилията си
през следващата година?
Считам, че секциите към
КСБ трябва да продължат дейността си, като насочат усилия
към разработване на предложения за промяна на нормативната
уредба, касаеща строително-инвестиционния процес. Например
да се осъвремени разходната
норма на труд в бранша. Нека
направим професията строител
желана, за да можем да осигурим
квалифицирана работна ръка и
да изпълняваме обектите си качествено и в срок.
КСБ трябва да продължи да
обединява строителния бизнес
с образователните институции и да подпомага фирмите за
повишаване на квалификацията
на работниците и служителите
им. Смятам, че партньорството
ни със „Строителна квалификация“ ЕАД е много добър пример в
това отношение.
Как оценявате сътрудничеството между ОП на КСБ и
в. „Строител”? Как можем да
си партнираме по-активно и да
Ви бъдем по-полезни?
Вестник „Строител“ винаги
е бил наш ценен партньор. На
страниците му се отразяват
не само проблемите на бранша
ни, но и хубавите неща, които
се случват в нашата сфера.
Обръща се и внимание на дейността на всички Областни
представителства. Хубаво е,
че се дава възможност да се
изказват мнения и нови идеи.
Н ад яв а м с е д а п р о д ъ л жи м
своето ползотворно сътрудничество.

СТРОИТЕЛНИ „ОСКАРИ“

петък, 29 януари 2021
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И през 2020 г. въпреки трудностите
и ограничителните мерки, наложени в усложнената епидемична обстановка вследствие на пандемията от COVID-19, Камарата на строителите в България (КСБ)
проведе Годишната класация на най-добрите компании в сектора. Избраните фирми
бяха обявени по време на редовното Общо
събрание на КСБ. В надпреварата се вклю-

чиха 5202 компании, вписани в Централния
професионален регистър на строителя.
Традиционно бяха разделени в 4 категории - Първа група „Строежи от високото
строителство (жилищно, обществено-обслужващо, промишлено), прилежащата му
инфраструктура, електронни съобщителни
мрежи и съоръжения“; Втора група „Строежи от транспортната инфраструктура“;

ÅǎǱǹǴǯǬǳ´Ǒǚǚǐ
Дейността на „Венигаз“ ЕООД е
съсредоточена в четири основни направления. Първото от тях е свързано със строителство на жилищни,

Трета група „Строежи от енергийната инфраструктура“; Четвърта група „Строежи
от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда“. Всяка категория
има по три раздела - „Големи“, „Средни“ и
„Малки“ строители, като победителите в
тях получават съответно златна, сребърна и бронзова награда. Те са класирани на

базата на декларираната информация от
отчетите на строителните компании за
2019 г. и по определените показатели за
оценка, съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника
за годишната класация. Вестник „Строител“ ще представи в рубриката Строителни „Оскари“ отличените в ежегодния конкурс на КСБ. В този брой ще Ви срещнем с
„Венигаз“ ЕООД.

Сребърна награда в Четвърта група „Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническо строителство и опазване на околната среда“, раздел „Средни“

обществени и индустриални сгради и
търговски помещения, ВиК съоръжения. В портфолиото на компанията
са и транспортните услуги с тежко-

товарни автомобили, извозване на
земна маса, строителни материали и
отпадъци. Дружеството предлага и
изкопни работи с комбинирани, колес-

ни, мини багери и други. Фирмата е
специализирана още в полагането на
настилки, изграждането на пътища,
паркинги, площадки.
Снимки „Венигаз“ ЕООД

Инж. Николай Арабаджиев, строителен инженер във „Венигаз“ ЕООД:

ǵȈȋȘȈȌȈȚȈȕȈǲǹǩȏȈȕȈșȍșȚȐȔțȓ
ȌȈȕȍșȗȐȘȈȔȍȌȈșȍȘȈȏȊȐȊȈȔȍ
В. „Строител“ е изключително добре балансиран, държи ни
в течение с всичко, случващо се в бранша
Росица Георгиева
Инж. Арабаджиев, бихте ли представили „Венигаз“ ЕООД?
Компанията е основана
през 2002 г. и от създаването си до сега, вече 19 години, осъществява дейности,
свързани със строителство,
транспорт на строителни
инертни материали и отдаване под наем на едра и
дребна строителна механизация. Работата на фирмата е насочена основно към
изграждане на ВиК системи
и съоръжения, както и на хидротехнически съоръжения.
Успоредно с това изпълняваме вертикални планировки,
както и строителството
на административни и производствени сгради.

проекта „Междусистемна
газова връзка Гърция - България“. Работим и по изграждането на водопроводна мрежа
в няколко населени места в
Северна България. Отделно
от това правим вертикална
планировка на обект с час-

беше 1200 кв. м, а на вертикалната планировка – 3700
кв. м. Ангажирани бяхме и с
построяването на автосервиз, автомивка, контролнотехнически пункт и магазин
за авточасти и промишлени
стоки в Чирпан, където РЗП

Вертикална планировка на комплекс в Пловдив

Какво означава
за Вас наградата,
която получихте?
Всички се развълнувахме, когато
разбрахме за този
приз. Той е признание за работата,
която извършваме,
за усилията, които
всеки един от нас
полага постоянно.
Също така това е стимул да
продължаваме да се развиваме и да постигаме още подобри резултати в бъдеще.
Разкажете ни за по-интересните обекти, които
сте изпълнили в последните години или по които работите сега?
В момента „Венигаз“
ЕООД взима активно участие в осъществяването на

Автосервиз и автомивка, изпълнени от „Венигаз“ ЕООД

тен възложител в община
Марица.
През последните 3 години фирмата е била главен изпълнител на различни частни проекти. Сред
р е а лиз и ран и те от н ас
обекти са „Предприятие
за производство, разфасоване и опаковка на колбаси“
в Първомай. Разгънатата
застроена площ (РЗП) там

Месопреработвателно предприятие в Първомай

е 430 кв. м, а направената от
нас вертикална планировка 1550 кв. м. „Венигаз“ изгради
и база за селскостопанска
техника и инвентар в Първомай с РЗП 1296 кв. м и вертикална планировка - 1100 кв. м.

Работили сме и ВиК, ОВиК и
електроинсталации в тези
обекти.
Участвахме и в аварийното укрепване на брега,
доизграждането на дигата
и почистването на речното корито на р. Тунджа. Построихме 303 м от дигата.
Работили сме също така по
вертикалната планировка
(2342 кв. м) и озеленяването
на комплекс „Роял Гардън“ в
Пловдив.
Други интересни обекти, за които са ни възлагани
дейности, са водният цикъл
в Добрич, реконструкцията
на външния водопровод за водоснабдяване на Копривщица, както и обновяването и
подмяната на водопроводна
мрежа в с. Старосел.
Кои според Вас са основните предизвикателства пред строителния
сектор в момента?
Най-важното е да се на-

„Венигаз“ са изградили част от дигата на р. Тунджа

правят подходящите законодателни промени, касаещи
строително-инвестиционния процес. В последните
години сме в постоянно търсене на правилните такива.
Някакси все не успяваме да
регулираме сектора по такъв начин, който да е добър
за абсолютно всички в него.
Как оценявате ролята
на КСБ и значението й за
бранша?
Камарата е от съществено значение за строителството в България. Приносът й към развитието на
бранша е огромен. Помощта,
която оказва на фирмите, е
изключително ценна за нас.
Четете ли в. „Строител“? Какво е мнението Ви
за изданието на Камарата?
Имате ли препоръки или пожелания към екипа?
Да, чета изданието.
Според мен е изключител-

Междусистемна газова
връзка Гърция - България

но добре балансирано, като
едновременно ни държи в
течение с всичко, случващо
се в нашия бранш. Вестник
„Строител“ ни предоставя
много интересни интервюта, както и любопитни статии от света.
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Снимка в. „Строител“

Инж. Любка Денева,
главен експерт КСБ

В последните години в общественото съзнание у нас се
внушава мнението, че прекалено много публичен ресурс се насочва към строителството на
магистрали. Истина е, че през
2007/2008 г. изградената магистрална мрежа в България е с
обща дължина 418 км. През 2020 г.
тя вече е 812 км в експлоатация и
110 км - в строеж. Увеличението
е двойно, но интензивността на
автомобилното движение нараства непрекъснато и не е далеч
времето, когато на част от магистралните участъци пропускателната способност ще бъде
изчерпана.
Таблица 1 (по данни на статистиката) показва сравнението с някои европейски страни,
които по площ и население са в
една, макар и широка група - от
41 до 130 хил. кв. км и от 4 до 17
млн. човека население. България
е на последно място по всички
критерии - и по км автомагистрали на 1000 кв. км площ, и по
км магистрали на 1 млн. души
население. Освен това ние сме
единствената държава в Европа,
чиято столица има магистрална
връзка само с една съседна страна, и то не от ЕС.
Забавянето на строителството на АМ „Хемус“ например е
плод на многогодишни колебания,
различия, концепции, разногласия
и липса на политическа визия до
момента. Изключително важно
е довършването и на АМ „Струма“. Аналогичен е случаят с Видин – Ботевград (въпреки че не е
магистрала). Построяването на
Дунав мост 2 все още не може да
играе ролята, която му е отредена за осигуряване на трансевропейски коридор.
Резултат от всички тези
действия в годините назад е
забавянето на икономическото
развитие на Северна България и
направо незавидното положение
на Северозапада във всичките
му икономически, социални и демографски измерения. В момента вече се работи и по трите
обекта, които са приоритет на
последните правителства.
Напоследък в публичното
пространство все по-често се
коментира темата за цената
на магистралните участъци и на
пътищата, които се възлагат за
строителство.

Когато говорим за стойността
на какъвто и да било продукт,
следва да сме наясно какво е определящо за формирането й.
В случая, когато се разглеждат цените на автомагистралните пътища, има много фактори, които я определят, и нито
един от тях не би могъл да бъде
пренебрегнат. Това са теренните и геоложки условия, защитените територии, през които
преминават, наличието или липсата на археологически артефакти, дължината и габаритът на

съответната автомагистрала,
видът и броят на терените за
отчуждаване, оценката на въздействието върху околната среда, проектната скорост, проектната интензивност, броят и
видът на пътните възли и съоръжения, укрепителните съоръжения, височината на изкопите
и насипите, необходимите мерки
за организация и безопасност на
движението, заложените специфични изисквания, цените на
проучването, проектирането и
техническия надзор, избраната
технология на строителството,
цените на материалите, транспорта, труда и много др. фактори. За всеки един от факторите
може да се говори изключително
много и следва всеки от тях да

публиканската мрежа е уникален
и има своята специфика, която
се определя от горепосочените
фактори.
Например: не би могло да се
прави сравнение на строителството на един от последно
изпълнените участъци на АМ
„Тракия“ или който и да е друг,
преминаващ през низинен или
равнинен терен, с участъка на
АМ „Струма“, включващ тунел
„Железница“ и мостовото съоръжение преди него, които се изпълняват в момента, както и с нито
един от участъците с виадуктите по АМ „Хемус“. В тези случаи
няма нито един сравним показател – нито габарит на пътя,
нито теренни и геоложки условия, нито технология на изпъл-

бъде предварително проучен,
оценен и съответно взет предвид при проектирането на съответния участък.

