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Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

BG.121357Q/UНСОРБ работи активно за продължаване 
на възможността с публични ресурси да 
бъдат реновирани сгради 

Предизвикателствата 
при строителството на 
метростанциите „Овча 
купел“ и „Овча купел II“

ИНТЕРВЮ ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ стр. 6-8  стр. 14

Георги Сотиров 

Уникален монумент, увековеча-

ващ делото и заслугите на Уста 

Кольо Фичето, бе открит до лоб-

ното място на големия майстор в 

парк „Дружба“ във Велико Търново. 

Той представлява арка с паметен 

знак под формата на чешма. Скулп-

турната композиция е по идея на 

Сдружение „За старите зидари”, 

а основният камък е осигурен от 

председателя на УС на Камарата на 

строителите в България (КСБ) инж. 

Илиян Терзиев. Проектът е на арх. 

Драгомир Йосифов и скулптора Де-

нислав Сираков. Той е изпълнен от 

„Водстрой ВТ” АД с изп. директор 

инж. Любомир Шербетов, който е и 

член на УС на КСБ.

На официалната церемония при-

състваха инж. Даниел Панов, кмет 

на Велико Търново и председател 

на УС на Националното сдружение 

на общините в Република България, 

инж. Илиян Терзиев, председател на 

УС на КСБ, инж. Любомир Шербетов, 

член на УС на КСБ, Красимир Георги-

ев, председател на УС на Сдружение 

„За старите зидари”, Николай Божи-

лов, Велик майстор на Обединената 

Велика ложа на България, арх. Драго-

мир Йосифов и много други гости и 

жители на града.

„Великите майстори рядко са 

говорили за себе си, но делата им 

са оставили толкова трайни следи 

в паметта на обществото, че от 

дистанцията на времето често ние, 

наследниците, оставаме безмълвни 

пред съграденото. Такава е и съдба-

та на един от най-забележителните 

майстори - Никола Фичев. Личност-

та му и до днес буди любопитство у 

хората, изкушени да търсят знание-

то за съвършеното изграждане на 

архитектурните шедьоври“, заяви 

инж. Панов.

Скулптурната композиция е наречена „За старите зидари“ и с нея са почетени и всички български строители

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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11 май
Инж. Саркис Гарабедян, член на Комисията за ЦПРС

12 май
Орлин Бишков, председател на ОП на КСБ – Видин

13 май
Асен Гагаузов, бивш министър на регионалното развитие и благоустройството

14 май
Инж. Георги Ганджов, член на УС на КСБ

Георги Стоянов, председател на ОП на КСБ – Сливен

Проф. д-р инж. Иван Марков, ректор на УАСГ

16 май 

Владимир Житенски, зам.-председател на УС на КСБ

Инж. Стефан Чайков, председател на УС на ББК „Пътища“

18 май
Димитър Николов, кмет на община Бургас

20 май
Мария Габриел, еврокомисар по „Иновации, научни изследвания, култура, 

образование и младеж“

Емил Христов

„Нуждата от равносметка след тази 

безпрецедентна криза е от съществе-

но значение. Последната година разкри 

пред нас уязвимости, с които трябваше 

да се справим и от които да се поучим. 

И все пак стълбовете на миналогодиш-

ната стратегия остават уместни”, за-

яви Рудигер Ото, зам.-председател на 

FIEC по икономически и правни въпроси, 

коментирайки актуализацията на Индус-

триалната стратегия на Европейския 

съюз.

В прессъобщение до медиите от 

FIEC съобщават, че приветстват фа-

кта, че Европейската комисия поставя 

строителството сред приоритетните 

екосистеми, когато става въпрос за 

превръщането на „зеления” и цифровия 

преход в реалност. По този начин стро-

ителните компании вече ще могат да 

станат по по-устойчиви и по-иноватив-

ни, се посочва в официалната информа-

ция. 

„Устойчивото възстановяване изис-

ква постоянен диалог между политиците 

и заинтересовани страни по веригата. 

Като член на индустриалния форум на 

Европейската комисия ние сме готови да 

предоставим нашия опит за провеждане 

на целенасочени действия“, подчерта-

ват от FIEC.

Европейската федерация на строи-

телната индустрия приветства също 

така и подхода за по-нататъшно укреп-

ване на единния пазар и подобряване на 

неговото функциониране. „Строител-

ството е трудоемък сектор и нашите 

компании работят и в чужбина. По време 

на кризата този бизнес модел беше из-

ложен на риск. Защитата на свободното 

движение на стоки, услуги, капитали и 

работници е от съществено значение, 

за да остане строителството стаби-

лизатор за икономиката на ЕС“, се казва 

още в съобщението на FIEC.

От Федерацията са доволни и от ре-

шението за разработване на общ форму-

ляр в електронен формат за деклариране 

на командироването на работници, кое-

то ще помогне за намаляване на адми-

нистративната тежест за компаниите.

Повече за актуализираната Индус-
триална стратегия на EС четете на 
стр. 11.

Европейската федерация на строителната индустрия 
(FIEC) приветства решението на ЕК да постави 
строителството сред приоритетните екосистеми за 
превръщането на „зеления” и цифровия преход в реалност
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Премиерът в оставка Бойко Борисов пожела успех на новоназначения кабинет

петък, 14 май 2021 Ñòðîèòåë

Държавният глава Ру-

мен Радев подписа указ за 

назначаване на състава на 

Централната избирател-

на комисия (ЦИК). Предсе-

дател на ЦИК е Камелия 

Нейкова, а нейни замест-

ници са Димитър Дими-

тров, Емил Войнов, Росица 

Матева и Цветозар Томов. 

Севинч Солакова заема 

длъжността секретар. 

Членове на комисията са 

Георги Баханов, Елка Сто-

янова, Ерхан Чаушев, Йор-

данка Ганчева, Красимир 

Ципов, Любомир Гаврилов, 

Любомир Георгиев, Силвия 

Стойчева, Цветанка Геор-

гиева. 

С друг свой указ пре-

зидентът Румен Радев 

разпусна на 12 май 2021 г. 

45-ото Народно събрание 

и насрочи произвеждането 

на парламентарни избори 

на 11 юли т.г.

Доц. Виолета Комитова 

е министър на регионал-

ното развитие и благо-

устройството. Тя е пре-

подавател в УАСГ, била е 

зам.-министър в предишно 

служебно правителство. 

Проф. Николай Денков 

застава начело на Ми-

нистерството на обра-

зованието и науката. Той 

е заемал същия пост и в 

служебното правителство 

през 2017 г. Светлан Сто-

Георги Тодоров, който има 

дългогодишен стаж във 

ведомството. Общест-

веникът и бизнесмен Ки-

рил Петков е министър 

на икономиката, а Андрей 

Живков – на енергетика-

та, притежаващ дългого-

дишен стаж в Министер-

ството на енергетиката 

и в частния бизнес. Стела 

Балтова е служебен ми-

нистър на туризма, като 

е заемала тази длъжност 

и в правителството през 

2017 г. Известният със-

тезател и председател на 

Европейската федерация 

по модерен петобой Ан-

дрей Кузманов е министър 

на младежта и спорта.

По-късно се състоя 

церемония по приемстве-

ност на изпълнителната 

власт в Гранитната зала 

на Министерския съвет, 

на която досегашният 

премиер Бойко Борисов по-

жела успех на служебното 

правителство. „Основна-

та цел пред кабинета сега 

е да организира честни и 

прозрачни избори. По начи-

на, по който го направихме 

ние - видно и от доклада на 

ОССЕ. Най-важно е да има 

приемственост в упра-

влението на пандемията 

и подкрепата към бизнеса, 

за което отделихме над 6 

млрд. лв.“, посочи Борисов.

След това досегашни-

те министри предадоха 

управлението на ведом-

ствата си на служебните 

министри. На събитията 

двете страни са обсъдили 

състоянието на секто-

рите, за които ще отго-

варят новоназначените 

министри. Те са очертали 

приоритетите си.

Служебният министър Виолета Комитова прие 
поста от министъра на регионалното развитие и 
благоустройството в оставка Петя Аврамова.
Те са обсъдили актуалните задачи пред Министерството 
и хода на тяхното изпълнение, както и предстоящите 
събития, към които ведомството има ангажименти. Петя 
Аврамова е пожелала успех в работата на Комитова

ев е министър на външни-

те работи, като досега е 

бил извънреден и пълномо-

щен посланик на България 

в Кралство Дания. Минис-

тър на правосъдието е 

Янаки Стоилов – народен 

представител в няколко 

парламента, юрист и пре-

подавател в Софийския 

университет. Скулпторът 

и общественик Велислав 

Минеков е назначен за 

министър на културата, 

а Асен Личев - на околна-

та среда и водите. Той 

е работил 25 г. в МОСВ. 

Министър на отбраната 

е Георги Панайотов, кой-

то има дълъг стаж като 

началник на отдел НАТО в 

МВР. 

Проф. Христо Бозуков 

е министър на земедели-

ето, храните и горите. 

Бил е на същия пост и в 

служебното правител-

ство на проф. Огнян Гер-

джиков. Министерството 

на транспорта, информа-

ционните технологии и 

съобщенията ще ръководи 

Десислава 
Бакърджиева

„След изчерпване на 

заложените в Конститу-

цията възможности за 

съставяне на правител-

ство от партиите от 

45-ото Народно събрание 

с указ №129 назначавам 

служебно правителство. 

То ще управлява България 

до създаването на ново, 

редовно правителство, 

което, надявам се, да бъде 

излъчено от следващото 

46-о НС след провеждане 

на насрочените от мен из-

бори на 11 юли.“ Това заяви 

президентът Румен Радев 

на официална церемония в 

Гербовата зала на „Донду-

ков“ 2, на която представи 

състава и приоритетите 

на служебното правител-

ство. 

Служебен премиер е 

Стефан Янев, секретар 

по сигурност и отбрана в 

президентската инсти-

туция до 11 май т.г. Бил е 

служебен зам. министър-

председател по вътрешен 

ред и сигурност и минис-

тър на отбраната през 

2017 г. За вицепремиер по 

социалните и икономиче-

ски политики е определен 

Гълъб Донев, секретар в 

президентската инсти-

туция по социални поли-

тики и здравеопазване до 

назначаването му на новия 

пост. Бил е министър на 

труда и социалната поли-

тика в служебния кабинет 

на проф. Огнян Герджиков. 

Бойко Рашков е вицепре-

миер по обществен ред и 

сигурност и министър на 

вътрешните работи. Депу-

тат от 39-ото НС, с дълго-

годишен юридически стаж. 

Вицепремиер по управление 

на европейските средства 

е Атанас Пеканов. Иконо-

мист в Австрийския ин-

ститут по икономически 

изследвания и анализи. 

Стойчо Кацаров е слу-

жебен министър на здраве-

опазването. Той има дълго-

годишен административен 

стаж, бил е зам.-министър 

на здравеопазването. Ми-

нистерството на финан-

сите се оглавява от Асен 

Василев - възпитаник на 

Харвард, участвал и ръко-

водил редица проекти на 

международни компании. 
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Разплатени са близо 48% от средствата

Със свое постановление правителството в ос-

тавка одобри допълнителни трансфери в размер на 

2,4 млн. лв. по бюджета на Столичната община за 

2021 г. Средствата са предназначени за основен 

и текущ ремонт на път кв. „Вердикал” – Клисурски 

манастир „Света Петка“ - 1,8 млн. лв., и на път до 

Дивотински манастир „Света Троица“ - 0,6 млн. лв.

Парите ще се осигурят чрез преструктуриране 

на разходите по централния бюджет за 2021 г.

Страницата 
подготви 
Десислава Бакърджиева 

 „Всички оперативни 

програми, всички финан-

сови проекти работят, 

което означава, че след-

ващите правителства 

ще имат възможността 

да инвестират над 4,5 

млрд. лв. на годишна база 

само в рамките на теку-

щия програмен период. 

През 2021 г. би трябвало 

да започне и изпълнение-

то на новия програмен 

период. След 3 г.  съв-

местна работа с Евро-

пейската комисия всички 

оперативни програми са 

разработени и изпратени 

на Комисията“. Това е ин-

формирал вицепремиерът 

в оставка Томислав Дон-

чев на работно съвеща-

ние с министър-предсе-

дателя в оставка Бойко 

Борисов.