Представянето на мнения и
коментари в публичното пространство, сравняващи цените
на километър от различните
участъци от магистралите, е
изключително некоректно,
дори когато става въпрос
за съпоставяне на трасета на
територията само на една държава, а още по-некоректно е,
когато това сравнение се прави
за различни държави. Трябва да
се има предвид, че всеки един
участък или лот на автомагистрала или друг вид път от ре-

Таблица 1

№

Държава

Магистрали км

Площ
кв. км

1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
13

Австрия
България
Хърватия
Чешка република
Дания
Гърция
Унгария
Ирландия
Холандия
Португалия
Швейцария

2 233
812
1318
1250
1 205
2311
1481
1224
2808
2992
1824

83 879
110 994
56 594
78 865
42 933
131 957
93 030
70 273
41 543
92 212
41 285

Население
млн.
души
8,859
7
4,058
10,69
5,806
10,72
9,773
4,904
17,28
10,28
8,57

км магискм магистрали/
трали/ 1000 1 млн. души насекв. км
ление
26,62
7,32
23,29
15,85
28,07
17,51
15,92
17,42
67,59
32,45
44,18

252
116
325
117
208
216
152
250
163
291
213

Млн. евро / км
7,24

Словения
Словакия

13,77

Германия

8,65

Румъния

6,43
10,28

Гърция
3,1

България
0

2

4

6

8

10

12

14

нение, нито степен на сложност
на проектиране и реализация.
Различни са използваните материали, различна е степента на
обезопасяване, цената на труда
и още куп характеристики, които
няма как да бъдат сравнени.
Не би могло да се прави и
съпоставяне на отделни участъци от една и съща магистрала,
строена по различно време, както се прави сравнение в цената
на продукти от потребителската кошница или цените на услугите в началото на века и сега.
Само сравнението на цените от изпълнението на някои от
последните участъци на АМ „Тракия” и сега строящите се участъци на магистрали, отнесени
към промяната в стандарта на
живот, цената на труда, цената
на превозите, на материалите,
на използваните технологии на
строителство, показва, че увеличението е в пъти. Средната
работна заплата за сектора например се е увеличила от 267 лв./
месечно през 2006 г. на 983 лв./
месечно за първото полугодие на
2020 г., или с 3,7 пъти и т.н., и
това е само един от факторите.
Предвид изложеното,

няма как цените на проектиране,
изпълнение и строителен надзор
да се запазят на нивата от началото на века.
Когато говорим за цена на
автомагистрали, трябва да
бъдат отчетени и промените
в нормативните изисквания
през различните периоди, новите спецификации и технологии.
Само ако вземем например промяната в оразмерителния осов
товар – има участъци, които
преди години са проектирани
за оразмерителeн осов товар
10 t/ос, а сега се проектират за
оразмерителeн осов товар 11,5
t/ос поради все по-нарастващите изисквания на транспортните превози. Увеличаването
на проектната скорост, средноденонощната интензивност,
оразмерителният осов товар и
др. влияят пряко върху оразмеряването на конструкцията на настилката на магистралите. Това
от своя страна води до по-голяма
дебелина на конструктивните
пластове или по-висок клас на
материалите (например полимермодифицирани асфалтобетонови
пластове, геомрежи, стабилизиране на земната основа и конструктивните пластове и т.н),
увеличаване на количествата на
материалите и транспортните
разходи, различна технология на
изпълнение или вид на използваните технически средства, цена
на труда и др., което неминуемо
води и до увеличаване на цената
на крайния продукт. Многократно са завишени и изискванията за
пътна безопасност, сравнени с
използваните преди.
Това са само малка част от
факторите, обуславящи ценовите разлики на километър от
автомагистралите. Ако имаше
начин те да бъдат унифицирани,
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Страна

Магистрален Участък

Румъния Оссия На Сиби
България А1 Тракия Нова Загора – Ямбол
България А1 Тракия Ст. Загора – Н. Загора
България A2 Хемус София – Яна
България А1 Тракия Ямбол – Карнобат
България А4 Марица Димитровград –
Харманли
Румъния Fetesti – Cernavoda
България А3 Струма Сандански – Кулата
България А3 Струма Долна Диканя – Дупница
Румъния Дражна – Фетести
Чехия
D8 – Усти – Петрович
България А4 Марица Оризово – Димитровград
Румъния Околовръстен Сибиу С Бойпас
Полша
A4 – Zgorzelec – Krzyzowa
България А3 Струма Дупница – Благоевград
сигурно щеше да се намери начин
да се унифицират и цените, за да
могат да се правят сравнения.
Въпреки това

през 2019 г. беше направено проучване от Камарата на строителите в България (КСБ)
с цел събиране на данни от
други европейски страни чрез
партньорските организации, членове на FIEC, за средните цени
на км автомагистрали. Видно
от графиката, можем да кажем,
че България е една от държавите, която към онзи момент инвестира най-малко средно на км
автомагистрала (определено на
база на цените на завършените
до края на 2019 г. магистрални
участъци у нас по данни на Агенция „Пътна инфраструктура“).
Цените са в пъти по-ниски от
посочените в конкретните държави.
В конкретика могат да бъдат
представени данни за строителството на завършени участъци
от магистрали в Чехия, Полша,
Румъния и България (Таблица 2).
На база на информацията може
да се направи заключението, че
всички построени магистрални
участъци в България, с изключение на бившата А6 – „Люлин“, която вече е част от АМ „Струма“,
са със стойности на км по-ниски
от средната стойност на такъв
вид строителство за останалите разглеждани държави. Пет от
посочените български участъка,
и то от различни магистрали, са
дори със стойности много по-ниски от средната за разглежданите държави. Едва в настоящия
момент някои от магистралните
участъци са на цени, каквато е
била цената при строителството на А6 – „Люлин“, която всъщност е започната да се строи
през 2007 г., т.е. преди 13 г., а коментирахме вече, че от тогава
стандартът на живот и всички
показатели, формиращи цените,
са се увеличили многократно.
Тук отново следва да се отбележи, че високата стойност на
магистралите в Чехия например
вероятно също не е без обосновка. Предвид теренните условия,

Дължина км
2,7
35,69

Млн.
евро/
км
1,94
1,95

31,8

2,25

8,26
47,68

2,37
2,41

34,22

2,55

17,58
15

2,68
2,77

16,78

2,78

36,6
23,4

2,99
3,2

31,4

3,53

14,86
51,4

4,07
4,6

37

5,23

множеството съоръжения, заложените шумоизолационни стени,
мерките за безопасност и т.н.,
вероятно не би могло да се каже,
че цената е висока. Всичко това
говори, че

целенасоченото формиране на
мнение в обществото, че българските магистрали са скъпи, както
и че се отделя огромен ресурс от
европейски финансови средства,
сравнено с отделяните средства
в други европейски страни, всъщност е манипулативно.
Независимо от посочените
таблици и графики считаме,
че е трудно и некоректно да
се правят такъв вид сравнения, както споделя и г-н Улрих
Петцолд (FIEC) в своя кореспонденция до КСБ, че „сравняването
на цени на строителство между
отделните държави от ЕС не е
възможно и надеждно, защото
цените зависят от ситуацията
в дадена страна или дори регион.“
Трябва да се има предвид, че
при формирането на индикативните цени за строителство на
магистрали или пътища законодателят е предвидил в ЗОП възможността при подготовката
за възлагане на обществената
поръчка възложителят да може
да проведе пазарни консултации,
като потърси съвети от независими експерти или органи, или от
участници на пазара, без с това
да се нарушават принципите на
конкуренция и принципите на недискриминация и прозрачност.
При всички обекти с европейско
финансиране при кандидатстване по определени оперативни
програми от компетентния орган на съответната държава
задължително исканото финансиране преминава през одобрение
от Европейската комисия или съответната финансираща институция. Всеки един от проектите
се одобрява както за спазване
на всички проектни, екологични
норми и стандарти, така и за
финансиране. Отпускането на
средствата се реализира само
при доказани финансови разчети

Страна
Румъния
Румъния
Румъния
Полша
Полша
Румъния
Румъния

Медгидия – Константа
Арад – Тимишоара
Тимишоара – Лугож Lot 1
Минск – Мазовскш
A1 – Piatek-Strykow
Черна Вода – Меджидиа
Околовръстен Констанца с
Байпас
Полша
A2 – Swiecko – Конин
Румъния Байпас Дева Оростие
Полша
A1 – Rusocin – Czerniewice
Румъния Букурещ – Плоещ
Румъния Байпа на Арад
България А6 Люлин
Румъния Брашов – Борс
Румъния Байпас на Pitesti
Полша
A1 – Piekary S1 – Maciejow
Чехия
D1 – Мориц – Кожетин
Чехия
D8 – Kromeriz – East аnd Rikovice

и конкретно изпълнени, одобрени
и актувани дейности.
По различни причини строителството на автомагистралите и пътищата от републиканската мрежа е оставало на заден
план в годините на прехода. Сега,
в последното десетилетие, е
по-мащабно с цел довършване на
отдавна планирани магистрали
и обекти от републиканската
мрежа, част от които са и европейски коридори. Всички тези инфраструктурни проекти следва

да бъдат довършени, защото за
никого не е тайна, че развитието на регионите е в пряка зависимост от инфраструктурата. В
периоди на кризи, в какъвто сме и
сега, един от секторите, който
остава работещ и е фактор за
запазване на икономиката, е отрасъл „Строителство“ с 14% от
БВП за 2019 г. Секторът осигурява заетост на над 200 000 човека (по данни на регистрираните фирми в КСБ) и запазването
на работните места е основен

Таблица 2

30,82
32,25
9,5
20
21
20,49

Млн.
евро/
км
5,38
6,02
6,16
6,2
6,3
6,76

19,8

6,78

256
32,5
152
42,5
12,25
19
51,7
13,6
20,1
6,6

6,8
7,53
8,2
9,43
9,56
9,67
10,95
11,61
12,4
12,9

14,1

13,1

Дължина км

Магистрален Участък

13

приоритет на фирмите. Считаме, че сектор „Строителство“
като цяло ще продължи да дава
устойчивост на икономиката в
определена степен, да оказва
влияние за преодоляване на кризата, както и за ускоряване на
развитието на определени региони чрез възможностите на
новите оперативни програми
(финансирани от ЕС), Renovation
Wave, Зелената сделка, Плана за
възстановяване и устойчивост
и др.
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Арх. Иван Несторов, началник на Дирекцията за национален строителен контрол:

»ÇÑÒÐÆÜÍÈÊÎÆÂÒÂÃÐÔÊÎ
ÏÐÒÎÂÔÊÄÏÂÔÂ
Въпреки ограниченията в. „Строител“
не спря да следи развитието на всички
ключови строителни проекти
Емил Христов

Арх. Несторов, какви
бяха предизвикателствата пред Дирекцията за
национален строителен
контрол (ДНСК) през изминалата година?
Дейността на ДНСК,
включително работата на
терен, изисква контакти
с много хора, затова едно
от основните предизвикателства за нас през
2020 г. беше пандемията
от коронавирус. Когато голяма част от гражданите
в страната останаха по
домовете си, служителите
на Дирекцията продължиха
да изпълняват служебните
си задължения отговорно
и без прекъсване, разбира
се, при стриктно спазване
на ограничителните мерки,
съгласно издадените заповеди на министъра на здравеопазването.
Въпреки тежката обстановка работихме безпристрастно и реагирахме
своевременно, спазвайки
стриктно нормативните
разпоредби по устройство
на територията. Имайки
предвид цифрите до момента, мога да кажа, че годината беше успешна.

А какви постижения
можете да откроите?
Мога да отчета, че резултатите от дейността
на ДНСК през изминалата
2020 г. са съпоставими с
тези за предходната година, което е сериозно постижение. През 2020 г. служителите на Дирекцията
извършиха 34 448 проверки
на строежи, строителни
книжа и строителни продукти, в т.ч. и по постъпили
жалби и сигнали на граждани и разпореждания на Върховна административна и
Специализирана прокуратура, Народното събрание
(НС), Президентството,
Министерския съвет (МС),
Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ)
и други ведомства. Найголям брой инспекции бяха
направени от колегите от
РДНСК – Пловдив, Бургас,
София, Софийска област,
Варна и Благоевград. За
сравнение през 2019 г. са
реализирани 34 148 проверки. Също така искам
да добавя, че през 2020 г.
установихме 270 незаконни
и незаконосъобразни строежа (при 141 за 2019 г.). От
тях 65 са с издадени заповеди за премахване, 32 са
с нарушения с издадени заповеди за спиране, 37 са с
нарушения на условията за
въвеждане в експлоатация,
за които са издадени запо-

веди за забрана ползване, и
136 са с незаконосъобразно
издадени строителни книжа и издадени заповеди за
отмяната им. За извършените нарушения са издадени наказателни постановления на обща стойност
985 302 лв., а за 2019 г. те
са били 523 838 лв.
През 2020 г. при нас постъпиха и бяха обработени
43 625 запитвания, жалби,
сигнали и молби на физически и юридически лица, в
т.ч. получени чрез НС, Президентството, МС, МРРБ и
други ведомства, и искания
за назначаване на Държавни
приемателни комисии. Новообразуваните преписки
от началото на миналата
година общо за Дирекцията
са 35 129. Постъпилите по
електронен път запитвания, жалби, сигнали и др. са
995. Обявените в сайта на
ДНСК електронни адреси
на регионалните дирекции
дават възможност на физическите или юридически
лица да насочват писмата
и заявленията си директно
към съответната регионална структура по местонахождение.
Проведени бяха и 592
процедури, свързани с дейността на ДНСК по издаване на удостоверение за
вписване в регистъра на
консултантите за оценяване на съответствието на
инвестиционните проекти
и/или упражняване на строителен надзор, вписване на

промени в съдържанието и
продължаване на срока на
издадено удостоверение,
при което са реализирани
приходи от такси в размер
на 105 900 лв. Прекратено
е действието на удостоверенията на 2 юридически
лица, извършващи дейност
консултант.
В изпълнение на нашите
стратегически цели за недопускане и отстраняване
на незаконно строителство на територията на
страната ефективно изпълнихме 42 влезли в сила
заповеди за премахване на
незаконни строежи на територията на 16 области,
сред които Благоевград,
Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Кърджали, Кюстендил, Пазарджик и др.
Също така през 2020 г.
от ДНСК са реализирани
приходи по Тарифа 14 от
такси за въвеждане в експлоатация на строежи, от
наложени глоби и имуществени санкции по наказателни постановления, както и
от събрани вземания във
връзка с извършени разходи
по принудително премахнати незаконни строежи и
от такси за предоставяне
на достъп до обществена
информация на обща стойност 4 555 322 лв. От тях
4 019 953 млн. лв. от такси
на въведени строежи в експлоатация.
При упражняване на
дейността по контрол при
издаването на строителни

книжа са направени 25 027
служебни проверки по Закона за устройство на територията (ЗУТ). Те са относно законосъобразността на
издадени административни
актове от главните архитекти на общините или райони в тях, в резултат на
които са издадени 142 заповеди за отмяна на одобрени
инвестиционни проекти и
разрешения за строеж. За
извършени нарушения на
ЗУТ, актовете по неговото
прилагане и други правила и
нормативи в проектирането и строителството при
упражнения от ДНСК контрол на издадените строителни книжа са образувани
121 административнонаказателни производства
срещу главни архитекти и
длъжностни лица на общинските или районните администрации. Има и 104 наказателни постановления за
налагане на глоби на обща
стойност 77 500 лв. и 11 наказателни постановления
за налагане на имуществена санкция за 330 000 лв. на
юридически лица във функциите им на консултант
по ЗУТ за извършена оценка за съответствието на
инвестиционния проект с
основните изисквания към
строежите в нарушение на
изискванията на ЗУТ.
Направени бяха и 3078
проверки относно законосъобразното изпълнение на
задълженията на лицата,
упражняващи строите-

лен надзор на строежи от
първа до трета категория
включително на територията на цялата страна,
от регистрираните 790
надзорни фирми. Издадени
са наказателни постановления на физически лица
от списъчния състав на
консултанти, като са наложени 53 глоби в размер на
22 750 лв. Преобладаващи
са допуснатите нарушения
по неспазване на законно
определения срок за уведомяване на РДНСК за заверени заповедни книги на
обектите.
За изминалата година
можем да отчетем и 18 наказателни постановления
за налагане на имуществени санкции в размер на
329 000 лв. на юридически
лица и еднолични търговци, упражняващи надзорна
дейност. Те са основно във
връзка с допуснати нарушения от консултантите
при изготвяне на оценка за
съответствието на инвестиционния проект в разрез
с основните изисквания към
строежите и неизпълнение
на задълженията им по ЗУТ.
Тук искам да подчертая, че
органите на ДНСК ще продължават да упражняват
постоянен превантивен
контрол по изпълнение на
задълженията на лицата,
упражняващи строителен
надзор на строежи от първа до трета категория на
територията на цялата
страна.

Относно законосъобразността на одобрените
Планове за безопасност и
здраве (ПБЗ) в съответствие с основните изисквания към строежите,
както и спазването им на
място на започнатите,
но невъведени в експлоатация строежи от всички
категории, от органите на
ДНСК са извършени общо
2608 проверки в цяла България, като в случаите на
установени нарушения са
предприети последващи
законосъобразни действия.
На виновните лица са съставени 151 акта по реда на
Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), издадени са 127
наказателни постановления, с които са наложени
глоби и имуществени санкции в размер на 33 400 лв.
Дадени са 24 предписания
на нарушителите за отстраняване на допуснатите пропуски, които са изпълнени.
Препоръката ми към
строителните компании
е стриктно да спазват
разпоредбите на ЗУТ и
нормативните актове по
прилагането му при зако носъобразното извършване на строителството с
оглед осигуряване на сигурността, безопасността,
достъпността и другите
нормативни изисквания към
строежите и недопускане
на аварии в строителството.
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Кои са най-честите нарушения, свързани с ПБЗ?
Обикновено липсват
предпазна ограда, информационна табела, пътни
знаци или има неукрепен изкоп, необезопасено с мрежа
монтирано скеле, необезопасени отвори на строежа,
случва се да не са осигурени
лични предпазни средства
на работниците на строежа.
Бих искал да допълня, че
във връзка с упражняване на
контрол по законосъобразността на извършваното
строителство и действията на общинските администрации от служители на
регионалните дирекции м.г.
са направени 295 проверки,
от които 271 на общински
и 24 – на районни администрации. При установените
нарушения на нормативната уредба са образувани
97 административнонаказателни производства със
съставени актове срещу
длъжностни лица в общинските администрации и
участници в строителния процес – възложители,
строителен надзор, технически ръководители и строители. Издадени са 83 наказателни постановления с
наложени глоби в размер на
14 800 лв. Тук най-честите
нарушения бяха свързани с
несвоевременно предприемане на действия от техни служители по постъпили
жалби и сигнали, неспазване
на законоустановения срок
за издаване на разрешения
за строеж, допуснати нарушения при издаване на разрешения за строеж и заповеди за допълването им от
длъжностни лица от общинската администрация.
По отношение дейността по обследване на аварии
в строителството ДНСК е
сигнализирана за възникнали аварии при изпълнението
на 4 строежа на територията на областите София, Пловдив, Благоевград и
Перник. Предприети бяха и
необходимите действия за
проучване и документиране
на събитията по реда на
Наредба №1/2007г. за обследване на аварии в строителството, като от началниците на съответните
регионални дирекции са издадени заповеди за спиране
на строежите и за назначаване на Техническа експертна комисия и са съставени
протоколи за проучване на
възникналите аварии. Срещу виновните лица, участници в строителството
– възложител, строител,
строителен надзор, проектант част „Конструктивна“, проектант част „ПБЗ“
и технически контрол по

част „Конструктивна“,
са предприети действия
по образуване на административнонаказателни
производства, приключили
с издаване общо на 10 наказателни постановления.
Бих искал и да изтъкна
факта, че служителите на
ДНСК изпълниха и 20 значими проверки на територията на цялата страна по
разпореждане на Върховна
административна прокуратура.

Колко обекта са въведени в експлоатация през
2020 г.? Бихте ли споменали по-значимите?
Имайки предвид отговорностите на ДНСК по въвеждане в експлоатация на
строежите от I, II и III категория, през миналата година за общо 3897 строежа са
проведени държавни приемателни комисии и са издадени разрешения за ползване.
Тук искам да подчертая, че
голям брой от тях са с широко обществено значение,
в т.ч. и финансирани с европейски средства по различни оперативни програми
– ОПРР, ОПТТИ, ОПОС и др.,
строежи от туристическия
отрасъл, хидротехнически
обекти, инфраструктурни
и други.
По-значимите от тях
са: обходите на Габрово и
на Ахелой, разширението на
Софийското метро, рехабилитацията на участък от
жп линията Пловдив – Бургас, отсечки от разширението на газопреносната
инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно
на северния (магистрален)
газопровод до българо-сръбската граница, газификацията на Благоевград, интегрираният проект за водния
цикъл на Добрич, ПСОВ при
Айтос, както и ремонтите
на няколко язовира в страната, сред които „Букова
поляна“ в Мадан, „Ташлъдере“
в Стражица, „Келанджика“ в
Свиленград, „Ценович 2“ в
Силистра, „Рогозен-1“ в Хайредин, както и други. В експлоатация през миналата
година бяха въведени и редица производствени, търговски, административни
и спортни обекти, лечебни
заведения и др.
Кои ще са най-важните задачи за ДНСК през
2021 г.?
Както неведнъж съм
казвал, приоритетите ми
са свързани с администрацията. Това, което констатирам при досегашната си
работа, е липсата на превантивен контрол за обектите, за които се издават
разрешения за строеж и

През 2020 г. ДНСК е издала 3897 разрешения за ползване, като сред по-значимите е това за обхода на Габрово

се реализират на територията на България. Според
закона ДНСК издава административни актове за
строежите от първа, втора и трета категория, но в
същото време законодателят ни е дал възможността
да контролираме цялата
техническа документация, която се одобрява от
главните архитекти на общините за строежите от
първа до шеста категория.
Така в ДНСК се концентрира целият процес, който ние
трябва да контролираме. И
това е най-големият ангажимент, който поемам и
през 2021 г.
Остават като главни и
още няколко задачи. Една от
тях е за засилване на контрола върху изпълнението
на задълженията на лицата, упражняващи строителен надзор и извършващи
оценка за съответствие на
инвестиционните проекти
с основните изисквания към
строежите, и на останалите участници в строителния процес – възложители,
строители, проектанти,
лица, упражняващи авторски надзор, и технически ръководители. Ще продължим
да упражняваме засилен
контрол върху законосъобразността на одобрените
ПБЗ и съответствието им
с основните изисквания към
строежите по ЗУТ, както и
спазването им на място на
започнатите, но невъведени в експлоатация строежи
от всички категории на
територията на страната.
Засилени ще бъдат също
превантивният и текущият контрол на строежите
с цел предотвратяване на
аварии в строителството,
както и контролът на влаганите строителни продукти при изпълнението на
строежите. Не на последно
място ще продължим да работим за усъвършенстване
на нормативната уредба.
В каква посока трябва
да се усъвършенства нормативната уредба?
Най-вече по отношение
на засилване на постоян-

ния превантивен контрол.
В тази връзка следва да
се отбележи, че над 80%
от постъпилите в ДНСК
сигнали и жалби от физически или юридически лица
се отнасят за строежи от
четвърта, пета и шеста
категория включително.
Служителите на ДНСК периодично извършват преглед и анализ на входящите
жалби и сигнали, при които
е установено, че гражданите изразяват недоволство
от действията или бездействията на общинските
или районните администрации. Основно сигналите се
отнасят до занижен своевременен и превантивен
контрол по отношение на
незаконното строителство. Той се изразява в
липсата на съставени констативни актове, както и
откази за издаване на заповеди за спиране на незаконното строителство и
заповеди за премахване на
констатираните незаконни
строежи по реда на ЗУТ.
След анализ на посочените проблеми и в резултат от извършените
проверки от ДНСК в общинските и районните администрации е установено,
че утвърдените им структури са различни, като погрешно в структурата на
някои общини се предвижда
служителите за контрол
по строителството, определени в ЗУТ, да бъдат административно подчинени
на главните архитекти на
общините вместо директно на кмета на общината,
което е предпоставка да
не се упражнява ефективен контрол на строежите.
Ето защо тази година чрез
МРРБ ще предложим на законодателя да се промени
нормативната уредба по
устройство на територията, така че контролът за
всички категории строежи
да се върне на органите на
ДНСК.
Освен това вече сме изготвили проект на Наредба
за изпълнение на заповеди
за премахване на преместваеми обекти, поставени

на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни
образувания с национално
значение, и на територията на морските плажове от
органите на ДНСК и мотиви към него. С проекта се
уреждат условията, редът
и начинът за доброволно и
за принудително премахване на горепосочените
преместваеми обекти от
органите на ДНСК, както и
за вземанията по направените разходи.
Какви са най-честите
проблеми при изпълнението на заповеди за премахване?
Трудности срещаме при
предприемане на принудителни действия по изпълнение на заповеди за премахване, когато се касае
за жилищни сгради, защото
ние винаги сме длъжни да
се съобразяваме с това, че
те са обитаеми. Кметът
на съответната община
трябва да осигури на тези
граждани местоживеене,
но самата местна власт
невинаги има ресурс от годен жилищен фонд, в който
хората да бъдат настанени. Поради тези причини
и предвид спазването на
изискванията за ненакърняване на основни човешки права по Европейската
конвенция за защита правата на човека и основните свободи не можем да се
ангажираме с конкретни
срокове за изпълнение на
заповедите за премахване
на сградите, ползвани за
живеене. Затова на първо
място трябва да има превенция.
По какви теми виждате възможности за задълбочаване на сътрудничеството с Камарата на
строителите в България
(КСБ)?
Ще припомня, че през
2019 г. участвах в първото
заседание на работната
група, инициирана от вицепремиера Томислав Дончев,
за обсъждане на актуални