Дончев е заявил, че в 

момента продължава из-

пълнението на програмен 

„Въпреки затрудненията на световната 

икономика, породени от пандемията, Бълга-

рия отбеляза рекорден поток на преки чуж-

дестранни инвестиции, като само в кризис-

ната 2020 г. те са в размер на 4,2 млрд. лв., 

което е най-високата стойност за послед-

ните 10 г. Това е докладвал министърът на 

икономиката в оставка Лъчезар Борисов по 

време на работното съвещание, свикано от 

министър-председателя Бойко Борисов, с 

министри от кабинета.

Министърът на икономиката в оставка 

е отбелязал, че само от началото на 2021 г. 

по Закона за насърчаване на инвестиции-

те (ЗНИ) са сертифицирани 14 проекта в 

размер на 800 млн. лв., които ще създадат 

1400 нови работни места, а от началото на 

кризата тези проекти са на стойност 1,8 

млрд. лв. Лъчезар Борисов е подчертал, че 

бизнес климатът в България се подобрява, 

което е видно и по линия на инвестициите в 

строителството. 

„Разрешенията за строеж при жилищ-

ното строителство са с 14% повече през 

първото тримесечие на настоящата година 

спрямо същия период на 2020 г. При админи-

стративните сгради разрешенията нара-

стват с 27,3%“, е уточнил той. 

По думите му безработицата в Бълга-

рия е достигнала своите предкризисни нива. 

По данни на Агенцията по заетостта тя е 

6,1%, което показва, че България е с около 

50% по-добре от средното ниво за еврозо-

ната. 

В заключение Лъчезар Борисов е подчер-

тал, че само през април чрез програмите и 

инструментите на повереното му ведом-

ство българският бизнес е подпомогнат с 

близо с 200 млн. лв.

период 2014 – 2020 г., и е по-

яснил, че по правилото „n+3“ 

той ще завърши през 2023 г. 

„Темповете за договаряне 

и плащане са в рамките на 

средноевропейските, догово-

рени са близо 89% от цялото 

финансиране – това са 26,7 

млрд. лв., включително и с 

националното съфинансира-

не. Разплатени са близо 48% 

от средствата“, е казал още 

Дончев.

Той е допълнил, че основен 

акцент в новия програмен пе-

риод 2021 – 2027 г. е темата 

за реиндустриализация, ино-

вации и дигитално включване, 

но е предвидено да продъл-

жат и традиционните инвес-

тиции в пътна и железопътна 

мрежа, ВиК инфраструктура, 

градска среда, както и мерки-

те в подкрепа на социалното 

включване и на бизнеса. 

Томислав Дончев е дал и 

информация за напредъка по 

разработването на Плана за 

възстановяване и устойчи-

вост. „Той е представен на 

Европейската комисия още 

на 20 април. Документът не е 

подаден за официално одобре-

ние, това може да се случи на 

база волята на служебното 

или на следващо правител-

ство. Аз толерантно съм ос-

тавил всеки бъдещ екип, ако 

реши и поиска да направи про-

мени в него, да го ревизира 

тотално или в някои части. 

Този вариант е най-добрият, 

най-справедливият и най-то-

лерантният от политическа 

гледна точка“, е отбелязал 

Дончев. 

Професионален ре-

гистър на агенциите, 

брокерите и агентите 

на недвижими имоти съ-

бира на едно място пред-

ставителите на бранша, 

като предоставя всички 

необходими данни за осъ-

ществяване на информи-

ран избор от страна на 

потребителите на този 

тип услуги и създава про-

зрачност на пазара. От 

Национално сдружение 

Недвижими имоти (НСНИ) 

съобщиха, че в  плат-

формата може да бъде 

открита информация за 

опита, мисията, визията 

и бизнес модела на вписа-

ните агенции, както и за 

образованието, професио-

налните квалификации, 

специализации, серти-

фикати на присъства-

щите брокери и агенти. 

Справката в Регистъра 

е напълно безплатна за 

гражданите с цел да бъде 

подпомогнато миними-

зиране на рисковете при 

излизането на този пазар.

Професионалният ре-

гистър функционира вече 

близо година – от юни 

2020 г., като за това вре-

ме в него са се включили 

над 300 агенции, брокери 

и агенти на недвижими 

имоти, благодарение на 

което все повече граж-

дани го възприемат като 

официален източник на 

информация за всички 

авторитетни и корект-

ни компании, предлагащи 

посреднически услуги на 

пазара на имоти.

Присъединяването 

към платформата е до-

броволно, отворено за 

всички професионалисти 

от бранша, като услови-

ето е участниците да 

приемат правилата на 

Международната коали-

ция за етични стандарти 

(IESC) - отговорност, по-

верителност, избягване 

на конфликт на интере-

си, финансова отговор-

ност, добросъвестност, 

законосъобразност, от-

разяване, стандарт на 

обслужване, прозрачност, 

доверие.

„Професионалният ре-

гистър улеснява потре-

бителите в избора им на 

надежден партньор при 

осъществяване на сдел-

ката за реализация или 

придобиване на собстве-

ност. Платформата на-

малява риска от измама 

от страна на фалшиви 

брокери или лица, извърш-

ващи нерегламентирано 

тази дейност“, заявява 

председателят на УС на 

НСНИ Добромир Ганев.

Професионалният Ре-

гистър на агенциите, 

брокерите и  агенти-

те на недвижими имо-

ти е достъпен на www.

publicregister.bg.

Повече за платформа-
та и дейността на НСНИ 
четете в следващия брой 
на в. „Строител“ в интер-
вю с Добромир Ганев.
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Министерството на енергетиката обяви 

покана за набиране на проектни предложения по 

процедурата „Енергийна ефективност в сгра-

ди“, финансирана от Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-

2021 г. чрез програмата „Възобновяема енергия, 

енергийна ефективност и енергийна сигурност“. 

Процедурата е на обща стойност 10,7 млн. 

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Започна поетапен ремонт на 

4 км от първокласния път I-1 в от-

сечката между жп гара „Владая“ и 

п.в. „Даскалово“ (от км. 282+485 до 

км. 286+865). От Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ (АПИ) съобщиха, че 

в първия етап ще се работи в около 

3,4 км участък от жп гара Владая 

до кръстовището за с. Рударци и с. 

Кладница, което е в с. Драгичево. За 

изпълнението на СМР ще бъде огра-

ничено движението в платното за 

София, като трафикът ще премина-

ва двупосочно в това за Перник. След 

завършването на дейностите в сре-

дата на юли работата ще продължи 

в платното за Перник, а движението 

ще се прехвърли в обновеното плат-

но за София.

Ремонтът на отсечката меж-

ду жп гара Владая и п.в. „Даскалово“ 

включва полагане на нова асфал-

тобетонова настилка, подсилена 

с геомрежа по цялата ширина на 

платното. Ще бъде подобрено от-

водняването и ще се възстановят 

прилежащите водостоци. Участъ-

кът ще е с нови бетонови бордюри, 

ограничителни системи (мантине-

ли) и знаци.

От АПИ информираха, че се пред-

вижда през септември ремонтните 

дейности да продължат в отсечка-

та от Драгичево (при км. 285+865) 

до п.в. „Даскалово“ (при км. 286+865). 

По план те ще завършат до края на 

годината.

СМР са възложени на „Пътища 

Перник“ ДЗЗД, с което АПИ има до-

говор по Закона за обществените 

поръчки за поддържане на републи-

канските пътища на територията 

на област Перник.

Отворени са офертите в об-

ществената поръчка за изработ-

ване на технически проект за об-

ходния път на Провадия, съобщиха 

от Агенция „Пътна инфраструк-

тура“ (АПИ). Целта е да се осигу-

ри проектно доизграждането на 

започналия през 80-те години на 

миналия век обход с дължина около 

5 км. Трасето ще се отделя при 17-и 

км на III-208 Провадия – Дългопол – 

Айтос преди навлизане в Провадия 

и ще обхожда източно града, след  

което ще се връща на третоклас-

ния път.

Мирослав Еленков

Председателят на Конфедера-

цията на работодателите и ин-

дустриалците в България (КРИБ) 

Кирил Домусчиев и президентът 

на Американския университет в 

България (АУБ) д-р Дейвид Еванс 

подписаха споразумение за сътруд-

ничество. Това съобщиха от прес-

центъра на КРИБ. На събитието 

са присъствали и изп. директор на 

Конфедерацията Евгений Иванов, 

и оперативният директор на АУБ 

Тодор Тодоров.

„Искам преди всичко от името 

на Управителния съвет на КРИБ 

да изразя нашето огромно задо-

волство от осъществяването 

на това споразумение, което ще 

даде забележителен старт на 

сътрудничеството между първия 

американски университет в Из-

точна Европа от типа liberal arts 

и най-голямата работодателска 

организация в България. Ние при-

ветстваме факта, че ръководена-

та от Вас академична институция 

вече тридесет годни утвърждава 

в България ценностите на свобод-

ния предприемачески дух и създава 

изключително добре образовани и 

подготвени млади хора, на които 

ние можем да разчитаме като уп-

равленски и експертни кадри в на-

шите компании. В КРИБ членуват 

много американски и мултинацио-

нални компании, а освен това сме 

продължител и на асоциацията на 

международния бизнес в България, 

която беше създадена от първи-

те американски и чуждестранни 

големи компании, стъпили у нас в 

началото на промените. Използ-

вам възможността да Ви поздравя 

с 30-годишния юбилей на Амери-

канския университет в България, 

който ще чествате през есента 

на тази година“, се е обърнал До-

мусчиев към президента на АУБ.

От своя страна д-р Еванс е 

изтъкнал важността на това 

партньорство с най-голямата ра-

ботодателска организация, като 

е подчертал значението на сту-

дентските стажове в големи ком-

пании. 

Споразумението за партньор-

ство предвижда редица съвместни 

дейности и инициативи, свързани с 

предоставяне на стажантски про-

грами на фирми членове на КРИБ 

за студентите на Американския 

университет и организиране на 

кръгли маси с лектори – ръководи-

тели на големи компании от КРИБ. 

Собственици и ръководители на 

някои от най-големите фирми в 

България, членове на КРИБ, ще 

участват най-пълноценно като 

лектори и като ментори, и като 

готовност да предложат работа 

на студентите на АУБ след дипло-

мирането им.

Офертите са на „Пътпроект“ 

ЕООД, „АЛВЕ Консулт“ ЕООД, 

„Инжконсултпроект“ ООД, „Про-

джект Планинг енд Мениджмънт“ 

ООД и „Илия Бурда“ ЕООД.

Бъдещият изпълнител трябва 

да извърши геодезическо заснема-

не на вече построената част от 

трасето, както и да обследва съ-

ществуващата пътна конструк-

ция. „Ще бъдат разработени ва-

риантни решения за доизграждане 

на обходния път, там където не 

са извършени строителни рабо-

ти“, уточняват от АПИ.

Срокът за разработване на 

техническия проект е 120 дни.

евро, а допустими кандидати по нея са общин-

ски администрации и държавни институции. 

Тя цели обновяване на публични сгради и пре-

връщането им в такива с близко до нулевото 

потребление на енергия. Бенефициентите ще 

могат да получат 100% от стойността на все-

ки проект, като минималният размер на помо-

щта е 200 хил. евро, а максималният – 1,2 млн. 

евро. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 

2021 г.

С
н
и
м

к
а
 Р

ум
ен

 Д
об

ре
в



6 ИНТЕРВЮÑòðîèòåë петък, 14 май 2021

Време е да официализираме с 
подписването на меморандум нашето 
партньорство с КСБ и да създадем 
условия за неговото задълбочаване

Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

Ренета Николова

Инж. Панов, изтече 
една година под знака на 
пандемията от COVID-19. 
Как общините се справят 
с преодоляване на послед-
ствията от нея от една 
страна и с новите задачи, 
които предстоят?

Местните власти де-

монстрират здравословен 

консерватизъм в управле-

нието на средствата, 

които са им поверени от 

гражданите. Анализът на 

местните данъци и такси, 

който Националното сдру-

жение на общините в Ре-

публика България (НСОРБ) 

изготви, показва, че въпре-

ки трудностите админи-

страциите оптимизират 

вътрешните си резерви, но 

не вдигат данъци и такси. 

Данните от проучването 

показват, че по-голяма-

та част от приходите на 

местно ниво се генерират 

от имотите в общинския 

център – 97% за налога 

върху недвижимите имоти 

и над 95% от такса „бито-

ви отпадъци“. Само 35% 

от общините увеличават 

ТБО за текущата 2021 г., 

но в същото време в други 

20% се намаляват отделни 

ставки по видове имоти. 

Таксите със социален ха-

рактер за деца покриват 

едва между 23 и 36% от ре-

алните разходи по предос-

тавянето на съответните 

услуги и местните власти 

дофинансират тези дей-

ности.

Трябва да отбележим, 

че за 2021 г. общините 

разполагат с най-солидния 

бюджет от 12 г. насам и 

това е резултат не прос-

то от успешните прего-

вори по бюджета с Минис-

терството на финансите. 

Следствие е и от реалното 

взаимодействие на мест-

ната власт с централните 

институции, което успяхме 

да постигнем, и заслугата 

за това е на НСОРБ.

15 млн. лв. за 2020 г. и 

два пъти повече за теку-

щата година са на раз-

положение на общините 

специално за прилагане 

на противоепидемичните 

мерки.

Като един от начини-
те за справяне с послед-
ствията от пандемията 
се посочва националният 
План за възстановяване 
и устойчивост на Бълга-
рия, който се очакваше да 
бъде внесен за разглежда-
не в ЕК до 30 април. НСОРБ 
излезе с позиция, в която 
настоя това да се случи 
в посочения срок. Каква е 
оценката на Сдружението 
за този стратегически 

документ? 
УС на НСОРБ прие пози-

ция по Плана за възстановя-

ване и устойчивост (ПВУ) 

още в края на 2020 г. и сега 

ние препотвърдихме свои-

те очаквания. Сред най-ва-

жните приоритети в доку-

мента за нас са на първо 

място интегрираната про-

грама за енергийна ефек-

тивност (ЕЕ) на сградния 

фонд, която се предвижда 

да обхване както частни, 

така и обществени обек-

ти, в това число и еднофа-

милни. НСОРБ работи ак-

тивно за продължаване на 

възможността с публични 

ресурси да бъдат реновира-

ни сгради и това се оценя-

ва високо от гражданите. 

По отношение на мерките, 

предвидени в ПВУ, Сдруже-

нието участва активно 

във всички обсъждания и 

съвместно с МРРБ работи 

по изготвянето на крите-

риите за приоритизиране и 

процедурите за изпълнение 

на мерките. Въвеждането 

на мерки за ЕЕ е и компо-

нент от Зелената сделка 

като част от усилията за 

намаляване на вредните 

емисии (Renovation Wave), 

затова и НСОРБ разглеж-

да тези дейности не като 

„саниране“ и „стиропор“, а 

като комплекс от инвести-

ции, водещи до подобряване 

на съответния енергиен 

клас на сградите. Именно 

разбирайки сериозността, 

мащаба и спецификата на 

предстоящите инвести-

ции, НСОРБ подготвя и под-

писване на меморандуми за 

партньорство с браншови 

организации на специали-

стите в строителния про-

цес - архитекти, инженери 

в инвестиционното проек-

тиране, строители и др., за 

съвместна координация на 

усилията.

Друг важен за общини-

те приоритет в Плана е 

програмата за строител-

ство, довършване и рекон-

струкция на водоснабди-

телните и канализационни 

системи, в това число и на 

пречиствателни станции 

за отпадни води, за агло-

мерациите между 2000 и 

10 000 е.ж. Ние настояваме 

ресурсът да бъде увеличен 

и да бъде разширен обхва-

тът на инвестициите и те 

да включат и агломерации-

те между 2 и 5 хил. е.ж.;

От решаващо значение 

за продължаване на проце-

са за повишаване качест-

вото на предоставяните 

публични услуги е да бъде 

използван предвиденият в 

ПВУ ресурс за дигитализа-

ция. Той е насочен както 

към общинските архиви, 

така и към изграждане на 

Единна информационна сис-

тема по устройство на те-

риторията, инвестиционно 

проектиране и строител-

ството.

Защо е важно Планът 

да бъде внесен. Ако стра-

ната ни успее да завърши 

преговорите с ЕК, същест-

вува възможност до края 

на годината да бъде полу-

чен аванс в размер на 13% 

от планирания за България 

ресурс. На фона на общите 

трудности и допълнител-

ните разходи, породени от 

пандемията, този свеж ре-

сурс е особено важен.

Какви очаквате да 
бъдат резултатите от 
прилагането на Плана на 
регионално ниво? 

Общините са участни-

ци в прякото изпълнение на 

инвестиции между 4,5 и 7 

млрд. лв., заложени в Плана 

за възстановяване. В след-

ващите 6 г. освен сред-

ствата по ПВУ предстои 

усвояването на значителен 

ресурс по новите опера-

тивни програми, по линия на 

механизма REACT-EU, чрез 

национално финансиране и 

др. Общо по предварител-

ни разчети над 15 млрд. лв. 

предстои да бъдат вложе-

ни на местно ниво и чрез 

общините. Това са сложни 

за подготовка и реализация 

проекти, които трябва да 

бъдат осъществявани в 

партньорство, а това не е 

лесна задача.

Именно за успешното 

реализиране на Плана за 

възстановяване НСОРБ 

разработи и комплекс от 

дейности, които Сдруже-

нието е готово да осъ-

ществява, за да подпо-

могне тези процеси. Ние 

можем да се ангажираме 

със създаване на бази 

данни за общинска и дър-

жавна публична и частна 

инфраструктура, обект на 

подкрепа по Плана. НСОРБ 

вече е в напреднал етап на 

обсъждане с МРРБ на ме-

ханизма за приоритизация 

на обекти и проекти с бе-

нефициенти или партньори 

общини. Имаме готовност 

да поемем значителна част 

от координацията с отго-

ворните за администрира-

нето на изпълнението на 

отделните програми, про-

екти и инициативи ведом-

ства. Не на последно място 

НСОРБ е в състояние да 

предостави и техническа 

помощ на общините при 

разработване и реализация 

на проектите.

Всички общини изразя-
ват своята категорична 
подкрепа за продължава-
нето на програмата за 
ЕЕ. Нейното реализиране 
обаче среща и противни-
ци в публичното прос-
транство. Как бих те от-
говорили на негативните 
коментари и с какви дово-
ди подкрепяте продължа-
ването на програмата? 

След края на първия 

етап на Националната 

програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) НСОРБ опо-

вести резултатите от 

проведеното от нас проуч-

ване сред обитателите на 

обновени домове. 95% от 

гражданите са удовлет-

ворени не само от новата 

визия на блоковете си, но и 

от факта, че отчитат и 

намаляване на месечните 

комунални сметки. Именно 

затова от 2019 г. усилия-

та на НСОРБ в значител-

на степен са насочени към 

намиране на механизми 

процесът по реновиране на 

сградите да продължи.

Важно е всички да си 

дадем сметка, че обекти-

те, които се нуждаят от 

обновяване, не са малко. С 

годините тяхното техни-

ческо състояние се е про-

менило и те отдавна не са 

безопасни. 

Постигането на цели-

те за намаляване използ-

ването на конвенционални 

горива преминава задължи-

телно през въвеждане на 

мерки за ЕЕ в построени-

те сгради и въвеждане на 

изисквания за енергийна 

ефективност на новостро-

ящите се.

Програмата за ЕЕ не 

само пряко подкрепя граж-

даните, но и бизнеса – ос-

вен строителния и редица 

сектори, свързани с него: 

енергийно обследване, изо-

лационни материали, стро-

ителство, транспорт, 

логистика и др. Ползи има 

и за самите местни адми-

нистрации – в реновирани-

те сгради значително се 

намаляват разходите за 

енергия, а това са публични 

средства. Факт, който не 

е маловажен за всички нас, 

е и това, че обновяването 

е път към естетизация на 

средата на живот.

Очевидно сме били 

убедителни, защото про-

грамата за ЕЕ не само 

бе заложена в Плана за 

възстановяване, но и бе 

подкрепена от цял ком-

плекс мерки – за подмяна 

на уличното осветление и 

за строителство на екс-

периментални системи 

за добив на зелен водород, 

за изграждане на соларни 

инсталации и др. Аз искам 

да благодаря на нашите 

партньори от Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ), които активно 

ни подпомагаха със своята 

експертиза в този процес. 

Заслугата е наша, обща и 

аз се надявам гражданите 

да оценят това след стар-

та на програмата.

Какви са разчетите 
от страна на НСОРБ по 
отношение на необходи-
мите средства за енер-
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гийно обновяване на жи-
лищните и публичните 
сгради? Какви очаквате 
да са резултатите от 
вложените суми в санира-
не, които се предвиждат 
в Плана за възстановява-
не и развитие? 

Аз неведнъж съм каз-

вал, че реновирането на 

сградите е инвестиция 

с многопосочен ефект. 

Строителството създава 

условия за работа на много 

съпътстващи отрасли, за-

това и ние го разглеждаме 

като един от ключовете 

към възстановяването на 

икономиката.

В Българската банка за 

развитие от 2016 г. са де-

позирани договори със сдру-

жения на собствениците 

без осигурено финансиране 

за 2500 сгради. По наши 

разчети необходимите 

средства за тяхното са-

ниране са близо 2 млрд. лв. 

По време на предва-

рителните разговори от-

носно програмата с МРРБ 

НСОРБ обърна внимание 

на необходимостта от 

справедлив подход при из-

работването на прозрачни 

правила за разпределяне на 

ресурса така, че достъп до 

нея да имат равнопоставе-

но всички общини, и изрази 

удовлетворение, че водеща 

роля за приоритизиране на 

обектите на местно ниво 

ще имат кметовете. Това 

ще дава възможност сред-

ствата да бъдат насочени 

именно към обекти, чието 

обновяване ще допринесе 

за цялостната визия за 

развитие на общините. 

Подчертахме и важността 

подборът на критерии да 

не стеснява фокуса на бъ-

дещите инвестиции само 

към големите общински 

центрове, но да дава въз-

можност и за включване на 

публични сгради в по-малки 

населени места. 

За момента три компо-

нента на Плана за възста-

новяване и устойчивост 

предвиждат ресурс за по-

вишаване на ЕЕ:

– Първият компонент 

- финансиране на мерки за 

повишаване на енергийна-

та ефективност в много-

фамилни жилищни сгради с 

клас на енергопотребление 

E, F и G, целящи постигане 

на минимум клас В. Индика-

тивен ресурс: 1427 млн. лв.;

– Вторият компонент 

- финансиране на мерки за 

енергийно обновяване на 

държавни и общински сгра-

ди, в т.ч. обекти за адми-

нистративно обслужване, 

публични здания, предоста-

вящи услуги в областта на 

културата и изкуството, 

и сгради за спорт, както 

и такива, собственост на 

Българската академия на 

науките. Заложеният ре-

сурс тук е 384,4 млн. лв.; 

– Третият компонент 

- финансиране на мерки за 

енергийно обновяване на 

сгради в сферата на про-

изводството, търговията 

и услугите. Индикативен 

ресурс от 282,2 млн. лв. 

Подробно дискутирани 

бяха и критериите, свър-

зани с подбора и приори-

тизирането на многофа-

милните жилищни обекти, 

които ще бъдат включени 

в програмата. На този 

етап имаме договореност 

те да бъдат подбирани от 

списъка с резервни проек-

ти, подадени до момента 

както по НПЕЕМЖС, така 

и по ОП „Региони в рас-

теж“, но водещият прин-

цип ще бъде намалението 

на парникови газове, което 

ще бъде постигнато с ин-

вестицията. 

В рамките на програ-

мата за първи път ще бъде 

дадена възможност за въ-

веждане на мерки за ЕЕ и 

в еднофамилни жилищни 

сгради. За момента визи-

ята е гражданите да не 

съфинансират саниране-

то, извършвано по Плана 

за възстановяване. Нова-

та „Програма за развитие 

на регионите 2021 – 2027” 

също предвижда средства 

за ЕЕ при 95% грантово фи-

насиране.

Задължително изисква-

не е след изпълнение на 

мерките за ЕЕ в публич-

ни сгради и в промишлени 

предприятия да се постиг-

нат 30% спестяване на 

първична енергия за всеки 

обект.

Важно е да откроим и 

Програмата за финансира-

не на единични мерки за ЕЕ 

в еднофамилни и многофа-

милни сгради, които не са 

свързани към топлопренос-

ни и газопреносни мрежи. 

Планът предвижда финан-

сиране на два вида мерки за 

домакинствата: 

 – Изграждане на слън-

чеви системи за битово 

горещо водоснабдяване. 