теми в строителния сектор, в която се включиха
и представители на КСБ.
Една от темите тогава
засягаше дейността на
ДНСК относно засилване
на контрола за поддържане
на строежите в техническо
състояние, отговарящо на
основните изисквания по
ЗУТ. Освен това с КСБ вече
неведнъж сме провеждали
общи срещи и семинари, на
които дискутирахме наболели въпроси, свързани със
строителството и прилагането на разпоредбите на
ЗУТ, и на които сме намирали решения на проблемите.
Уверен съм, че съвместната ни работа с Камарата на строителите в България, която е важно звено
от инвестиционния процес,
ще продължи и в бъдеще.
Трябва да си сътрудничим
както с КСБ, така и с Камарата на инженерите в
инвестиционното проектиране и Камарата на архитектите в България, защото
проблемите са общи и ние
сме обвързани в този общ
процес, в който не трябва
да се делим. Ако имаме някакви затруднения, трябва
да ги обсъждаме заедно и
да си помагаме. Затова се
надявам да продължим да си
партнираме с КСБ за решаването на възникващите
проблеми и оптимизиране
на нормативната уредба.
Четете ли в. „Строител“ и какво е значението
му за Вас?
Редовно чета вестник
„Строител“. Въпреки ограниченията, наложени от
пандемичната обстановка,
изданието не спря да следи
развитието на всички ключови строителни проекти,
да информира читателите
си за напредъка по изпълнението на европейските
програми, законодателните
инициативи в страната, касаещи строително-инвестиционния процес, работата на правителството,
министерствата, Народното събрание, общините,
ресорните агенции и администрации.
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Проучване търси различни модели и политики
в градското планиране на Столичната община
Елица Илчева

София проучва градоустройствените планове на
Прага, Антверпен и Тирана
във връзка с подготвяното
изменение на своя действащ Общ устройствен
план (ОУП). Анализът е
изготвен от урбаниста
арх. Павел Янчев, който
живее и работи в Брюксел,
по инициатива на общинското предприятие „Софияплан”. Според директора
арх. Любо Георгиев, ако не
се актуализира най-важният градоустройствен
документ, столицата ще
нарасне с още 1 млн. души.
Действащият план на
София е приет през 2007 г.
и изменен през 2009-а. В последните години екипът на
арх. Любо Георгиев изготви
доклада „Визия за София”, в
който са заложени основните препоръки за развитието на града до 2050 г. Той
вече е приет от Столичния
общински съвет. Една от
главните задачи на предприятието за 2021 г. е да
завърши заданието за изменение на ОУП, което после ще бъде подложено на
обществено обсъждане.
Проучването на чуждия
опит предшества започването на работата по
същество. То разглежда
практиките при създаването на нови ОУП именно на
Прага, Антверпен и Тирана,
тъй като те са със сходен
профил на София. Целта му
е да се намерят приложими
иновативни подходи, които
да вдъхновят нови модели и
политики в градското планиране.
Стратегическите документи на трите европейски града имат няколко
общи ключови цели - да се
ограничи разрастването
им в околния ландшафт,
да се въведат ясни правила за строителството на
високи сгради, като за тях
са определени конкретни
територии. Особено внимание е отделено на екологичното развитие, на
запазването на чистотата на водата, въздуха и биоразнообразието. Основен
елемент е устойчивата
мобилност, която освобождава селищата от автомобилната зависимост и се
опитва да засили ролята на
пешеходството, градския
транспорт и велосипеда.
И трите плана обръщат внимание на качеството на публичните
пространства, като защитават културно-историческото наследство, характерните градски форми
и други. Те реформират наследената от XX век градоустройствена практика,
която се базира основно на

вътрешния жп транспорт

София, силует на града към кв. „Хаджи Димитър”. Източник: арх. Янчев

Авторът на сравнителния анализ арх. Павел Янчев е урбанист,
който живее и работи в Брюксел, но е ангажиран и в проекти
за подобряване на градската среда в София

функционално зониране, и
съчетават ясни урбанистични визии и цели, строги
и гъвкави регулации, приоритетни стратегически
проекти. Съдържат както
по-строги „твърди“, така
и по-гъвкави „меки“ правила, които да позволяват
защита на определени
части от застроената
среда и свобода в други
аспекти. Безкомпромисни
са регламентите за защита на градските публични
пространства, парковете,
градините, околоградския
ландшафт и биоразнообразието. По-гъвкавите правила са свързани с по-голяма свобода за частните
инвестиционни проекти.
Всеки план предвижда събития и кампании, които
да информират и въвличат
обществото в дебат от-

носно неговите предвиждания. Целта е да се постигне консенсус за бъдещото
развитие на града между
гражданите, администрацията и бизнеса.
Арх. Павел Янчев уточнява, че изследването е
търсило палитра от европейски градове, чиято култура на планиране и развитие е близка и съотносима
към тези на София. Устройствените планове, които
те създават в последните
две десетилетия, дават
отговор на един глобален
въпрос в урбанизма – как
развиваме територията
на голямо населено място в политикономически
контекст на обществени
отношения, в който общинските власти са само един
от многото участници с
роля на сцената на град-

ското развитие.
Основни ят инструмент за пространствено
планиране трябва да отразява това предизвикателство на плурализма,
да отразява и компенсира
неравните отношения и
възможности на различните участници в процеса, както и напрежението
между включването и изключването на участници.
„Тази линия на разсъждение
се процежда в основната
идеология на всеки един от
тези планове и ги обединява в усилието им да преоткрият урбанизма като
инструмент за създаване
на бъдещия град, където
всички живеем заедно“, казва арх. Янчев.
В анализа си той представя и различните идеи,
които са заложени във
всеки от трите града.
Във всеки от разглежданите примери планът се
изработва от голям екип,
принадлежащ на общинска
структура за планиране. В
случая с Антверпен и Тирана се използва концептуалната помощ на външен
за контекста консултант
със сериозен академичен и
практически опит, докато
в този на Прага екипът е
изцяло от Института за
планиране на града.

Антверпен е вторият
по големина град в Белгия
и второто по големина
пристанище в света след
Ротердам. Структурният
му план е изработен между
2006 и 2009 г. от италианските урбанисти Бернардо
Секи и Паола Вигано и тяхното STUDIO, базирано в
Милано и Брюксел. Те имат
практика с урбанистични
проекти в различни мащаби
- от визии за цели региони
като Grand Paris (2009) и
Москва до квартали, площади и паркове.
ОУП-ът е иницииран
от кмета Патрик Янсенс,
избран през 2003 г., и се
появява в момент, в който
градът се намира в своеобразен упадък - въпреки
огромния си потенциал
на световно пристанище
много индустриални зони
пустеят неизползвани, а
връзката на града и река
Схелде е загубена.
Планът има за цел постепенно да измести все
още действащия план за
зониране на територията на Антверпен (Gewest
plan) и да бъде новата
динамична платформа за
договаряне на урбанистичните проекти между
основните институции,
притежаващи терени и работещи на територията
на града – община Антверпен, провинция Антверпен,
Фламандския регион, фламандската транспортна
компания De Lijn, националната железопътна компания NMBS, компанията за
управление на водните пътища De Vlaamse Waterweg
и други локални участници,

кус върху откритите пространства и екологичната
инфраструктура, мрежата
от публични и частни зелени пространства и тяхната достъпност за пешеходци и велосипедисти.
Железопътен град достъп до и из града с релсов транспорт. Развитие
на трамвайната система
и регионалната железница,
както и връзката им с други екологични транспортни
средства.
Порьозен град - това е
стремеж за оптимизирано
използване на свободните
и празните сгради и имоти
чрез увеличаване или намаляване на плътността на
застрояване.
Град между села и метрополис - Антверпен се
стреми да бъде полицентричен с пространствени
и социални връзки между
райони и квартали, като
акцентът е върху качеството на средата за живот,
труд и отдих.
Тези 5 визии би трябвало да търсят мястото
си във всеки нов проект
– както общински, така и
частен. Всяка има и съвсем конкретно физическо
изражение в застроената
среда. Те дават и отговор
на основните проблеми на
селището – липсата на
публични пространства
и силна зелена система;
липсата на транспортни
връзки с региона, отдавна пустеещите имоти в
компактния център, труднодостъпните жилища и
социална инфраструктура.
Днес, 11 години след
приемането на плана, е
предприета нова актуализация.

Антверпен възстановява
връзката с водата, развива

Антверпен, част от стратегически проект за покриване
на магистралния околовръстен път и с възможност за
развитие на многофункционална зона, парк, водна и спортна
инфраструктура. Източник: Stad Antwerpen

Антверпен, парк Spoor Noord, изпълнен като един от стратегическите проекти към
Структурния план. Източник: Stad Antwerpen, AG Vespa, Bart Gosselin

чиито усилия трябва да
бъдат обединени и насочвани, за да може градът да
изпълни плановете и амбициите си.
Целите, които са в основата на документа, са:
Град на водата - възстановяването на връзката между града и река
Схелде.
Екологичен град - фо-

Прага е разделена на 700
местности, допуска
развитие в 470
Планът на чешката
столица е изработен от
Пражкия институт за планиране и развитие (Institut
plánování a rozvoje Prahy, IPR
Praha) под ръководството

на Роман Коуцки – университетски преподавател
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отключване на регулациите, загуба на зелени площи и ценно архитектурно
наследство, но при всички
положения създава проблеми за развитието на града.
В тази институционална реалност управата
на Прага в лицето на Института за планиране се
опитва да предизвика промяна, започвайки процес по
разработка на радикално
нов план на града, който
продължава и до днес –
документът е завършен
през 2018 г. и е в етап на
въвеждане на промените
в закона. Авторите му се
опитват да дадат нова
План на Прага (2018) - схема на 4-те основни устройствени
посока на действие – тази
зони. Черната пунктирна линия показва границата между
на стратегическа и поурбанизирани и неурбанизирани територии. Източник: IPR Praha
гъвкава регулация на територията и разкриваща
нови перспективи за инвестиции и развитие, без
да поставят под заплаха
исторически наследените
градски структури.
Съобразяват се с това,
че основна структурна териториална единица на Прага е местността, като градът е разделен на около 700.
От тях 470 определят като
такива, които подлежат на
развитие, а останалите
остават с режим на запазване на съществуващото
положение. Всяка местност
План на Прага (2018). Източник: IPR Praha
има свое наименование, а
и експерт с дългогодишен Същевременно Законът териториалната цялост е
опит. Институтът е об- за устройство на тери- избрана на базата на харакщинска проектантска ор- торията на Чехия залага тера на застроената или
ганизация с екип от около изключително дълги про- природната среда.
За всяка от 700-те
250 души, който се занима- цедури за разрешителни
ва със стратегическото и за строеж, а всяка промяна местности ОУП обаче
пространствено структу- на плана трае между 5 и 10 има готова кратка и ясна
риране на града. Плановете години. Паралелно с това характеристика - урбанина Прага са разделени на незастроените индустри- зирана ли е, с какъв потендве теми – стратегически ални територии са поста- циал е, как е зонирана, като
(който можем да оприли- вени под мораториум и не дават и карта на зоната.
чим на „Визия за София в могат да бъдат развивани, По този начин всеки гражбългарския контекст“) и тъй като подробни плано- данин или инвеститор, койустройствен план (еквива- ве за тях никога не са били то е заинтересован, има
лесен достъп до пълните
лент на ОУП). В допълнение изготвяни.
Арх. Янчев отбелязва, характеристики, без да
Институтът разработва
наръчник за проектиране че невъзможността на има неясни интерпретана публичните простран- стария план на чешката ции.
Основните четири цели
ства, регионална стра- столица да стимулира
тегия на железопътния свежи инвестиции в нови на плана са формулирани по
транспорт, план за устой- сгради донякъде успява да следния начин:
С п и ране на р а з р а чива мобилност и други па- пощади града от стихийно
ралелни на основните два.
Прага има действащ
план от 1999 г. и през
2009 г. местната власт
решава да изработи нов,
който обаче не реформира същността на стария.
Затова този „нов“ вариант
е отхвърлен още преди да
бъде приет, с аргумент, че
следва прекалено остарели
концептуални постановки.
Той е единствено за зониране и не засяга други градски системи. Определен е
и като много „твърд“ - за
всеки един нов инвестиционен проект се изисква
промяна с Подробен устройствен план, защото
не е пригоден към съвременните градски функции. Генерален план на Тирана (2017). Източник: Bashkia Tiranë

стването на града извън
компактния град – досегашният план е стимулирал разрастването извън
границите му, което е
неустойчива стратегия.
Новият насочва инвестиционните усилия към уплътняване на съществуващата градска структура.
Качество на публичното пространство –
то е гръбнакът и основен
структуриращ елемент на
града и съответно на плана и може да бъде инструмент за по-широко социално включване и повишаване
на качеството на обществения живот в населеното
място.
Осъзнаване на третото измерение и височината – голяма част от
града засега се развива в
рамките на височина от
2 - 7 етажа. Планът предпазва историческия град
от високо строителство
и предлага определени
зони за увеличаване на вертикалната плътност на
сградите.
Правила, които насочват и приоритизират инвестициите – анализира
се потенциалът на пустеещи територии, които вече
са определени за развитие
и попадат в рамките на
строителната граница на
града. Това са бивши индустриални зони или транспортни възли.