Максималният размер на 

безвъзмездното финан-

сиране на отделно дома-

кинство се предвижда да 

е 50% от стойността на 

системата, но не повече 

от 1265,50 лв., а за дома-

кинство, което получава 

енергийни помощи – 100% 

от стойността на сис-

темата, но не повече от 

2531 лв.; 

– Строителство на фо-

товолтаични системи до 3 

kW. Максималният размер 

на безвъзмездното финан-

сиране на отделно дома-

кинство се предвижда да 

е 50% от стойността на 

системата, но не повече 

от 3955,50 лв., а ако полу-

чава енергийни помощи – 

100% от стойността на 

системата, но не повече 

от 7911 лв. Общият плани-

ран ресурс е 32 млн. лв. с 

период на изпълнение 2021 

- 2024 г. 

В процес на създаване 

е и Национален фонд за де-

карбонизация, в който се 

залага да се акумулират 

спестени средства от 

приложените мерки за ЕЕ, 

както и ресурс от Европей-

ската инвестиционна бан-

ка и Европейската банка за 

възстановяване и разви-

тие. Фондът ще разполага 

с револвиращ ресурс след 

реализацията на Програ-

мата за енергийна ефек-

тивност. Намеренията са 

по същия да се подкрепят 

проекти за ЕЕ до 2050 г. В 

рамките му ще се структу-

рират 3 подфонда, единият 

от които ще е насочен към 

подкрепа на публичния сек-

тор. 

Към момента тази 

схема изглежда неособено 

ясно, но това е механизъм, 

който на практика ще даде 

възможност Програмата 

за енергийна ефективност 

да продължи за много по-дъ-

лъг период от време.

С е г а  е  мо ме н тъ т 

да мислим за ЕЕ не само 

като за външно опаковане 

и боядисване. Защото от 

всичко, което казах, ста-

ва ясно, че Планът за въз-

становяване предвижда 

финансиране за енергийно 

обследване, за технически 

паспорти на сградите, за 

разработване на инвес-

тиционните проекти, за 

авторски и строителен 

надзор и за самите строи-

телни дейности. Допусти-

ми са и мерки за въвеждане 

на слънчеви системи и тер-

мопомпи в жилищни сгради, 

които не са свързани към 

топлопреносни и газопре-

носни мрежи. За публични-

те сгради и СМР за ЕЕ и 

ВЕИ (вкл. енергоспестява-

щи мерки за достигане на 

енергиен клас А с оползо-

творяване на енергия от 

възобновяеми източници, 

въвеждане на системи за 

енергиен мониторинг и 

др.). Цялостно обновяване 

на уличното осветление 

е допустима дейност, из-

ведена като отделна мяр-

ка. Освен това в Плана е 

предвидена инвестиционна 

подкрепа за подпомагане на 

пилотни проекти за произ-

водство на зелен водород 

и биогаз. Тази мярка засега 

е насочена към бизнеса, но 

общините проявяват също 

сериозен интерес, тъй 

като вече има две местни 

администрации, които при-

лагат технологии за про-

изводство на зелен водо-

род за отоплителни нужди. 

В Червен бряг водород се 

използва в отоплителната 

система на средно учили-

ще, а в община Белене – за 

отопление на администра-

тивната сграда.

Навлязохме в първата 
година от новия програ-
мен период. Какви са пре-
дизвикателствата, които 
стоят пред местните 
власти?

Общото събрание на 

НСОРБ, проведено през 

февруари 2020 г., очерта 

основните приоритети 

пред работата на местна-

та власт в средносрочен 

аспект: практическо при-

лагане на концепцията за 

новото интегрирано пла-

ниране на общинско и реги-

онално равнище, ориенти-

рана към постигането на 

комплексен ефект в различ-

ните сфери на обществе-

ния живот с използването 

на национален и европейски 

финансов ресурс; постига-

не на по-голяма финансова 

независимост на мест-

ните власти чрез усъвър-

шенстване на механизмите 

за разпределение на субси-

диите и промени в данъч-

ното законодателство, 

които да обвържат иконо-

мическата активност на 

местно ниво с бюджетите 

на общините; ефективно 

прилагане на политиките 

за устойчиво развитие 

чрез усъвършенстване на 

системите за управление 

на отпадъците, внедрява-

не на „зелени” политики, 

използване на съвременни 

технологични решения и 

енергоспестяващи техно-

логии.

През последната година 

беше направена решител-

на стъпка към региона-

лизация със сформирани-

те Регионални съвети за 

развитие. Тези органи на 

управление предполагат 

взаимодействие в различ-

ни мащаби - надобщински 

и надобластни, с много 

заинтересовани страни с 

различни компетентности, 

интереси и опит. 

Новата формула на ре-

гионално развитие обаче 

изисква и дълбока тран-

сформация на централизи-

рания начин на мислене в 

държавните институции, 

и партньорски подход към 

местните власти. Тя нала-

га цялостна промяна в кул-

турата на взаимоотноше-

нията между двете нива на 

управление и нов подход в 

работата на регионалните 

структури на държавната 

администрация.

Към какви проекти се 
насочват общините за 
периода до 2027 г.? Как 
НСОРБ би могло да под-
крепи кметовете, така че 
процесът от разработка-
та до практическото из-
пълнение на проектите 
да бъде по-бърз, но и те 
да бъдат с необходимото 
качество?

През последните го-

дини общинските власти 

у нас все по-задълбочено 

работят по проблемите с 

намаляване на енергийната 

зависимост. При разрабо-

тване на своите кратко-

срочни и средносрочни цели 

местната администрация 

се позиционира веднъж 

като потребител на енер-

гия и насочва усилията си 

към мерки за намаляване 

на разходите и въздейст-

вието върху околната 

среда. От друга страна 

общината играе ролята на 

мотиватор, като със своя 

пример оказва влияние и 

върху гражданите. Усили-

ята на администрациите 

са насочени не само към 

въвеждане на мерки за ЕЕ 

в публични и многофамилни 

жилищни сгради, но и към 

модернизация на градска-

та транспортна система, 

изграждане на система от 

зарядни станции за елек-

тромобили, насърчаване на 

алтернативните начини 

на придвижване, обновява-

не на уличното осветле-

ние. В няколко общини вече 

се работи по въвеждане на 

система за енергиен ме-

ниджмънт. 

В редица администра-

ции програмите за ЕЕ 

предвиждат инвестиции в 

изграждане на мощности 

за добив на енергия от въз-

обновяеми източници върху 

общински сгради.

Ключовата роля на об-

щините е свързана с това 

смело да заемат своята 
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Програмата за енергийна ефективност в Националния план за възстановяване предвижда да 
обхване както частни, така и публични сгради
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Инж. Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

лидерска позиция, да под-

крепят иновациите, да 

информират и мотивират 

гражданите и да споделят 

опита си, за да станат по-

стоянен проводник на до-

брите решения.

Един от проблемите, 
които винаги се извеж-
дат на преден план, е със-
тоянието на общинска-
та пътна мрежа. Каква 
част от нея се нуждае 
от спешен или неотложен 
ремонт, така че да се по-
добри и пътната безопас-
ност? А какви средства 
се предвиждат за тази 
дейност през 2021 г.? 

Около 60% от общин-

ските пътища или части 

от тях имат необходи-

мост от ремонт или рекон-

струкция. Това означава, че 

повече от половината или 

значителна площ от на-

стилката на тази инфра-

структура е повредена, с 

образувани коловози и де-

формации. Общата дължи-

на (на база представилите 

информация 260 общини) с 

необходимост от ремонт/

реконструкция е 11 250 км, 

а над 380 съоръжения (в 

т.ч. мостове, пътни надле-

зи и подлези, водостоци) са 

в лошо състояние, част от 

тях в аварийно, и едва 86 в 

отлично. 

По предварителни раз-

чети, на базата на посо-

чените в Стратегията за 

развитие на пътната ин-

фраструктура в Република 

България за периода 2016 - 

2022 г. единични цени на км 

път, за ремонт и поддръж-

ка са необходими около 5,3 

млрд. лв. за възстановяване 

на нормалното експлоата-

ционно състояние на об-

щинската мрежа. Очевид-

но този ресурс не може да 

бъде осигурен чрез ръст на 

целевата субсидия за капи-

талови разходи, нито чрез 

допълнителни трансфери с 

ПМС текущо през година-

та. Европейският ресурс 

също не е решение – за ин-

формация, със средства от 

Програмата за развитие на 

селските райони от 2007 г. 

до сега са реконструирани 

едва 902 км. 

Поради тази причина 

НСОРБ предложи създава-

не на Национална програ-

ма „Общински пътища“ 

с годишен бюджет от 

300 млн. лв., осигурени от 

държавния бюджет, която 

да се администрира от 

МРРБ. Надяваме се с новия 

състав на Министерския 

съвет да продължим прего-

ворите по създаването на 

тази програма.

Като приоритет и от 
страна на държавната 
власт, но и от страна на 
местната власт винаги 
се посочва децентрали-
зацията. Докъде стигна 

процесът, какви дейст-
вия ще се предприемат 
от НСОРБ в тази посока и 
какви ще бъдат препоръ-
ките на Сдружението към 
централната власт?

По  инициатива  на 

НСОРБ след близо 5-го-

дишно прекъсване беше 

възстановена дейността 

на Съвета по децентрали-

зация на държавното упра-

вление. В процес на акту-

ализация е Стратегията 

за децентрализация 2016 

- 2025 г., подготвя се нова 

програма за нейното из-

пълнение през следващите 

пет години и се обсъждат 

предложения за промени в 

постановлението, което 

регламентира работата 

на Съвета по децентрали-

зация на държавното упра-

вление. Документите се 

изработват от Междуве-

домствена работна група 

с участието на НСОРБ. 

Защо децентрализация-

та във всичките й измере-

ния е важна за нас? Защото 

правилото за ефективното 

решаване на проблемите е 

то да се случва там, къде-

то те възникват. Защото 

местните власти са тези, 

които познават добре сре-

дата и конкретните по-

требности на местната 

общност. Това е начинът 

значително да бъдат опти-

мизирани както разходите, 

така и сроковете за реша-

ване на проблемите.

Днес около 60% от 

местните бюджети се 

формират от средства, 

които само счетоводно 

се обслужват от общини-

те. Те са целево насочени 

за финансиране на деле-

гираните от държавата 

дейности. Казано по друг 

начин, това означава, че 

администрациите имат 

свобода при вземане само 

на 40% от решенията за 

местните си политики на 

база на своите потребно-

сти. За нас е важно да раз-

ширим тези възможности, 

за да разгърнем и периме-

търа на самостоятелни 

решения на общините, про-

диктувани от конкретните 

нужди на гражданите.

Важно е да уточним, 

че общините не искат да 

изземват чужди правомо-

щия. Ние настояваме тези 

правомощия, които ни се 

възлагат, да са обвързани 

с необходимите ресурси – 

човешки, технически, фи-

нансови, за тяхното реали-

зиране. 

Последната година 
изведе на преден план 
необходимостта от ди-
гитализиране на проце-
сите, които протичат в 
общините. На какво ниво 
е дигитализацията според 
оценките на Сдружението 
и какво ще се предприеме 
в тази посока през 2021? 

От решаващо значение 

за продължаване на проце-

са за повишаване качест-

вото на предоставяните 

публични услуги е да бъде 

използван предвиденият в 

Плана за възстановяване 

и устойчивост ресурс за 

дигитализация на общин-

ските архиви. Предвижда 

се той да бъде насочен 

към цифровизация на ре-

гистрите на населението, 

които се съхраняват в об-

щините от 1890 г. до днес. 

Този проект ще улесни пре-

доставянето на услуги по 

гражданското състояние 

и е стъпка в подкрепа на 

усилията за предоставяне 

на електронно администра-

тивно обслужване. Серио-

зен принос в тази посока 

ще има и предвидената 

за изграждане и развитие 

Единна информационна сис-

тема по устройство на те-

риторията, инвестиционно 

проектиране и разрешава-

не на строителството.

В областта на устрой-

ството на територията 

със заповеди на министъра 

на регионалното развитие 

и благоустройството през 

2020 г. бяха създадени На-

ционалната работна група 

за въвеждане на строи-

телно-информационното 

моделиране за целия жиз-

нен цикъл на строежите 

и Междуведомствената 

работна група за изработ-

ване на Пътна карта и Тех-

ническо задание за изграж-

дане на Единна електронна 

система за устройствено 

планиране, инвестиционно 

проектиране и разрешава-

не на строителство. През 

изминалата година бяха 

проведени дистанционни 

заседания на двете работ-

ни групи с участието на 

експерти от НСОРБ и об-

щините. Посоката, в която 

се върви, е дигитализация 

на инвестиционния процес, 

създаване на общи инфор-

мационни масиви, регла-

ментиране на електронни 

формати и стандарти за 

предаване на инвестицион-

ните проекти.

Друг аспект на ди-

гитализацията е т.нар. 

Строителен информацио-

нен модел (BIM). Предстои 

да се разработи пътна 

карта за въвеждането му 

в България. Участвахме в 

проучване на изпълните-

ля на проекта на МРРБ 

„Подготовка и стартира-

не на цифрова реформа на 

българския строителен 

сектор“. Считаме, че про-

цесът по дигитализация 

в отрасъла е в началото 

на своето развитие, като 

първоначално двигате-

лят следва да бъдат про-

ектантите и бизнесът, 

след което да се въведе 

като държавна политика. 

Предимствата на въвеж-

дането на такъв тип мо-

делиране са по-лесното 

проследяване на строи-

телния процес и по-пре-

цизното възлагане на из-

пълнението. Позицията, 

която отстояваме, е, че е 

необходимо широко пред-

ставяне на съдържанието 

на BIM с демонстрационни 

модели, провеждане на обу-

чения, както и последващо 

осигуряване на нужните 

средства от държавата 

за закупуване на техниче-

ско оборудване, всички не-

обходими програми, както 

и за обучението на всички 

служители от общинските 

администрации за използ-

ването им.

Ние считаме, че следва 

да се въведе ред и условия 

за обмен на информация и 

документи между общини-

те и компетентните ин-

ституции, както и да бъде 

предвидено надграждането 

на заложените за създава-

не системи с Електронна 

система за подаване на 

инвестиционни проекти 

и издаване на разрешение 

за строеж като следваща 

логична стъпка в посока 

намаляване на администра-

тивната тежест за граж-

даните и бизнеса.

Инж. Панов, предстои 
провеждането на Общо 
събрание на НСОРБ, по 
време на което ще бъдат 
начертани политиките и 
задачите за следващата 
година. Какви са основни-
те приоритети за 2021 г.?

Основна задача е под-

крепата за общините в 

успешното приключване 

на програмен период 2014 

- 2020. Вторият програмен 

период разгърна потенциа-

ла на местните власти да 

работят по сложни проек-

ти. Предстои комплексни-

ят подход да бъде транс-

пониран в цялостното 

планиране на общинско и 

регионално равнище. Тряб-

ва да се разработи и пакет 

от предложения за намаля-

ване на административ-

ната тежест и оптими-

зиране на процедурите по 

отчитане и верификация 

на плащанията по общин-

ски европейски проекти, 

както и трайно решаване 

на проблема с налаганите 

финансови корекции.

Приключва процесът по 

подготовка на основните 

стратегически документи 

за новия програмен период 

2021 – 2027 г. и осигуряване 

на максимален ресурс за оп-

тимален пакет от мерки в 

полза на общините. В крат-

косрочен план тази задача 

стои и по отношение на 

Плана за възстановяване и 

устойчивост и другите фи-

нансови инструменти.

НСОРБ предстои да се 

позиционира като основ-

ната структура, която ще 

оказва съдействие на пред-

ставителите на общините 

и Регионалните съвети за 

развитие за изпълнение на 

ролята и функциите им по 

реализацията на Интегри-

рания териториален под-

ход.

Въвеждането на нови 

механизми в процеса на 

управление на отпадъците 

е от ключово значение за 

адаптирането на българ-

ските общини към пости-

гане на съответствие с 

изискванията на амбициоз-

ния „зелен” преход и полити-

ките на ЕС за развитието 

на Съюза. В този процес 

НСОРБ ще е източник на 

информация и добри прак-

тики, анализатор на про-

блемите и възможностите 

за тяхното преодоляване, 

посредник към добрите 

примери и възможности 

за експертно развитие на 

общинските служители в 

сектора. НСОРБ е и ключо-

вият посредник в комуни-

кацията с институциите 

в процеса на формиране на 

нормативната рамка.

Очаква ме  стабил -

на публична среда, за да 

структурираме с различ-

ните институции такива 

взаимоотношения, които 

да продължат без сътресе-

ния практиката на диалог и 

взаимно зачитане и да над-

градят постигнатото през 

последните години. 

Пандемията поставя 

и друго важно предизвика-

телство пред дейността 

на НСОРБ – поетапното 

налагане на дигиталните 

и дистанционни формати 

във всички аспекти от 

функционирането на орга-

низацията. В сферата на 

международните контакти 

на НСОРБ новите условия 

диктуват по-голяма гъвка-

вост и развитие на пред-

ставителите на местната 

власт в различните форма-

ти на умения за ефективна 

комуникация и вписване на 

националните и регионал-

ни приоритети в общоевро-

пейския контекст.

Не на последно мяс-

то 2021 г. е юбилейна за 

НСОРБ. Сдружението ни 

отбелязва своята 25-а го-

дишнина и разширяването 

на партньорствата и вли-

янието на организацията 

остава важен приоритет 

за нас.

По време на Общото 
събрание се предвижда и 
подписване на Споразуме-
ние за сътрудничество 
между КСБ и НСОРБ.

В следващите близо 

10 г. ни предстои да пре-

настроим своето мислене. 

В публичния сектор се на-

дявам, че няма да говорим 

за недостиг на средства, а 

за успешно инвестиране на 

значителен обществен ре-

сурс. Това е наша съвмест-

на отговорност – да го 

направим умно, далновидно 

и качествено. Ако трябва 

да бъда откровен, през по-

следните години ние вече 

успешно взаимодействаме 

с КСБ. Смятаме, че е време 

да официализираме нашето 

партньорство с Камарата 

на строителите и да съз-

дадем условия за неговото 

задълбочаване и осмисляне 

по начин, който да съот-

ветства на предизвика-

телствата на бъдещето. 

Уверен съм, че успехът ще 

ни съпътства!

Благодаря Ви за това 
интервю. Поздравления за 
годишнината и пожелания 
за много нови успехи от 
екипа на в. „Строител“!

 от стр. 7

През последната година е направена решителна стъпка към регионализация със сформираните 
Регионални съвети за развитие
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В речта си инж. Даниел Па-

нов припомни, че майстор Кольо 

Фичето е бил самоук и сръчен, 

с точно око и бърз в сметките, 

последовател на стара-
та българска традиция и 
същевременно познавач на 
европейската архитектур-
на школа. 

Според кмета на Велико 

Търново тези качества наред 

с прецизността, които при-

тежавал Фичето по отноше-

ние на избора на материали, и 

владеенето на три езика днес 

трудно могат да се открият в 

една личност. „За времето си 

Кольо Фичето е бил считан за 

един от най-добрите майсто-

ри в Дряновския, Габровския, 

в Търновския край. В цялата 

страна се е знаело, че там, 

на север, под планината, благ 

и скромен човек гради храмо-

ве на българщината и следва 

призваното свише“, подчерта 

той.

Инж. Панов добави, че май-

стор Кольо Фичето е навсякъ-

де около нас – негово дело са 

Преображенският манастир, 

Къщата с маймунката, ханът 

Хаджи Николи и конакът във Ве-

лико Търново, покритият мост 

в Ловеч и още десетки храмове, 

мостове, чешми в цяла Северна 

България.

„Днес имаме една задача – 

да помним. Да помним делата 

на този бележит българин, кой-

то с ума и ръцете си е станал 

част от основите на съвре-

менното ни общество. Камък 

по камък, тухла по тухла той е 

намирал правилното място за 

всеки материал, за да постиг-

не съвършенството“, изтъкна 

инж. Даниел Панов и допълни, 

че 

всеки трябва да следва за-
ветите на Кольо Фичето, 

като работи за общото 

благо, в името и в ползата на 

народа и вярата си.

„Велико Търново като исто-

рическа и духовна столица на 

България има отговорността 

да пази имената на великите. 

Затова съм сигурен, че под-

крепяйки родолюбивите иници-

ативи, заедно ще продължим 

нелеката задача да опазваме 

завещаното за идните поколе-

ния“, завърши инж. Панов.

„Концепцията, която избрах, 

беше свързана с цялостното 

строително творчество на 

Кольо Фичето и пресъздаване-

то на неговата архитектоника 

чрез еклектиката на неговите 

форми. Според мен опитът да 

се вплетат елементите от не-

говите църкви и другите стро-

ежи в този монумент е повече 

от успешен”, заяви при откри-

ването авторът на проекта 

арх. Драгомир Йосифов. 

Монументът е замислен и 

като туристически обект с 

идеята да се даде нов живот 

на пространството около лоб-

ното място на Уста Кольо Фи-

чето. Композицията е нарече-

С откриването на па-

метника „За старите зида-

ри“ изразяваме почитта си 

към големия майстор Уста 

Кольо Фичето, но и дълбоко-

то си уважение към труда на 

българските строители от 

миналото до наши дни. Те са 

хората, които създават, кои-

то градят, които променят 

страната ни и я правят все 

по-благоустроена, по-краси-

ва и привлекателна. Вижте 

и парка тук – как е облагоро-

ден, готов да посрещне посе-

тители от Велико Търново и 

гости на града. Радвам се, че 

тази благородна инициатива 

докосна и обедини толкова 

много колеги и съмишленици. 

Резултатът наистина е удо-

влетворяващ.

„Водстрой ВТ” АД бе 

избрана за изпълнител на 

проекта. Няма строители 

в България, за които да не 

е чест да изпълнят такъв 

обект. Фирмите, работили 

по реализацията на мону-

мента, са членове на КСБ. 

Материалите, които са из-

ползвани за градежа, също 

са дарение от компании от Камарата.

Всички заедно - Сдружението „За старите зидари”, архи-

текти, строители, спомоществователи, направихме нещо 

достойно. Благодарение на проекта от едно доскоро непопу-

лярно място за великотърновци сега парк „Дружба” става при-

влекателен център за българските следовници на Уста Кольо 

Фичето, за подрастващото поколение от Професионалната 

гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел По-

пов“ – Велико Търново, за всички жители и гости на града.

Имам честта и приви-

легията да бъда тук, за 

да поздравя всички, които 

участваха в изграждането 

на този великолепен па-

метник на старите зида-

ри. Искам да споделя някои 

неща, свързани с дълбоко 

уважавания от нас първо-

майстор – а именно прин-

ципите на Кольо Фичето, 

които са в основата на 

всеки един честен и доб-

лестен мъж. Почтеност - 

това е големият майстор. 

Неговите думи са били, че 

щом е сключен оброк, щом е приет ангажимент за работа за определе-

ни дни, за дадена сума, то така трябва и да бъде предаден и завършен 

строежът. Защото честта на две не става.

Искам да поздравя вестник „Строител”, че отрази събитието, и от 

страниците му да благодаря на всички, помогнали да се направи този 

храм на човечността. Паметникът нямаше да бъде реализиран без ре-

шителната помощ на строителите. Трябва да отдадем своята почит 

на тях, на Кольо Фичето, да се учим от примера им и да изпълним още 

по-големи проекти, като предаваме наученото на следващите поколения.

Това, че ус-

пяхме да напра-

вим съпричастни 

толкова много 

хора, организации 

и  строителни 

фирми към една 

велика идея, на-

истина ни изпъл-

ва с гордост. Да 

оставиш знак на такова място е отговорност не само 

към миналото, но и към настоящето, и към бъдещето на 

хората от Велико Търново.

В исторически план пространството, на което е 

разположен монументът, някога е било краят на града, 

където били погребани знатни хора като Христо Дими-

тров-Големия – най-близкия съратник на Васил Левски, 

Иванка и Венета Ботеви и, разбира се, Кольо Фичето. 

Днес лобните им места са част от средата, за да не 

бъдат забравени идеите, които тези хора са носили в ду-

шите си. Това беше в основата на голямата идея, която 

сме споделяли и представяли и чрез уважавания в. „Стро-

ител”, и с КСБ, и с всички онези строители и граждани, 

които по-късно станаха съпричастни към изграждането 

на монумента и оформянето на околния пейзаж.

Инж. Илиян Терзиев, председател на 
УС на КСБ:

Инж. Любомир Шербетов, изп. директор 
на „Водстрой ВТ“ АД и член на УС на КСБ: 

Николай Божилов, Велик майстор на 
Обединената Велика ложа на България:

Красимир Георгиев, председател на УС 
на Сдружение „За старите зидари“:

 от стр. 1

Снимки Румен Добрев

на „За старите зидари“ и с нея 

са почетени и всички българ-

ски строители, включително 

и учениците на Кольо Фичето. 