Тирана планира училищата
да са отворени 24 часа
Столицата на Албания преминава периоди на
османска и италианска
окупация. След 1989 г. в
града настъпва трудно
контролиран процес на
разрастване на урбанизираната територия. Това
налага нуждата от нови
регулации и планиране на
средата. Планът на Тирана
носи името Калейдоскопичен Метрополис TR030 и е
изработен в периода 2015
- 2017 г. от италианското

студио на архитекта и урбанист Стефано Боери от
Ротердам UNLAB, но основната работа е извършена
от голям екип специалисти
от местната община. Специфичен за града феномен
е, че поради националното
законодателство сградите имат една и съща форма и вид, отговарящи на
максималната застроена
площ, позволена от закона,
а проектантите са се превърнали в „преводачи“ на
цифрите в закона, грижещи
се единствено за интериора. Стратегическият документ се опитва да даде
отговор и решение на този
и всички основни проблеми
на градското развитие, наблюдавани преди 2015 г., и
когато градът е набъбнал
до 600 хил. души, административните граници се
увеличават, за да включат
малките сателитни кметства, всяко от които изработва свой собствен план.
В новия документ са разписани няколко стратегически проекта за реализация:
Метробоско – това е
наименованието на проект за зелен пояс, който да
ограничава разрастването
на градската тъкан извън
неговата компактност и
който свързва различни по
характер зелени и защитени зони.
Вис ококаче с т вен
обществен транспорт
- подобряване на съществуващата железопътна
система, обособяване на
линии за скоростни автобуси и лека железница. Фокус върху централната жп
гара и скоростната връзката с аерогарата.
Природен оазис - проект за натурализация на
зелена зона около езерото
Фарка, където животни и
растения са в естествен
хабитат.
Нов зелен ринг - реализиране на четвъртия
околоградски ринг с ширина между 20 и 50 м като
коридор за устойчива мобилност с градски и велосипеден транспорт.
Зелени и сини коридори - формиране на зелени
коридори по поречията на
трите реки, които минават през Тирана.
Нова мрежа от обществени училища - нови
локации, които са отворени 24 часа в денонощието
и ще служат за граждански
местни центрове, предоставящи общински административни услуги.
Земеделска система и мрежа от фермерски пазари - оборудване и
свързване на четири ценни
земеделски зони с инфраструктура, административен и финансов капацитет,
за да може пътят на продукцията на малките фермери до пазарите в Тирана
да бъде улеснен.
Мрежа от велоалеи
и устойчива мобилност
- разширяване на съществ ув а щ и т е тр ас ет а и
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гарантиране на разпространението им на територията на целия град.
Запазване на архитектурното наследство на
XX век - Тирана желае да
запази архитектурното и
урбанистично наследство
от трите основни периода
в историята на града - османския, италианския и комунистическия.

Защо се разглежда чуждият
опит?
Търсенето на опит
отвън за даден контекст
в урбанизма е непрестанен процес в историята
на градовете след XIX в.,
пише в проучването си арх.
Павел Янчев и посочва, че
например построяването
на градове, като Бразилия
на Нимайер, Чандигарх на
Корбюзие или плана на Илдефонс Серда за Барселона,
е своеобразна кулминация
на идеите на модернизма в
различни контексти.
Идеите за модерния
град се раждат вследствие на пренаселените
индустриални градове през
XVIII в. и XIX в. с растящо
население в условията на
индустриализираните селища, липса на хигиена, инфраструктура, достойни
жилища, както и болести,
бедност и неравенства. И
наистина модернизмът решава поне частично тези
проблеми по целия свят независимо от политикономическата реалност.
След втората половина на XX век, и най-вече
след петролната криза от
1973 г., урбанизмът е все
по-силно повлиян от растящата критика към идеите
на модернизма, към неспособността на технократичната и бюрократична машина да се справи с
проблемите на градовете
и паралелно с това от движението за запазване и
справедлив достъп до ресурсите на околната среда.
Осъзната е нуждата от повече комуникация между институции и граждани, но и
от радикалното пресичане
на дисциплинарните граници (Foucault, 1971).
Днес основни институционални страни в тези
процеси на формулиране на
принципи за урбанизиране на териториите са UN
HABITAT в световен мащаб,
както и Европейската комисия в рамките на ЕС. Но
както винаги интерпретацията на принципите е
много различна във всеки
контекст.
Междувременно ипотечната криза, която доведе до глобалната финансова криза през 2008 г., както
и настоящата пандемия и
очакваните в бъдеще икономически последици от
нея непрекъснато поставят на изпитание преразпределението на пространствените, природни и
инфраструктурни ресурси в
градовете.
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Кметът Пенчо Милков:

ȁȍȚȢȘșȐȔȕȈȟȐȕȐȌȈ
ȗȖȌȌȢȘȎȈȔȍȐțȊȍȓȐȟȈȊȈȔȍ
ȖȉȍȒȚȐȚȍȕȈșȗȖȘȚȕȈȚȈ
ȐȕȜȘȈșȚȘțȒȚțȘȈ
„Строител“ е не просто
вестник, а институция за
работещите в този бранш
Росица Георгиева
Г-н Милков, какво показват данните за изпълнението на бюджета
на община Русе за изминалата година?
2020 г. не беше никак лека, тя бе белязана
от пандемията и двата
локдау на, наложени от
държавата. Тези решения означаваха намалени
приходи както за отделния русенец, така и за
нас като местна администрация. Неданъчните ни приходи спаднаха
драстично, но въпреки
неочакваните трудности
хората бяха отговорни и
плати ха данъците си.
Това ни позволи да завършим започнатите преди
кризата дейности и да
осъществим планираните проекти за Русе.

Има ли обекти, които бяха отложени поради намалени приходи?
Не. Държах с екипа ми

да подходим с уважение
към постигнатото от
нашите предшественици,
затова настоях да бъдат
завършени всички големи
европейски проекти, които са започнати. И това
на фона на тежкото наследство, което получихме - през 2020 г. община
Русе понесе огромни финансови корекции заради
допуснати при предишната администрация нарушения при възлагането
на обществени поръчки
за 8,7 млн. лева, което е
само до момента. Трябваше да работим въпреки тях, да преодолеем
порочните практики и да
представим всичко в срок
на управляващите органи
на европейските програми. И се справихме.
Въпреки намалените
приходи успяваме да облагородяваме и крайните
квартали на Русе. С общинското предприятие
„Комунални дейности“ извършихме цялостно преасфалтиране на 13 улици,
6 паркинга и 12 участъка
от улици, локални платна
и пешеходни подходи. Вярвам, че това е важно, за-

Снимка Сергей Драганов

Кои са по-големите
об ек т и о т п ъ т на т а,
образователната, културната и социална инфраструктура, които
изпълнихте през 2020 г.?
Особено съм щастлив,
че беше проектирано и в
края на миналата година

стартира едно мащабно
начинание – строителството на спортна зала
с басейн в кв. „Дружба“.
Това е дългосрочна инвестиция, която правим
със собствени средства,
и сме твърдо решени да
изградим комплекса, защото до момента такова спортно съоръжение
липсва в тази част на
града.
По проект, одобрен от
Министерството на образованието и науката,
започнахме и строителството на нова детска
градина и допълнителен
корпус в най-голямото ни
средно училище.
Относно социалната
инфраструктура в ход е
изпълнението на два центъра за социални услуги
в Русе. През тази година
предстоят и дейности,
с които ще допринесем
и за равни я достъп до
обществени места на
хората с ограничена подвижност.

Емблематичният за Русе Пантеон на Възрожденците е напълно реновиран

щото често управниците
концентрират усилията
си единствено в градските центрове.
Русе е наричан Малката Виена на Балканите. Какви политики ще
реализирате за възстановяване и запазване на
културно-историческото наследство в общината в рамките на този
управленски мандат?
С колегите ми, отговарящи за устройството на територията, работим по създаването
на единен регистър на
сградите, които носят
ис тори че с кат а и к ул турна слава на Русе. До
м о м е н т а н е е п р ав е н
такъв, който да събира
всички данни за обектите. Целта е те да станат публични за граждан и те и го с т и те н а
града ни. Много е важно
усилията ни да не бъдат
е дн о с тран н и . Ло ш и те
стопани на такива ценни
здания - емблеми на Русе,
трябва да носят отговорност за бездействието си с години.
Щастлив съм, че общината осигури финансиране за реализирането на
прекрасната идея тази
година русенски младежи
да създадат 360-градусови модели, с които ще
визуализират отдавна
изчезнали сгради в града.

Бул. „Придунавски“

Това ще даде възможност
на всички да се докоснем
до миналото на Русе, а
благодарение на 3D технологията богатството
ни ще остане и за идните
поколения.
Имате ли проекти
п о т р ан с г р ан и ч н и т е
програми, които реализирате? Към момента
как си сътрудничите с
румънските си колеги за
популяризиране на региона с цел привличане на
повече туристи?
Наред с проектите за
подобряване на транспортните връзки в еврорегион Русе - Гюргево
с колегите от Румъния
работим заедно и в сферата на туризма. Чрез
съвместен проект беше
реновиран един от символите на Русе - Пантеонът на възрожденците, а
съвсем скоро ще инсталираме и мултимедийната продукция, която ще
разказва историята му
на посетителите.
На територията на
Гюргево ще бъде облагороден районът около
местната крепост, така
че българският и румънският народ да се радват
н а о б щ турис т и че с к и
маршрут от двете страни на Дунава. Надявам се
това да се хареса както
на приятелите ни от Румъния, така и на нашите

гости.
Какъв е броят на издадените строителни
разрешения във Вашата
община и към какво основно е насочен инвеститорският интерес?
Кризата, през която
преминаваме, неминуемо
се отразява зле и на инвеститорския интерес в
общините. В Русе за последната година сме издали 520 разрешения за
строеж. С колегите ми
обаче забелязахме една
полож и т ел н а т е н де н ция - нараства броят на
новите фотоволтаични
инсталации. Оценявам
високо тази постепенна
промяна в мисленето на
хората, защото знам, че
единствено заедно можем да изградим един позелен и устойчив град.
Какви са резултатит е о т Н аци она л на т а
програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни
сгради (НПЕЕМЖС) в община Русе? Считате ли,
че е важно санирането
да продължи и трябва
ли нещо да се промени?
Мисля, че НПЕЕМЖС
доказа своята полза по
отношение на спестяването на средства в
с е м е й н и т е б ю д же т и .
Програмата трябва да
продължи, защото дава
шанс разходите на домакинствата за отопление
значително да спаднат.
А освен за тази важна
икономия тя спомага и
за удължаване на жизнения цикъл на сградите.
Досега в община Русе по
НПЕЕМЖС са санирани 29
блока, а в момента имаме
подготвени документи за
още 67, за които очакваме
решение дали ще се реализират в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост
на Република България.

петък, 29 януари 2021
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В края на настоящия
програмен период 2014
– 2020 г. може ли да разкажете кои са най-значимите обекти с еврофинансиране, реализирани
на територията на Русе
и региона?
Както споменах, през
изминали я програмен
период от предишното
ръководство бяха започ-

считате, че е най-важно
да се осигурят средства
с оглед на нуждите на
о б щ и н а т а ? И в т а зи
връзка работите ли
вече по подготовката
на проекти, които ще се
финансират през 2021 –
2027 г.?
Разбира се, отделът,
който координира проектите ни, отдавна е в
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Снимка Явор Мичев

план за възстановяване
и устойчивост, както и
одобрението на Европейската комисия за бъдещите оперативни програми,
с които страната ни ще
може да бъде финансирана.
Различното този път
е, че при про е к т н и те
предложения ще се търси
съвместното кандидат-

Приоритет през новия програмен период за община Русе е задълбочаването на връзките с Румъния

номическото развитие
на цялата територия. В
този смисъл приоритет
при кандидатстването
ни ще бъде подобряване
на свързаността на Русе
с Румъния и останалата
част на България и развитието на инфраструктурата в индустриалните
зони, за да се подпомогне

Как бихте искали да
изглежда общината в
края на настоящия управленски мандат?
Русе е градът, с който е свързан целият ми
живот, и ме води огромният стремеж да го съхраним и развиваме. Населените места в цялата
община трябва да са почисти и приветливи, бизнесът - проспериращ, а
хората тук - където им е
мястото.
Русе има своята гордост и своето място на
националната карта. Но
е загубил позиции, години
наред е оставен в ролята на догонващ град. За

На обновения кей се радват
малки и големи

нати редица проекти,
като голяма част от тях
трябваше да завършим с
екипа ми през 2020 г. Така
беше изградена нова кейова стена на брега на
Ду нава, за която вече
има концесионер, който
ще оперира пристанището ни. Кейът в Русе също
беше изцяло обновен и се
превърна в любимо място
за отдих. Вече приключихме един от етапите и
продължаваме да действаме по пълната рехабилитация на пътната
настилка и тротоарите
на ключовия русенски булевард „Липник“.
Работата по проектите с европейско фин ан с и р ане не с п и р а и
през следващите месеци
предстои да завършим
реконструкцията и рехабилитацията на булевард
„3-ти март“ и прилежащия му мост. Ще бъдат
доставени 20 електрически автобуса и 15 тролейбуса, с които ще се
подобри транспортното обслужване на града,
като същевременно те
ще бъдат щадящи към
околната среда.
Другият ни голям проект е изграждането на
анаеробна инсталаци я
за разделно събрани биоразградими отпадъци.
С него отново се фокусираме върху опазването
на природата чрез намаляване количеството на
депонираните отпадъци
в община Русе.
П р е д праг а сме на
новия програмен период. Какви ще бъдат найголемите различия от
приключващия? За какво

цифичните нужди на Русе
действа ме да закупим
нова по-добра техника за
общинските ни предприятия. Още тази година ще
бъдат доставени 9 високотехнологични автомобила, с което разширяваме капацитета си да се
грижим за русенци.

инициативи?
В началото на мандата си разговарях с ръководството на ОП на
КСБ – Русе, и призовах
членовете му да кандидатстват свободно за
обществени поръчки на
общината. Пред тях ясно
заявих, че те няма да се
печелят от няколко поз н ат и ф и р м и, а в с е к и
може и трябва да участва в процедурите.
В. „Строител” и
НСОРБ реализират рубриката „Кметовете
говорят”. Какво е мнението Ви за тази съвм е с т н а и н и ц и а т ив а ,
както и за ролята на изданието на КСБ?
„Строител“ е не просто вестник, а институци я з а р аб о те щ и те в
този бранш и за всички,
които се интересуват от
строителната материя.
Започнах да го чета като
юрист и до ден-днешен
чрез него се запознавам с

ОУ „Братя Миладинови“ е с над 100-годишна история

трескава по дготовка.
Сега очакваме приемането на Национални я

стване на общините от
един регион и приносът
на всяка от тях за ико-

Център за настаняване от семеен тип „Любов“ в Русе

Една от сградите, санирани по НПЕЕМЖС в Русе

цялостното икономическо развитие на региона.
Щ е тъ р с и м н ач и н и да
поддържаме и увеличаваме обектите на спортната инфраструктура
– особено тези, които са
свързани с традиционните за нашия град плувни
дисциплини.
Относно осигуряването на средства за спе-

да го утвърдим като Северната столица на България, е важно русенци
да сме единни за своята
обща кауза.
Сътрудничите ли
си с Областното представителство на КСБ в
Русе? Къде виждате възможности за задълбочаване на диалога и общи

най-добрите технологични, обществени и правни
практики. А съвместната рубрика с НСОРБ е
много полезна, тъй като
съм наясно колко малки и
огромни битки трябва да
води всяка местна администрация, за да постига
своите успехи в България.
Желая Ви още дълги
години да задавате пулса
в този сектор и все повече верни читатели!
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ǯȈȔȔȐȕȐșȚȢȘȐȕșȗȍȒȚȐȘȈ
țȟȐȓȐȡȕȐȚȍȘȍȔȖȕȚȐȊǺȢȘȋȖȊȐȡȍ

Общината ще строи нов корпус на математическата гимназия
Страницата
подготви
Елица Илчева
Със средства от Националния Доверителен
ЕкоФонд (НДЕФ) стартираха ремонтните дейности по сградата на ДКЦ
Поликлиниката в Казанлък.
Общата стойност на проекта е 804 008 лв., от които безвъзмездната помощ
е 680 762 лв. с ДДС.
Мерките за енергийна
ефективност включват топло- и хидроизолация на покрива, саниране на фасадите
с минерална мазилка, подмяна на дограма, на ел. инсталация и осветителни тела в
общите части.
Подкрепата за общинското дружество „ДКЦ
Поликлиника – Казанлък“
ЕООД е сред приоритетите на кмета Галина
Стоянова в предложенията за бюджета за 2021 г.
Строително-монтажните работи по сградата са
част от дейностите на
местната администрация за стабилизация на
общинското дружество.
През настоящата година
са планирани средства за

Зам.-министър Таня Михайлова провери ремонтните
дейности в две училища в Търговище. В обновяването на
Трето ОУ „П. Р. Славейков” и Професионалната гимназия по
земеделие се влагат над 250 000 лева. Те са осигурени от
Министерството на образованието и науката.
„Тук много се работи. Удоволствие е да се види. Има
изключително активен екип”, каза зам.-министърът. По
думите й, когато всички - и местната, и централната
власт, имат обща цел, се постигат резултати. Проектът
на Трето ОУ е за 130 000 лева и включва физкултурния салон, подмяна на старата дървена дограма с нова от PVC,
боядисване на стените и смяна на подовата настилка.
В гимназията по земеделие се инвестират 121 000
лева. Работи се в три направления: хидроизолация на покрива; топлоизолация и система за отводняване; обновяване
на учителския кабинет.

вътрешни ремонти, закупуване на нов рентгенов
апарат и автомобил. За
съфинансиране на проекта
за реконструкция са предвидени 150 хил. лв.
Община Казанлък получи одобрение от Министерството на образованието и науката и
по проект по Програма
„Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли,

детски градини и училища“ за строителство на
допълнителен корпус на
ППМГ „Никола Обрешков“.
Там се предвижда изграждането на допълнителна
сграда с 12 класни стаи,
както и доставка на обзавеждане и оборудване, с
което ще се осигурят 312
учебни места.
Така ще се обезпечи
преминаването на едносменен режим на обучение.

Към момента в единственото по рода си училище за
няколко общини в област
Стара Загора има 675 ученици. Предвиденото време
за реализирането на проекта е 36 месеца, считано
от 2021 г., стойността 2 000 000 лв. с ДДС безвъзмездно финансиране.
Предстои изготвяне на
инвестиционен проект и
провеждане на обществени поръчки.

ǷȘȈȊȐȚȍȓșȚȊȖȚȖȖȚȗțșȕȈȔȓȕȓȊȏȈǴǩǨǳÄǰȊȈȕǹȒȍȕȌȍȘȖȊ´Ȋ
оборудването ще бъде инǫȖȞȍǬȍȓȟȍȊ
сталирано. „Най-близкото
Правителството отпусна 1,8 млн. лв. по бюджета на община Гоце Делчев
за купуването на графичен
рентген, компютърен томограф, ехограф и цифров
мамограф за многопрофилна болница „Иван Скендеров”
в града, както и за ремонт
на помещенията, в които

лечебно заведение, където
към момента има подобна
апаратура, е на 100 км, и
то по планински път. Сега
образната диагностика ще
бъде подменена, с което ще
се подобри качеството на
предлаганата услуга и за
жителите на близките общини“, съобщават от кметството.

ǶȉȓȈȋȖȘȖȌȧȊȈȚȏȍȓȍȕȐȏȖȕȐ
ȊǹȊȐȓȍȕȋȘȈȌșȢșșȘȍȌșȚȊȈȗȖǷǸǹǸ
Обекти за отдих ще бъдат изградени и благоустроени в Свиленград и в селата от общината Левка и Димитровче, съобщиха от местната администрация. Това
ще стане по проект на стойност 84 582 лв., финансиран
от Програмата за развитие на селските райони, като
договорът вече е подписан.
В кв. „Капитан Петко войвода” паркът ще бъде почистен и затревен, а на алеите ще има ново покритие. Ще
бъде изградена и детска площадка с модерни съоръжения. Ще бъдат монтирани нови пейки и кошчета, ще се
направи беседка, ще има осветление.
Зелените площи в селата Левка и Димитровче ще
бъдат облагородени с изграждането на нови площадки
за деца и пейки.

ДУПНИЦА

ǷȖȌȗȐșȈȝȈȌȖȋȖȊȖȘȗȖ
,17(55(*ȏȈȘȍșȚȈȊȘȈȞȐȧȕȈ
ȟȈșȖȊȕȐȒȖȊȈȚȈȒțȓȈ
Договор за ремонт и реставрация на символа на Дупница – часовниковата кула,
подписа кметът Методи
Чимев. Местната община е
водещ партньор по проекта
за финансиране по трансграничната програма INTERREG
„България-Северна Македония”
с Крива Паланка.
Предложението е било внесено преди почти три години,
но заради пандемията допълнително се е забавило. Общата
сума на проекта за двете общини е на стойност 459 435,02
евро.
За Дупница се предвижда часовниковият механизъм на
кулата да бъде заменен с нов, а старият да се запази като
музеен експонат. Заложени са и дейности за ремонт и облагородяване на емблематичната сграда. Предвижда се и
монтиране на монокли. Кулата ще бъде укрепена и възстановена и във вътрешната си част и ще бъде отворена за
посетители.

ǶȉȧȊȐȝȈȖȉȡȍșȚȊȍȕȈȗȖȘȢȟȒȈ
ȏȈȘȍȒțȓȚȐȊȐȘȈȕȍȕȈȏȈȒȘȐȚȖȚȖ
șȔȍȚȐȡȍ

www.saracakis.bg Ɣ София 1404, ул. „Околовръстен път“ 35 Ɣ +359 2 441 99 30

В Дупница обявиха обществена поръчка за рекултивация
на закритото преди години сметище. То заема площ от близо
60 декара в непосредствена близост до най-големия жилищен
квартал „Бистрица“ и под едноименното село и е най-сериозният замърсител на въздуха, защото почти постоянно гори.
Преди месец държавата е предоставила терена на общината. Финансирането е по ОП „Околна среда“, а стойността
на проекта е над 4 млн. лв. без ДДС.
Избраният изпълнител трябва да изготви работен проект, да извърши строителните дейности, мониторинг и биологична рекултивация. Срокът за изпълнение на поръчката
е 350 дни.
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ǶȉșȢȎȌȈȚȗȘȖȍȒȚȐȚȍȏȈǳȍȚȕȐȧȚȍȈȚȢȘ
ȐǴȓȈȌȍȎȒȐȧȌȖȔȊȀțȔȍȕ
Очакват се близо 5 млн. лв. от ОП „Региони в растеж 2014 – 2020“
Страницата подготви
Елица Илчева
На обществено обсъждане в Шумен са представени
проектите за обновяване на
Летния театър и Младежкия
дом в града и намерението за
поемане на дългосрочен заем
за съфинансирането им. Те са
част от инвестиционната
програма на местната администрация с предвидена безвъзмездна помощ по ОП „Региони в
растеж 2014 – 2020“. Очаква се
всеки момент да бъдат подписани договорите за изпълнение,
става ясно от прессъобщение
на кметството.
За Летния театър е планирана цялостна реконструк-

Трима зам.-кметове бяха готови да отговарят на
въпроси по време на общественото обсъждане

ция за 2 434 009 лв., от които
1 435 956 лв. ще са от „ОПРР
2014 – 2020“. Там ще се изгради нова трибуна, разположена
амфитеатрално с 5 сектора
за зрителите и капацитет
900 места. Съществуващата

козирка ще бъде санирана, ще
бъдат възстановени двете осветителни кули и падналата
ограда на съоръжението. Заложен е ремонт на помещенията
под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сер-

ǪȢȏșȚȈȕȖȊȧȊȈȚȊȍȓȖȈȓȍȧȚȈȔȍȎȌț
ǩȈȓȟȐȒȐǨȓȉȍȕȈ
Подписан е договорът за изпълнение на
проекта за възстановяване на велоалеята
между Балчик и кк „Албена“. Трасето е с
обща дължина 8,7 км, а ширината му е 3 м.
Алеята е построена преди повече от 30
години. „Ремонтът ще затвърди Балчик
като привлекателно място“, съобщават
от Областния информационен център.
Дейностите обхващат възстановяване на 6 520 кв. м асфалт, който на места
е напълно разрушен. Ще се направи маркировка по цялата дължина, ще бъдат
поставени пътни знаци. В началото - на
спирка „Сборно място“, ще се монтира ин-

Проектът за Летния театър е готов от 2018 г.