Проектът е реализиран благо-

дарение на събрани дарения. 

Над 170 дарители са дали своя 

принос.

По време на церемонията 

председателят на УС на Сдру-

жението „За старите зидари” 

Красимир Георгиев прочете 

имената на дарителите, спо-

моществователите и стро-

ителните фирми, които са 

подпомогнали изграждането 

на паметника и облагородява-

нето на околните площи. Сред 

споменатите строители бяха 

инж. Илиян Терзиев, инж. Лю-

бомир Шербетов, инж. Николай 

Таков. Като дарител бе посоче-

на и Фондация „Български стро-

ител” на КСБ.
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Десислава 
Бакърджиева

В Сливен се проведе 

финалният кръг на на-

ционалното състезание 

„Най-добър млад строи-

тел“, като победителите 

получиха наградите си 

лично от кмета на града 

Стефан Радев, съобщиха 

от общината. Домакин 

на надпреварата за първи 

път е била Сливенската 

професионална гимназия 

по строителство и геоде-

зия „Арх. Георги Козаров“.

В последната фаза 

сили са премерили близо 

70 ученици от строител-

ни гимназии в страната. 

Общо 38 отбора от 16 

града са се съревновавали 

в дисциплините облицовки 

и настилки, зидария, сухо 

строителство, бояджий-

ски дейности и геодезия.

В отборното класи-

ране първото място е 

завоювала СПГСГ „Арх. 

Георги Козаров“. Втора е 

класирана Професионал-

ната гимназия по строи-

телство, архитектура и 

геодезия „Кольо Фичето“ 

– Бургас. Трета позиция 

е спечелила ПГСАГ „Лубор 

Байер“ – Стара Загора. По 

време на церемонията са 

връчени и индивидуални 

награди.

„Състезанието се ор-

ганизира от Министер-

ството на образованието 

и науката с подкрепата 

на строителни фирми“, по-

сочват още от местната 

администрация.

Росица Георгиева

Консултативният съ-

вет (КС) на браншовите 

и професионалните орга-

низации в сектор „Стро-

ителство“ проведе ре-

довно заседание онлайн. 

От страна на Камарата 

на строителите в Бълга-

рия (КСБ) в работата на 

КС се включиха Валентин 

Николов, изп. директор на 

КСБ, и инж. Виолета Ан-

гелиева, експерт в КСБ. 

В срещата участие взе-

ха арх. Борислав Борисов, 

зам.-председател на КАБ, 

инж. Огнян Атанасов, зам.-

председател на Камарата 

на инженерите в инвести-

ционното проектиране, 

Георги Шопов, председа-

тел на Националната асо-

циация на строителните 

предприемачи, както и 

членове на организациите, 

включени в Съвета. В рам-

ките на заседанието бяха 

обсъдени проектът на На-

редба за проучване, анализ 

и симулация на транспорт-

ното обслужване в Сто-

личната община, както 

и отражението й върху 

различните участници в 

строителния процес. Бяха 

дискутирани възможност-

ите за работа с новия със-

тав на Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройството 

(МРРБ) и служебния минис-

тър арх. Виолета Комито-

ва. Участниците в засе-

данието взеха решение да 

се инициира провеждане на 

среща с нея за обсъждане 

на актуалните проблеми 

пред сектора. КС ще пред-

ложи провеждането на ре-

гулярни ежемесечни срещи 

между представителите 

на Съвета и бъдещото ръ-

ководство на МРРБ. На за-

седанието бе дискутирана 

и възможността за въвеж-

дане на електронно строи-

телно разрешение у нас. В 

тази посока бе решено да 

бъде проучен и представен 

опитът на Сърбия и Се-

верна Македония, където 

електронният документ е 

въведен и функционира.

0700 20 404
WWW.INGCONSULT.BIZ

298kW

НАЛИЧЕН  НА СКЛАД

Цена: 

без ДДС
498 800 лева

Производство 
и доставка 
до обект на 
арматурни 
заготовки 

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

www.balkansteel.com
sales@balkansteel.com 

БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Снимки в. „Строител“
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

В Деня на Европа – 9 

май, започна работата 

на Конференцията за бъ-

дещето на Европа, която 

чрез граждански пане-

ли и многоезичната ци-

фрова платформа дава 

възможност на младите 

хора да споделят идеите 

и препоръките си, за да 

се даде тласък напред 

на Европейския съюз. На 

събитието присъстваха 

президентът на Франция 

Еманюел Макрон, предсе-

дателят на Европейския 

парламент Давид Сасоли, 

председателят на Евро-

пейската комисия Урсула 

фон дер Лайен и преми-

ерът на Португалия Ан-

тониу Коща от името на 

Съвета на ЕС.

При пълно спазване на 

епидемичните мерки в ме-

роприятието присъстве-

но се включиха студенти 

по програма „Еразъм“ от 

цяла Европа, както и чле-

нове на Изпълнителния съ-

вет на Конференцията, а 

дистанционно – около 500 

граждани. Министрите 

по европейските въпроси, 

членовете на Европейския 

парламент и национални-

те парламенти и други 

високопоставени гости 

също се присъединиха он-

лайн.

„Започваме тази дис-

кусия в извънредна ситуа-

ция на пандемия”, отбеля-

за френският президент. 

Макрон  подчерта,  че 

европейският модел на 

социална защита е успял 

да издържи в периода на 

санитарна криза. „Ние на-

правихме избор в полза на 

хуманността и солидар-

ността. Европейските 

държави заедно подкрепи-

ха най-силно засегнатите 

сфери на обществото, за-

едно успяхме да изградим 

ваксинационна кампания. 

Европейското сътрудни-

чество позволи да бъдат 

спасени човешки животи“, 

подчерта Еманюел Ма-

крон. Той изтъкна още, че 

солидарността е и защи-

та на суверенитета, но за 

да бъде гарантиран той, 

е необходимо да се произ-

вежда. „Европа трябва да 

бъде не само голям пазар, 

но и голям производител. 

Нужно е да се инвестира 

повече в иновации“, смята 

Макрон. 

„Европейските и на-

ционални институции 

съвместно с гражданите 

трябва да работят за-

едно, защото най-важни-

ят урок от кризата е, че 

всички сме част от едно 

цяло. Европейският съюз 

не е само Брюксел, а на-

ционалните парламенти, 

гражданите и регионите“, 

подчерта Давид Сасоли и 

добави, че всеки трябва да 

може да се включи в този 

процес, като европейски-

те институции са готови 

да си взаимодействат с 

него.

„Конференцията е за 

всички европейци, за да 

обсъдят споделена визия 

за това какво искаме от 

нашия Съюз. Разбира се, 

съзнавам, че винаги има 

скептицизъм, когато Ев-

ропа обсъжда бъдещето 

си или стартира проект 

от този характер. Така че 

трябва да гарантираме, 

че това не е интелектуал-

на политика или затворен 

политически компромис. 

И ние трябва да слушаме 

всички гласове, независи-

мо дали са критични или 

допълващи. Вярвам, че 

тази Конференция е реал-

на възможност европей-

ските граждани и инсти-

туции да се съберат около 

обща амбиция за нашето 

бъдеще“, изтъкна Урсула 

фон дер Лайен.

В същото време пре-

зидентите на 21 страни 

членки на общността, 

сред които и България, 

излязоха с общ призив по 

повод Деня на Европа. В 

текста те настояват за 

участието на хората в 

различни дискусии, посве-

тени на бъдещето на ЕС. 

„Ние сме наясно, че би било 

много по-трудно за всеки 

от нас, ако трябва да се 

справяме самостоятелно“, 

се заявява в документа. 

Диалогът, пишат държав-

ните глави, ще покаже 

какво можем да очакваме 

от Европейския съюз утре 

и с какво можем да допри-

несем днес. В обръщение-

то се посочва още, че от 

създаването си до днес ЕС 

продължава да е проект за 

мир и помирение.

Българските граждани 

ще имат още по-лесен и 

пряк достъп до информа-

ция за ЕС благодарение на 

мрежа от нови центрове 

„Европа директно“, които 

започват да действат от 

май в различните области 

на страната. Това съобщи-

ха от пресцентъра на Ев-

ропейската комисия. Те са 

част от общо 424 инфор-

мационни центъра от ново 

поколение, лансирани от ЕК 

в целия ЕС.

Целта е да се укрепи 

важната връзка между 

институциите на ЕС и 

гражданите, независимо 

къде живеят те. Екипите 

на „Европа директно“ ще 

помогнат да се обясни как 

Европа се бори с пандемия-

та от COVID-19, ще стиму-

лират възстановяването 

чрез информация за плана 

NextGenerationEU и ще на-

сърчават „зеленият” и ци-

фровият преход.

Новото поколение цен-

трове ще организират 

граждански диалози и про-

яви с широко участие, на-

пример за Конференцията 

за бъдещето на Европа. Те 

ще предоставят съответ-

ната информация относно 

политиките и приорите-

тите на ЕС на местните 

общности, граждански и 

съсловни организации, ме-

дии и др. и ще ги включват 

в своите дейности.

Новите центрове ще 

насърчават също така ак-

тивното европейско граж-

данство в училищата и 

ще се координират с други 

мрежи на ЕС в регионите, 

като осигуряват по-лесен 

достъп до информация на 

местно равнище за граж-

даните, организациите и 

предприятията.

Центровете са разпо-

ложени в Благоевград, Бур-

гас, Варна, Видин, Враца, 

Габрово, Добрич, Дупница, 

Пловдив, Русе, Смолян, Ста-

ра Загора и Шумен. Тяхна-

та дейност ще обхваща 

множество общини в съ-

ответните области. Евро-

пейската комисия призова-

ва всеки гражданин, който 

има въпроси или се нуждае 

от конкретна информация 

за ЕС, да се свърже с най-

близкия до него център.

Европейската комисия 

(ЕК) актуализира индус-

триалната стратегия 

на ЕС. Това съобщиха от 

пресцентъра на институ-

цията. С нея се предлагат 

нови мерки за засилване на 

адаптивността на евро-

пейския единен пазар, осо-

бено по време на кризата, 

породена от пандемията 

от COVID-19. 

В документа се раз-

глежда необходимостта 

от по-добро познаване на 

зависимостите в обла-

стите от възлово значе-

ние и се представя набор 

от средства за справяне с 

тях. Предлагат се и нови 

мерки за ускоряване на еко-

логичния и цифровия пре-

ход. Актуализацията от-

говаря и на призивите за 

набелязване и наблюдение 

на основните показатели 

за конкурентоспособност-

та на икономиката на ЕС 

като цяло чрез интеграция 

на единния пазар, растеж 

на производителността, 

международна конкурен-

тоспособност, публични 

и частни инвестиции и 

инвестиции в научноиз-

следователска и развойна 

дейност.

От ЕК подчертават, че 

в обновената стратегия 

има предвидена финансо-

ва подкрепа и мерки, кои-

то да дадат възможност 

на микро-, малки и сред-

ни предприятия, както и 

стартиращите предприя-

тия да се възползват от 

възможностите на двой-

ния преход. 

Еврокомисарят с ресор 

„Европа, подготвена за 

цифровата ера“ Маргре-

те Вестегер е заявила, че 

целта на актуализацията 

е да гарантира, че про-

мишлените отрасли ще са 

подготвени да стимули-

рат цифровата и екологич-

ната трансформация на 

европейската икономика. 

Комисарят по въпро-

сите на вътрешния пазар 

Тиери Бретон е посочил, че 

истинската индустриална 

революция ще се случи, ако 

бъдат направени правилни-

те инвестиции в ключови 

технологии и се зададат 

необходимите рамкови ус-

ловия.

Снимка ЕП

Свободна зона Бургас продава
челен колесен товарач Catherpilar 938H

в отлично състояние
за информация: 056 84 20 47    info@freezonebourgas.com

Според пролетната икономическа 

прогноза за 2021 г. икономиката на ЕС 

ще нарасне с 4,2% през тази година и с 

4,4% през 2022 г., съобщиха от пресцен-

търа на Европейската комисия (ЕК). Това 

представлява значително подобрение на 

перспективите за растеж в сравнение с 

икономическата прогноза от зимата на 

2021 г., която ЕК представи през февруа-

ри. Темповете на растеж ще продължат 

да се различават в рамките на ЕС, но до 

края на 2022 г. икономиките на всички 

държави членки следва да се завърнат 

към предкризисните нива.