формационна табела с туристическите
обекти в района.
Общата сума за строителните дейности е 234 769 лв., а срокът, в който
трябва да приключи работата, е три месеца. Финансирането е от Програмата за
развитие на селските райони по проект
на Местната инициативна група „Балчик
- Генерал Тошево“.

визните помещения. На касите
ще бъдат изградени подходи за
инвалиди. Ще се възстановят
околните пространства и ще
се запази съществуващото
озеленяване.
Проектът за Общинския

младежки дом е за частична рехабилитация, която включва подмяна на покрива, обновяване на фоайетата, концертната зала и някои помещения. Ще
бъде санирана фасадата и ще се сложи
нова дограма. Рампи и нова стълбищна
платформа ще улесняват посетителите с двигателни затруднения. Във
вътрешния двор ще се направи външен асансьор. Дейностите са на обща
стойност 2 518 356 лв., като от тях
1 714 815 лв. са безвъзмездна помощ от
оперативната програма.
„Проектите попадат в оста на
„ОПРР 2014 – 2020“ за културна инфраструктура, където има задължително
съчетаване на парите от ЕС с финансов инструмент или кредит, и затова
се налага общината да поеме заем“,
обясни зам.-кметът на Шумен по „Икономическо развитие“ Росица Антонова.
За реализацията на двата проекта
общината иска да тегли кредит от
Регионалния фонд за градско развитие,
който ще изплаща 12 г. 650 000 лв. ще
са за дофинансиране на ремонтите в
Младежкия дом, а 456 800 лв. за тези
по Летния театър.

ȓȊȏȈǷȢȘȊȖȝȐȘțȘȋȐȟȕȖȖȚȌȍȓȍȕȐȍ
ȕȈȖȉȓȈșȚȕȈȚȈȉȖȓȕȐȞȈȊǺȢȘȕȖȊȖ
Започна основен ремонт на Първо
вътрешно отделение на областната
болница във Велико Търново. Строително-монтажните дейности са стартирали преди няколко дни, като целта е да се
обновят всички помещения в звеното.
Обществената поръчка е спечелена от
търновската ЕТ „Идеал – Хасан Юсеинов“
с оферта от 239 836 лв. Изпълнителят
следва да приключи обекта в срок от 58

календарни дни.
Предвидено е да се направи основно обновяване на стените и таваните,
подмяна на прозорци и врати, монтаж
на нови електрически табла и енергоспестяващо осветление, ВиК реновация,
поставяне на отоплителни алуминиеви
глидери, вентилационни инсталации, модерна пожароизвестителна система и
други.

ǸȍȕȖȊȐȘȈȚȋȖȌȐȠȕȐȧȝȘȈȔÄǹȊǺȘȖȐȞȈ´Ȋ
ȉțȘȋȈșȒȖȚȖșȍȓȖǰȏȊȖȘ
Община Бургас ще продължи да финансира реставрацията на 130-годишния храм „Св.
Троица“. Тази година ще бъде облагороден
теренът около църквата, за да бъде улеснен
достъпът, след като през 2020-а с 30 000 лв.
от местния бюджет е изграден нов покрив,
обновена е и камбанарията. Поставена е нова
мазилка и фасадата е изцяло боядисана.
Предвижда се да бъде демонтирана и реставрирана и автентичната дървена ламперия, която е част от интериора от построяването на храма в далечната 1886 г.

НАЛ

ИЧЕ
СКЛ Н НА
АД

ǍǯǿǻǰǽǲǶǱǲǽ*5
Църква „Св. Троица“ е обявена за паметник на културата. От двете й страни са
разположени паметни плочи на загинали през
Балканската война българи от този край.

ǶȉȕȖȊȧȊȈȚȗȖȒȘȐȚȐȧȗȈȏȈȘȊǰșȗȍȘȐȝ
Община Исперих е готова с проект за
нов облик на покрития пазар и административната сграда към него. Средства за реновирането на обекта ще се търсят чрез
Местната инициативна група (МИГ) „Исперих“, се посочва в докладна записка на кмета
Белгин Шукри.
Според предложението конструкцията на
пазара е в добро състояние и ще бъде изцяло
запазена. По всички фасади ще се разположат нови пана, изработени от еталбонд и
плексигласови плоскости. Покривът ще бъде
изпълнен с поликарбонатни платна. Към тър-

жището ще има три подхода - два от източната страна и един от западната.
За административната сграда е планиран цялостен ремонт на покрива и вътрешни подобрения. По още няколко общински
проекта ще се търси помощта на МИГ. В
селата Йонково и Лудогорци се предвижда да бъдат изградени места за фитнес
на открито, а в Свещари, Тодорово, Голям
Поровец, Подайва, Вазово и Белинци да се
създадат кътове за игри за деца, както и
за обновяване на сградите на читалищата
в Делчево и Вазово.

&800,16ǱǯǵǰǭǿǲǸ
ǞǼǽǲǱǺǻǰǽǲǮǸǻǽǵǼǲǽǵǷǸǵǹǭǿǵǷ
ǹǲǾǲȃǭǹǻǿǻȄǭǾǭǰǭǽǭǺȃǵȌ

ПРОМОЦИОНАЛНА
ЦЕНА

189 000 лв.
Цена без ДДС

ǷȓȈȕȐȘȈȚȕȖȊȈȉȖȒșȖȊȈȏȈȓȈȊǹȓȐȊȍȕ
Министърът на младежта и спорта
Красен Кралев и кметът на община Сливен
Стефан Радев са се договорили съвместно
да финансират изграждането на нова боксова зала в града. Радев е обявил пред Кралев,
че общината междувременно предвижда и
ремонт на помещение в училището, в което
към момента тренират децата - СУ „Хаджи
Мина Пашов“. Възможен вариант е и реконструкция на бившите хали, тъй като се търси най-доброто, за да могат състезателите

на „Армейски спортен клуб по бокс“ да продължат своята подготовка.
„До момента е финансирано изграждането на две нови боксови зали - в Русе и Варна,
както и обновяването на други 3, които са
разположени в Пловдив, Плевен и София. За
съоръженията е закупено и ново оборудване.
Страната ни ежегодно е домакин на големи международни прояви, които получават
помощ от ММС и преминават при отлична
организация“, припомнят от ведомството.

0700 20 404

WWW.INGCONSULT.BIZ
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Доц. д-р инж. Петър Филков, декан на Хидротехническия факултет на УАСГ:

ǪșȓȍȌȊȈȡȖȚȖȌȍșȍȚȐȓȍȚȐȍȊșȜȍȘȈȚȈȕȈȊȖȌȐȚȍȡȍșȈȕțȎȕȐ
ȔȐȕȐȔțȔȝȐȌȘȖȐȕȎȍȕȍȘȐȏȈȊȢȘȠȊȈȚȗȖȕȈȋȖȌȐȕȈ
Снимка авторът

Георги Сотиров
Доц. Филков, като консултант на Световната
банка преди време участвахте в изготвянето на обща
стратегия за управление и
развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите.
С големите наводнения и
последвалите свлачища и
срутища от последните
седмици темата стана актуална. Накъде вървим?
Наводненията около Нова
година бяха неприятни, но
подобни явления са се случвали и ще се случват. Сега
конкретно причината беше,
че валежите паднаха при налична снежна покривка. Вярно, на места валежът беше
интензивен или в големи количества, но сам по себе си
не беше нещо извънредно.
Обаче в комбинация с разтопения сняг и водонаситената почва се получи голям
отток.
Всички хидроинженери
знаем, че

няма корекция на река,
дига или друго защитно
съоръжение, което да
предпазва 100%.

Оразмерява се за определена обезпеченост – 5%,
1%, 0,1%, т.е. повтаряемост
веднъж на 20, 100 или 1000
години. Но никъде не е казано, че „веднъж на 100 години“
означава „веднъж след 100
години“.
Има два основни въпроса,
когато се говори за превенция от наводненията. Първият е „проектантски“ – при
какви данни за отток и водни количества е оразмере-

но съоръжението и какви са
условията сега. Има промени в климата – валежите са
по-редки, но по-интензивни и
обилни, а периодите на суша
между тях се увеличават.
Средно за година количествата вода са почти същите, но разпределението им е
различно. Сега, ако някой направи изчисления, може да се
окаже, че оразмерителният
дебит за една корекция е с 10
- 20% или дори 50% по-голям

ЗАВОД ЗА МЕТАЛНИ
КОНСТРУКЦИИ

02/ 973 34 42

Предлагаме на Вашето внимание най-новия модерен завод за метални конструкЗаводът е оборудван с последно поколение автоматизирани линии за производство
на метални конструкции за индустриални проекти, различни конфигурации сгради
и съоръжения, произведени от висококачествени стомани. Заводът предлага доставка и монтаж на металните конструкции до всяка локация в страната и чужбина.
Компанията „Балкан Стийл Инженеринг“ е с 20-годишен опит в търговията и преработката на стомани и стоманени изделия. Ние сме един от водещите метални сервизни центрове за производство на арматурни заготовки, профили за сухо строителство, ламарина на лист и лента, LT профили, търговия с всички видове плоски и
дълги метални продукти и тръби.

„Балкан Стийл Инженеринг“ ООД
гр. София, кв. Кремиковци –
индустриална зона
Завод за метални конструкции
Офертен отдел: +359 2 978 48 11

гр. София, кв. Казичене
Метален сервизен център
Търговски отдел:
+359 2 973 34 42, +359 2 971 11 09

e-mail: sales@balkansteel.com

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ
W W W. BAL KAN STE EL .COM

от този, при който е била
проектирана. Трябва да се
отбележи и т.нар. отточен
коефициент на водосбора. Не
е все едно дали дъждът вали
върху гора или върху голи поляни. През лятото това е от
огромно значение. А горите
у нас оредяват. Тук отварям
една скоба – преди малко казах „ако някой направи изчисления“.

Голяма болка в гилдията
е, че данните за оттока
на реките не са свободно
достъпни, поне за хората
на науката.
Националният институт
по метеорология и хидрология (НИМХ) ги събира с пари
на държавата, но ги продава
доста солено. Как един учен
извън системата на НИМХ
може да направи какъвто и
да е анализ и да даде количествена оценка на промените в климата? Никой от
нас не е Бил Гейтс.
Вторият въпрос е „експлоатационен“. Как се поддържат корекциите, дигите
и другите съоръжения? Тук
нещата са далеч по-сложни
и неприятни, но решенията
са в ръцете на хората. Стопанисването в държавни територии е задължение на „Напоителни системи“ ЕАД, а в
урбанизираните райони – на
общините. И едните, и другите нямат финансовия капацитет да поддържат всичко
построено. Неслучайно преди 30 и повече години имаше
фонд „Мелиорации“, чрез който се финансираше строителството и поддръжката
на цялата хидромелиоративна инфраструктура. Липсва
и експертен потенциал, найвече в местните администрации. Чуждестранните
експерти на Световната
банка казаха:

„водата не знае коя дига е
държавна и коя е общинска – тази инфраструктура трябва да се разглежда
като едно цяло“.
Предложиха решение в
стратегията, която формално се прие, но дотам.

Преподавате хидромелиоративно строителство и хидромелиорации и
помпени станции… В университет, където на мода
е архитектурата и строителното инженерство, има
ли желаещи да се научат
да изграждат безкрайно
сложните и отговорни съоръжения като язовирните
стени?
В бъдеще едва ли ще се
проектират много и големи
язовирни стени. Но ще се
проектират малки. Неминуемо е – някои искат частни
„водоеми“, други разрушават изградени малки язовири, които в един момент
ще ни потрябват. И, което
е по-важното, големите
язовири ще имат нужда от
рехабилитация. Това е дори
по-сложно от „чистото“ проектиране, защото трябва да
се съобразиш с куп ограничителни условия. Така че не е
безсмислено студентите да
се учат да проектират язовирни стени. Същото важи
и за напоителните системи
– канали, специфични съоръжения, помпени станции.
Забелязвам, че подобни тесни специалисти стават все
по-дефицитни в Европа. За
съжаление, недостигът е и
у нас. От страна в първата
шестица в областта на хидротехниката и хидромелиорациите преди 30 години,
строила в чужбина, при това
качествено и признато от
конкуренцията, сега сме почти като страна от Третия
свят. Е, да, каним външни
специалисти, защото нямаме и не можем да произведем
свои ли?
Ще Ви дам малко статистика. В България в момента
има общо около 4900 студенти в направлението „Архитектура, строителство
и геодезия“. Обаче разпределението по специалности
е приблизително следното:
„Архитектура“ и сродни на
нея - 36%, „Конструктивно
инженерство“ и сродни - около 33%, „Геодезия“ - към 11%,
„Пожарна безопасност“ - 6%,
„Транспортно строителство“
- около 5%, „Водно строителство“ - около 5%, „Геотехника“ и близки до нея - към 4%.

От близо 5% „водни“
специалности към 4,2% са
„ВиК“, а само около 0,8% „Хидростроителство“.
Неслучайно последната
специалност стана защитена преди 2 години, а от тази
учебна година и без такси.
Това доведе до увеличение
на приема, но за съжаление
намаля този във „ВиК“. А и
двете са важни за страната - в „Напоителни системи“
ЕАД, при ВиК операторите,
в „Язовири и каскади“, в общините - навсякъде трябват хидроинженери. Колеги
от по-малките областни
градове споделят, че когато се пенсионират – след
5 до 10 години, няма да има

кой да работи. Ще се отвори
пропаст между опитните и
младите специалисти – ще
се прекъсне предаването на
знания и трупан с годините
опит. В същото време отговорни фактори в сферата
на водите са на мнение, че
в следващото десетилетие
на страната ще са нужни
между 1200 и 2000 хидроинженери – ВиК, хидротехници, хидромелиоратори. Аз си
мисля, че и 500 ще свършат
работа, ако им се слуша мнението и ако са качествени
специалисти.
Но с по 30 - 40 завършващи на година нещата не
изглеждат оптимистично.
Да, държавата направи правилна стъпка със защитаването на специалността,
но трябва да се помисли и за
конкурентното заплащане
на младите ни колеги. Сега
в някои експлоатационни
предприятия позиции за висшисти се заемат от завършили строителни гимназии,
защото заплатите са неприемливо ниски.
Искам да засегна и друг
болен въпрос, за който не се
говори много. Освен хидроинженери

има сериозна липса на
средното ниво – строителни техници.
За съжаление, сегашните
професионални гимназии не
„произвеждат“ подобни специалисти. В миналото една
част от тях продължаваха
да се обучават в университети, но друга влизаше в
практиката. Сега това не е
така. Много често за технически ръководител на обекта
се назначава инженер, но не
защото е по-компетентен, а
защото няма друг.
Очаква се известно
„демократизиране” на обучението в условията на
пандемията. Проектант на
сложни хидротехнически и
хидромелиоративни съоръжения обаче трудно се става от разстояние.
Пандемията изненада
всички ни. Постави ни в условия да избираме – нулева
година или онлайн обучение.
Наясно сме, че правим компромис, но избрахме по-малкото зло. Новият начин на
комуникация натоварва и
преподаватели, и студенти.
Не е лесно, но трябва да си
дадем сметка, че висшето
образование е по-скоро обучение на начин на мислене,
отколкото на придобиване
на занаят. Не можем да наливаме знания с фуния – те
се придобиват със самоподготовка: четене, смятане, чертане… Личната,
присъствена комуникация
преподавател - студент е
много важна, затова когато
и доколкото е разрешена, я
има. Търсят я и двете страни, но трябва да спазваме
наложените правила и ограничения.

АКЦЕНТИ
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ǨȘȝȐȚȍȒȚȐȚȍȕȈǯȈȝȈǽȈȌȐȌ
ȗȘȖȍȒȚȐȘȈȝȈȕȍȉȖșȚȢȘȋȈȟȐ
ȊȀȍȕȎȍȕ

ДО
Стоян Стоянов – 70 г., РКСВ Търговище
Полк. Красимир Тодоров - 75 г., секция „Строители воини”
Евгени Добранов – 75 ., РКСВ Габрово
Валери Илиев – 80 г., РКСВ Монтана
Никола Дачков – 70 г., РКСВ Враца
Полк. Васил Генчев – 85 г., секция „Строители воини”
Кирчо Димчев – 75 г., РКСВ Варна
Йордан Мазнов – 85 г., РКСВ Враца
Светозар Бобев – 90 г., РКСВ Враца
Иван Радев – 95 г., РКСВ Димитровград
Антон Иванов – 75 г., РКСВ Смолян
Минко Георгиев – 75 г., РКСВ Добрич
Петко Иванов – 70 г., РКСВ Ямбол
Мария Грозева – 80 г., РКСВ Кърджали
Людмила Юровска – 75 г., РКСВ Варна
Йордан Йорданов – 85 г., РКСВ Разград
Дамян Камбуров – 90 г., РКСВ Бургас

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

със система за събиране и преработка на
използваната вода и фотоволтаични инсталации, които ще концентрират слънчева енергия за генериране на електричество, за да отговорят на нуждите на
цялата област. За автоматично регулиране на отоплението и минимизиране на
консумацията на енергия ще се използва
„интелигентна система за управление“,
която следи външните и вътрешните
нужди на сградите.

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

ǹȈțȌȐȚșȒȈǨȘȈȉȐȧșȚȘȖȐȓȐȕȍȍȕ
ȔȍȋȈȗȖȓȐșȕȈȒȔ
На старт е проект за линеен град без
автомобили или улици в Саудитска Арабия.
Строителството ще започне първото тримесечие на 2021 година. 35-ият престолонаследник на страната Мохамед ибн Салман Ал
Сауд обяви, че това е „цивилизационна революция, която поставя хората на първо място”. Мегаполисът ще носи името „Линията“ и
ще бъде с дължина 170 км, като ще се състои
от свързани общности - „градски модули“. Той
ще осъществява и връзката между брега на
Червено море и северозападната част на Саудитска Арабия.
Част от мегапроекта Neom - напълно
автоматизиран регион, който ще обхваща
Саудитска Арабия, Йордания и Египет, линейният град ще струва 500 млрд. долара.
Очаква се до 2030 г. в населеното място да
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НАЦИОНАЛЕН КЛУБ
НА СТРОИТЕЛИТЕ-ВЕТЕРАНИ

НКСВ

Страницата
подготви
Елица Илчева
Екипът на Zaha Hadid Architects проектира 400-метрови небостъргачи, съчетани с озеленени тераси . Многофункционалният комплекс Tower C ще преобрази
лицето на Шенжен. Кулите с изглед към
залива ще бъдат едни от най-високите
сгради в южнокитайския град, превърнал
се в световен център за технологични
иновации.
Двата небостъргача ще бъдат свързани от многоетажен подиум, състоящ
се от поредица криволичещи тераси,
всяка от които ще бъде изпълнена с
градини. Сливайки се със съседния парк,
този необичаен стъпаловиден подиум
ще създаде ново публично пространство
за динамично нарастващия Шенжен.
Очаква се строителните материали
да могат да се рециклират и да имат
нисковъглероден отпечатък. Вътре Tower
C ще включва офис площи с естествено
осветление, както и развлекателен комплекс, хотел, конгресен център и художествени галерии. Tower C е оборудван

Ñòðîèòåë

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!
Януари 2021 г.

Инж. Тодор Топалски
Председател на УС на НКСВ

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.
има 1 милион жители. Високоскоростният
транспорт, комуналните услуги, цифровата
инфраструктура и логистиката ще бъдат
безпроблемно интегрирани в специални пространства, разположени „в невидим слой“ - изображенията показват автономни превозни
средства, метро и високоскоростен товарен
транспорт под земята. Всъщност, нивото на
земята ще бъде пешеходно, поддържано от
две подземни – „ниво на обслужване” и „транспортно”. Сградите ще бъдат въглеродно неутрални и ще се поддържат с чиста енергия.

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

СПЕЦИАЛЕН
ГОСТ

Инж. Галина Василева,

Дончо Барбалов,

ръководител на
Управляващия орган на ОП
„Транспорт и транспортна
инфраструктура 2014 - 2020“

зам.-кмет на Столичната
община по направление
„Финанси и здравеопазване“

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:
Наградата
на НСОРБ
„Медиен
глас на
общините“
2018 г. и
2020 г.
Специален
приз
„Скритото
добро“ на
Столичната
община, 2017
Годишната
награда на
ББАПБ „Медия
на годината“ за
2014 г. за принос
в областта
на пътната
безопасност

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

Специална
награда „Гласът
на родопските
строители“ от
ОП на КСБ –
Смолян, 2019 г.

„Вестник Строител“ ЕАД е притежател на марките „Вестник Строител“,
„Строител“ и „Код Строител“ съгласно Рег. №90849, Рег. №90848 и
Рег. №109176 на Патентно ведомство на Република България

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ
Специална награда на
ОП на КСБ - Велико Търново,
статуетка на Уста Кольо
Фичето, 2018 г.

инж. Пламен Пергелов – Председател
инж. Любомир Качамаков
инж. Благой Козарев
Прокурист - Главен редактор Ренета Николова

Почетен плакет
на ВСУ „Любен
Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет
на ВТУ „Тодор
Каблешков“
2017 г.

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

Офис мениджър
Отговорни редактори
Редактори
Специални кореспонденти
Фоторепортер

Годишната
награда за
2013 г. на НСОРБ
в категория
„Печатни медии“

Калоян Станчев
Десислава Бакърджиева,
Емил Христов
Росица Георгиева, Мирослав Еленков,
Теодор Николов
Елица Илчева, Георги Сотиров
Румен Добрев

Коректор
Румяна Кръстева
Графичен дизайн
Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова
Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов
Юридически консултант

Валентин Дивеков

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50
Редакционни телефони: 806 24 22; 0884 20 22 57

www.vestnikstroitel.bg; e-mail: news.stroitel@gmail.com
Адрес София, ул. „Михаил Тенев“ 6, ет. 4
Печат „СОФИЯ ПРИНТ ИНВЕСТМЪНТ“ ЕООД

Разпространение
„Български пощи“ ЕАД

КОРЕСПОНДЕНТИ ОТ ОП НА КСБ: Тонка Каравидова, Петя Пенчева – ОП-Бургас, инж. Венетка Витанова – ОП-Варна, Мариана Иванова – ОП-Видин,
Анелия Кулинова – ОП-Пазарджик, Звезда Димитрова-Кошничарова – ОП-Сливен, Даниела Димитрова-Йовчева – ОП-Ямбол,
Радослава Пенкова – ОП-Враца, инж. Петра Георгиева – ОП-София, Василена Димова – ОП-Русе, Роза Никова – ОП-Кюстендил,
Станислава Босева – ОП-Плевен, Юлия Фисинска – ОП-Смолян, Петър Терзиев – ОП-Стара Загора, инж. Галя Узунова – ОП-Пловдив
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„Вестник Строител“ ЕАД
е сертифицирано за
устойчиво управление на
събития по стандарта ISO
20121 от Bureau Veritas
Certification.

BG.121357Q/U

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

50

ǓǬǱǰǹǺǯǺǰǴȄǹǴǰǺǯǺǮǺǼǴ²ǰǺ

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

%

Цените не включват ДДС

ǺǾǽǾȆǻǶǬǺǾǼǱǶǷǬǸǹǬǾǬǾǬǼǴȀǬ

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