„Възстановяването на европейската 

икономика, което започна миналото лято, 

беше в застой през четвъртото триме-

сечие на 2020 г. и през първото триме-

сечие на 2021 г., тъй като бяха въведени 

нови мерки в областта на общественото 

здраве, за да се ограничи нарастването 

на броя на случаите на COVID-19. Очаква 

се обаче ЕС и икономиките от еврозона-

та да се възстановят силно, тъй като 

делът на ваксинираните се увеличава и 

ограниченията се смекчават“, посочват 

от Комисията.

По отношение на България прогноза-

та е за увеличение на реалния БВП с 3,5% 

през 2021 г. и с 4,7% през 2022 г.

„Рисковете, свързани с перспективи-

те, са високи и ще останат такива, дока-

то сянката на пандемията от COVID-19 е 

надвиснала над икономиката. Промените 

в епидемиологичната обстановка и ефек-

тивността на програмите за ваксинация 

биха могли да се окажат по-положителни 

или по-отрицателни от предвиденото в 

основния сценарий на настоящата прог-

ноза“, се казва още в прессъобщението.
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Португалия първа внесе в 
ЕК Плана си за възстано-
вяване и устойчивост

В средата на април Пор-

тугалия предостави своя 

национален план на Европей-

ската комисия чрез официал-

ната IT платформа, ставай-

ки първата държава членка 

на ЕС, която представи окон-

чателната версия. 

От информация, публику-

вана на сайта на португал-

ското правителство, става 

ясно, че първото им проект-

но предложение е било внесе-

но за обсъждане на 15 октом-

ври 2020 г. 

Португалия очаква да по-

лучи 13,7 млрд. евро грантове 

и 2,7 млрд. евро заеми за въз-

становяване на икономиката 

си. Техният план е структу-

риран около трите стълба 

– устойчивост, екологична 

и цифрова трансформация, 

включвайки мерки в об ласт-

та на социалното жилищно 

настаняване, енергийната 

ефективност на сградите 

и цифровото образование. 

Проектите, които те пред-

ставят, обхващат целия 

жизнен цикъл на Механизма 

за възстановяване и устой-

чивост до 2026 г. Португал-

ският външен министър Ау-

густо Силва заяви, че очаква 

планът да влезе в сила още 

през втората половина на 

годината.

Правителството на Пор-

тугалия обмисля да използва 

заеми от Европейския фонд 

за възстановяване, за да 

направи инвестиции в дос-

тъпни обществени жилища, 

подкрепа за бизнеса и желе-

зопътния подвижен състав.

Аугусто Силва изрази 

надежда, че това ще по-

могне за възстановяване-

то на Португалия, която 

през последните години се 

налага като една от най-

успешните дестинации за 

чуждестранни инвестиции. 

„Сред основните причини са 

правната среда в Португа-

лия, политическата, соци-

алната и икономическата 

стабилност. Всяка от тях 

спомага за насърчаване на 

чуждестранните инвести-

тори“, коментира той.

Португалските власти 

предвиждат да вложат сред-

ства в подобряване на упра-

влението и организацията 

на пътното движение, пре-

махване на превозните сред-

ства в градските райони и 

насочването им в коридори 

за бързо движение с по-до-

бри условия за сигурност, 

като по този начин целят 

да има по-малко въздейст-

вие върху околната среда и 

хората. 

В плана им е записано, 

че ще се акцентира върху 

изграждане на пътни връз-

ки, чието отсъствие засяга 

националната пътна мрежа. 

За целта Португалия плани-

ра да използва 630 млн. евро, 

които да подобрят пътната 

инфраструктура.

Една от основните цели 

на плана е постигане на те-

риториална устойчивост 

и сближаване чрез увелича-

ване на конкурентоспосо-

бността на компаниите и 

намаляване на контекстни-

те разходи.

Гърция залага на частни 
инвестиции, икономиче-
ска и институционална 
трансформация.

Тя е поискала подкрепа 

в размер на общо 30,5 млрд. 

евро, от които 17,8 млрд. 

евро под формата на безвъз-

мездни средства и 12,7 млрд. 

евро под формата на заеми.

Планът на Гърция е 

структуриран около четири 

стълба – екология; цифрови-

зация; заетост, умения и со-

циално сближаване; частни 

инвестиции и икономическа 

и институционална тран-

сформация. 

Министър-председате-

лят на Гърция Кириакос Ми-

цотакис подчерта, че тех-

ният план е наречен „Гърция 

2.0“, той съдържа 4100 стра-

ници и е в състояние да пре-

структурира изцяло модела 

на производство, да насочи 

значителни ресурси за ци-

фров преход и за усилията за 

преминаване към икономика 

с нулеви емисии от въглеро-

ден диоксид. Той допълни, че 

планът съдържа съществе-

ни дейности в областта на 

14 държави внесоха в Европейската комисия стратегическите си документи
Емил Христов
Ренета Николова

Последната една го-
дина бе изпълнена с пре-
дизвикателства, за които 
нито една икономика по 
света не бе подготвена. 
Пандемията от COVID-19 
пренареди представите на 

хората за приоритетите 
им и накара човечеството 
да се замисли за бъдеще-
то. За да окажат подкрепа 
на държавите, предприя-
тията и гражданите от 
ЕС за възстановяване от 
икономическия спад, Евро-
пейската комисия, Евро-
пейският парламент и ли-

дерите на ЕС постигнаха 
съгласие за създаването 
на План за възстановяване 
и устойчивост, който да 
проправи пътя за излизане 
от кризата и да помогне 
за полагане на основите 
на по-модерна и устойчи-
ва Европа. През лятото на 
2020 г. страните членки 

на ЕС договориха финанси-
рането по програмата да 
бъде с общ размер от 750 
млрд. евро. Средствата са 
предвидени за преодолява-
не на последствията от 
пандемията и са концен-
трирани за бъдещи инвес-
тиции и за реализирането 
на важни проекти.

За целите на програми-
ране на средствата дър-
жавите трябва да изгот-
вят Национални планове за 
възстановяване и устойчи-
вост като приложение към 
своите Национални програ-
ми за реформи. Европейска-
та комисия прие, че срок за 
подаването им е 30 април, 

след което в рамките на 
два месеца плановете ще 
бъдат разглеждани от Ко-
мисията и при необходи-
мост адаптирани, така че 
разпределението на сред-
ствата да започне възмож-
но най-бързо. 

С оглед на бързото въз-
становяване от изключи-

социалната кохезия, квали-

фикацията и подкрепата за 

младежта. 

Мицотакис определи 

плана като уникална въз-

можност, която не трябва 

да бъде пропусната. Планът 

за възстановяване и устой-

чивост на Гърция съдържа 

170 проекта, инвестиции и 

реформи. Очакванията на 

властите са да има промяна 

на модела на гръцката ико-

номика, което да я направи 

по-отворена и конкурентна, 

с цифровизирана и ефектив-

на държавна администрация, 

с мащабни проекти със со-

циален ефект, а данъчното 

облагане да благоприятства 

развитието. Амбицията на 

Гърция е през следващите 6 

години да бъдат разкрити 

200 хиляди нови работни мес-

та, а брутният вътрешен 

продукт да се увеличи със 7 

процента.

В икономически аспект 

основното внимание на 

плана на Гърция е да обхва-

не големите инвестиции, 

продукцията и разликата 

в заетостта, която спо-

ред министър-председа-

теля на страната се е 

влошила поради пандемия-

та. Гръцкият национален 

план за възстановяване и 

устойчивост възнамерява 

да мобилизира значителни 

ресурси от частния сек-

тор чрез широко използ-

ване на публично-частни 

партньорства като ме-

тод за материализиране 

на публични инвестиции, а 

също така да използва ком-

пании за енергийни услуги 

за изпълнение на проекти 

за енергийна ефективност 

в публичния сектор.

За „зеления” преход пла-

нът предвижда мащабна 

програма за обновяване на 

жилищни сгради, предприя-

тия и здания от публичния 

сектор, както и развитие-

то на публично достъпна ин-

фраструктура за зареждане 

на електрически превозни 

средства. 

Що се отнася до зае-

тостта, уменията и соци-

алното сближаване, доку-

ментът включва реформа на 

пазара на труда, създаване 

на работни места и устой-

чивостта им в случай на шо-

кове. Не на последно място 

гръцките власти предвиж-

дат реформи и инвестиции 

за укрепване на социалните 

мрежи за справедливост и 

безопасност, включително 

програми за подобряване на 

икономическата и социална-

та интеграция на уязвими 

групи и насърчаване на ра-

венството.

Германия ще използва 90% 
от заложените средства 
за „зелени” и дигитални 
цели.

Планът на Германия за 

възстановяване и устой-

чивост включва мерки на 

обща стойност 27,9 млрд. 

евро и тъй като максимал-

ното финансово участие 

под формата на безвъз-

мездни средства, което е 

предвидено за Германия, е 

25,6 млрд. евро, допълни-

телната сума се предвижда 

да бъде покрита от държа-

вата.

Германският план е 

структуриран около шест 

Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Комисията ще работи интензивно с държавите членки, за да им помогне да 
изготвят висококачествени планове, които да бъдат одобрени до лятото

Европейската комисия получи от 14 държави на-

ционални планове за възстановяване и устойчивост, 

които заявяват намеренията си за използване на 

средствата от Фонда за възстановяване на ЕС. Пред-

стои останалите 13 да внесат своите документи в 

следващите седмици.

До този момент планове са внесли Белгия, Дания, 

Германия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, 

Люксембург, Австрия, Португалия, Словакия, Словения 

и Полша.

Дни след изтичането на индикативния срок за 

представяне на планове от страните председателят 

на ЕК Урсула фон дер Лайен заяви, че Европейската 

комисия ще продължи да работи в тясно сътрудни-

чество с държавите членки, които не са внесли свои-

те стратегически документи, за да им помогне да 

разработят висококачествени планове.
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телно значение е по-голя-
мата част от средствата 
да бъде усвоена през първи-
те две години след приема-
нето на плановете. Очаква 
се още в края на тази годи-
на да стартират първите 
плащания, а финалните мо-
гат да се осъществят до 
края на 2026 г.

В рамките на обявения 
от Европейската комисия 

срок 14 държави предста-
виха националните си пла-
нове за възстановяване и 
устойчивост. Предстои 
Комисията да ги разгледа 
и оцени въз основа на еди-
надесет критерия, сред 
които: целесъобразност, 
ефективност, цифров пре-
ход, социална и институ-
ционална устойчивост.

Проектът на българ-

ския План за възстановява-
не и устойчивост бе при-
ет от МС в края на април 
и изпратен за консултации 
в Брюксел. Той включва 48 
инвестиции и реформи, 
структурирани в чети-
ри стълба – „Иновативна 
България“, целящ повиша-
ване на конкурентоспосо-
бността на икономиката 
и трансформирането й 

в икономика, базирана на 
знанието и интелигентния 
растеж; „Зелена България“ 
- с фокус върху устойчиво-
то управление на природ-
ните ресурси, позволяващо 
задоволяване на текущите 
нужди на икономиката и 
обществото при запазване 
на екологичната устойчи-
вост; „Свързана България“, 
който ще осигурява пред-

поставки за повишаване-
то на конкурентоспосо-
бността и устойчивото 
развитие на районите на 
страната, и „Справедлива 
България“ с акцент върху 
изграждането на ефектив-
ни и отговорни публични 
институции, чувствител-
ни към нуждите на бизнеса 
и потребностите на граж-
даните.

Какви са приоритети-
те, които залагат остана-
лите европейски държави 
в своите стратегически 
документи? В поредица 
от материали екипът на 
в. „Строител“ ще Ви за-
познае с акцентите от 
Националните планове за 
възстановяване и устой-
чивост на 27-те страни 
членки.

Европейската комисия ще направи оценка на 

плановете в следващите два месеца въз основа на 

единадесетте критерия, заложени в Регламента, и 

ще превърне съдържанието им в правно обвързващи 

актове. Оценката ще включва преглед на това дали 

плановете допринасят за ефективното преодоляване 

на всички или на значителна част от предизвикател-

ствата, набелязани в съответните специфични за 

всяка държава препоръки, отправени в контекста на 

европейския семестър. 

Комисията ще оцени също така дали в плановете 

е предвидено поне 37% от разходите за инвестиции 

и реформи да са в подкрепа на целите в областта на 

климата и поне 20% - за цифровия преход. Комисията 

ще представи на Съвета предложение, за чието при-

емане той ще разполага по правило с четири седмици.

Одобрението на плана от Съвета ще проправи 

пътя за отпускането на 13% предварително финан-

сиране за всяка държава членка. 

приоритета, които включ-

ват мерки за реформи и 

инвестиции, свързани с 

действията в областта 

на климата и енергийния 

преход, цифровизацията на 

икономиката, инфраструк-

турата и образованието, 

социалното участие, ук-

репването на устойчива на 

пандемия здравна система, 

модернизирането на пуб-

личната администрация и 

намаляването на пречките 

пред инвестициите. Про-

ектите в плана обхващат 

целия жизнен цикъл на Ме-

ханизма за възстановяване 

и устойчивост до 2026 г.

По време на брифинг за 

представяне на визията на 

Федералната република фи-

нансовият министър Олаф 

Шолц заяви, че Германия 

има за цел да похарчи 11,5 

милиарда евро за подпома-

гане на компаниите да пре-

минат към водород като 

енергиен източник, както 

и за стимули за закупуване 

на електрически автомоби-

ли, автобуси и влакове и за 

обновяване на сградите за 

подобряване на енергийна-

та им ефективност.

Повече от 14 млрд. евро 

са заделени за подпомагане 

на цифровите промени, на-

пример за подкрепа на ав-

томобилната индустрия да 

преобразува производстве-

ните си процеси, както и да 

се направят секторите на 

образованието, здравеопаз-

ването и публичната адми-

нистрация подготвени за 

бъдещето.

Германският финансов 

министър също така зая-

ви, че държавата възнаме-

рява да постави основите 

на европейска „облачна 

инфраструктура“ и да раз-

вие заедно с Франция въз-

можности за изграждане 

на процесорни чипове от 

следващо поколение.

Фокусът на германския 

план е и върху справянето 

с двете големи предизвика-

телства за човечеството 

- изменението на климата 

и дигиталната трансфор-

мация. Заради това се пред-

вижда декарбонизация чрез 

възобновяем водород до 

климатична мобилност и 

климатично строителство. 

Дигитализацията премина-

ва през почти всички мерки 

в плана за развитие. Друга 

цел е насърчаването на со-

циалното участие и учас-

тието на пазара на труда 

с оглед на равенството 

между половете. Социална-

та устойчивост включва 

също така силна система 

за обществено здраве и за-

щита срещу пандемии. 

Франция поставя енер-
гийната ефективност 
на сградите на първо 
място.

Франция очаква да раз-

полага с 40,9 млрд. евро от 

Фонда за възстановяване и 

устойчивост, като в нацио-

налния си план за възстано-

вяване и устойчивост стра-

ната поставя енергийната 

ефективност на сградите 

на първо място. 24% от 

средствата ще бъдат на-

сочени за дигитализация на 

бизнесите, а останалите 

- за развитие на регионите 

и за цифрови умения. Акцент 

се поставя и на обучението 

на младите хора.

Основният финансов 

ресурс ще бъде насочен за 

енергийната ефективност 

на частни и обществени 

сгради, като целта е нама-

ляване на потреблението на 

енергия, както и подобрява-

не на качеството на живот 

на домакинствата. За целта 

се предвижда масово сани-

ране на обществени и жи-

лищни сгради и подобряване 

на стандарта на живот на 

хората.

Стратегията за ико-

номическа, социална и кли-

матична политика, която 

френското правителство 

възнамерява да разгърне 

през следващите няколко го-

дини с изпълнението на пла-

на, има за цел да отговори на 

настоящата криза. Амбици-

озната програма за струк-

турна реформа ще позволи 

на възможно най-много хора 

достъп до платена заетост 

в истинската й стойност, 

борба срещу неравенствата 

и укрепване на конкурентос-

пособността на фирмите. 

За да се ускори възста-

новяването на активността 

и засилването на потенциа-

ла за растеж на френската 

икономика, инвестициите в 

плана ще бъдат придружени 

от реформи в съответните 

сфери. 

Националният план за 

възстановяване и устой-

чивост на Франция обхва-

ща и шестте приоритета, 

посочени в Регламент за 

създаване на Механизма за 

възстановяване и устой-

чивост - „зеленият” преход, 

цифровата трансформация, 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж, сбли-

жаване, социална, терито-

риална и институционална 

устойчивост и образование.

Най-големият бенефици-
ент на европейски сред-
ства по инициативата се 
очертава да бъде Италия,

която трябва да полу-

чи общо 191,5 млрд. евро, 

включващи 68,9 млрд. евро 

безвъзмездни средства и 

122,6 млрд. евро заеми.

Италианският план 

също е структуриран око-

ло цифровизация, иновации, 

конкурентоспособност и 

култура, „зелена” революция 

и екологичен преход, инфра-

структура за устойчива 

мобилност, образование и 

изследвания, сплотеност и 

здраве. Те предлагат проек-

ти във всички водещи евро-

пейски области.

Правителството на 

Италия съобщи, че техни-

ят пакет с мерки цели да 

възстанови икономиката на 

страната, която претърпя 

големи загуби по време на 

кризата, причинена от пан-

демията от COVID-19. Брут-

ният вътрешен продукт на 

Италия се сви с 8,9% през 

2020 г. Голям дял от ресурси-

те по плана за възстановя-

ване и устойчивост са насо-

чени към инфраструктурни 

проекти. 

Друга част е ориентира-

на към намаляване на нера-

венството, като около 40% 

от парите са предназначени 

за слабо развитите южни 

региони на Италия. 

Планът също така пред-

вижда модернизация на ита-

лианската администрация и 

съдилища, както и засилване 

на конкуренцията и намаля-

ване на бюрокрацията.

На първо място Италия 

си поставя амбициозната 

цел да модернизира цифрово 

инфраструктурата на стра-

ната, публичната админи-

страция и производствена-

та система. Ще се наблегне 

и на дигитализирането на 

услугите в туризма и култу-

рата.

На второ място е по-

ставена т.нар. зелена ре-

волюция и екологичният 

преход. В плана тя е струк-

турирана в 4 компонента и 

е насочена към постигане 

на екологичен преход на об-

ществото и икономиката в 

съответствие с европей-

ската Зелена сделка. Включ-

ва интервенции в селското 

стопанство, устойчива и 

кръгова икономика, инвес-

тиционни и изследователски 

програми за източници на 

възобновяема енергия, раз-

витие на веригата за дос-

тавка на водород и устой-

чива мобилност. Очакват 

се също така действия, 

насочени към спестяване на 

консумация на енергия чрез 

енергийна ефективност на 

публични и частни недви-

жими имоти. Планирани са 

и инициативи за повторно 

залесяване, ефективно из-

ползване на водата и подо-

бряване на качество на въ-

трешните и морските води.

Планът на Италия е сил-

но концентриран върху раз-

витието на инфраструктура 

за устойчива мобилност. В 

тази сфера се предвижда раз-

ширяване на националната 

високоскоростна железница, 

както и укрепване и развитие 

на регионалната железопът-

на мрежа. Италия планира да 

насърчава пътната безопас-

ност и цифровия мониторинг 

на виадукти и пътни мосто-

ве, които представляват по-

големи рискове. 

Страната се фокуси-

ра и върху младите хора и 

разглежда начини за адап-

тирането им към техно-

логичните и екологичните 

предизвикателства на бъ-

дещето. В това направле-

ние се залагат укрепване на 

основни и приложни изсле-

дователски системи и нови 

инструменти за трансфер 

на технологии.

Френският министър на финансите Брюно льо Мер и колегата 
му от Германия Олаф Шолц представиха съвместно на 
брифинг Националните планове за възстановяване на двете 
страни
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Вече близо месец вто-

рият участък от третата 

линия на столичното метро 

е в експлоатация. Новото 

трасе от жк „Красно село” 

през жк „Овча купел” до Со-

фийския околовръстен път 

(СОП) при кв. „Горна баня” бе 

официално открито на го-

лемия християнски празник 

Лазаровден. То е с дължина 

почти 4 км и има 4 станции 

– МС „Овча купел“, МС „Ми-

зия/НБУ“, МС „Овча купел II“ 

и МС „Горна баня“. При по-

следната спирка е изграде-

на връзка с националната 

жп мрежа.

С достигането на Со-

фийското метро в „Овча 

купел” над 60 000 жители на 

„Овча купел 1 и 2” и на част 

от „Горна баня” могат да се 

придвижват до центъра на 

града само за 12 минути, 

както и пристигащите от 

Перник и Радомир. Строи-

телството на етап 2 започ-

на на 21 юли 2017 г. и при-

ключи през декември 2020 г., 

след което се проведоха за-

дължителните изпитвания. 

Финансирането бе осигуре-

но от Оперативна програма 

„Транспорт и транспортна 

инфраструктура 2014 – 

2020“. 

По данни на „Метрополи-

тен“ ЕАД 

над 1200 строители и 
доставчици са участвали 
в изграждането на 4-те 
станции. 

В няколко броя вестник 

„Строител“ ще представи 

предизвикателствата, с 

които са се сблъскали изпъл-

нителите по време на реа-

лизацията на трасето от 

„Овча купел“ до „Горна баня“. 

В настоящия ще разгледаме 

метростанциите „Овча ку-

пел“ и „Овча купел II“. Първо-

то съоръжение е изградено 

от „Джи Пи Груп“ АД, които 

са водещ партньор в ДЗЗД 

„Метробилд Запад“. Другите 

участници в обединението 

са „Интерпром“ ЕООД и „Би-

ас-М“ ЕООД. 

За по-интересните мо-

менти при изграждането на 

МС „Овча купел“ 

пред в. „Строител“ раз-

каза инж. Стефан Чонков, 

ръководител отдел „Метро-

строителство“ в „Джи Пи 

Груп“ АД. Метростанцията е 

подземна. За инж. Чонков се-

риозни предизвикателства 

по време на реализацията 

са били сложните временни 

организации на движението 

и технологията на изпълне-

ние на обекта. По думите 

му другите трудности са 

били свързани с наличието 

на високи подпочвени води 

и разнородната геология в 

участъка. 

МС „Овча купел“ е изпъл-

нена по Милански метод. 

„Характерно при него е, че 

първо се изгражда укрепва-

щата конструкция и покрив-

Инж. Чонков, по какво 
станция „Овча купел“ от 
третата линия на метрото 
се различава от тези, които 
„Джи Пи Груп“ АД е изградило 
досега?

Това е осмата метростан-

ция от подземната железница 

на София, изпълнена от „Джи Пи 

Груп“ АД. Така че вече няма как-

во да ни изненада или да се раз-

личава съществено от реализираните вече обекти.

Срещахте ли подкрепа от екипите на „Метро-
политен“ ЕАД и на Столичната община (СО) по 
време на реализацията?

Работата с „Метрополитен“ ЕАД и Столичната 

община винаги е ползотворна. Удоволствие е да се 

взаимодейства с хора, които са професионалисти и 

са готови да помогнат в процеса на изпълнение на 

проектите.

Какво е усещането да си представител на фир-
ма, която е била част от такъв важен проект за 
столицата?

Изпълнението на големи инфраструктурни про-

екти като столичното метро винаги е голямо пре-

дизвикателство. Всички участващи в процеса са 

удовлетворени, когато видят добрия резултат от 

дългогодишния си труд.

Инж. Стефан Чонков, ръководител 
отдел „Метростроителство“ в „Джи Пи Груп“ АД:

ните плочи. Освен това той 

дава възможност за по-бързо 

възстановяване на движе-

нието в района на строител-

ството“, обясни още той. 

Метростанцията е раз-

положена на кръстовището 

на бул. „Овча купел“ с бул. 

„Президент Линкълн“. Дължи-

ната на спирката е 108 м, а 

ширината й е 18,35 м. Дълбо-

чината на съоръжението от 

ниво терен е средно 13,5 м. 

МС „Овча купел“ има два 

странични перона. Разпола-

га с два вестибюла, които са 

на първо подземно ниво. Из-

градени са и асансьори и два 

ескалатора. Към източния 

вестибюл са обособениа три 

входа, а към западния – два. 

Интериорът на МС „Овча ку-

пел“ е решен в черно и бяло, 

комбинирани с лилаво. Освен 

строителството на самата 

станция са обновени и всич-

ки инженерни мрежи в района 

– осъществени са ремонти 

на водопроводи, телекомуни-

кационни и електроснабди-

телна мрежи. Освен това 

е извършена и вертикална 

планировка, озеленяване и 

облагородяване на местата 

около метрото. 

Другото съоръжение – 

спирката „Овча купел II“,

е изпълнена от „Обона-

то Билд“ ЕООД. Фирмата е 

част от ДЗЗД „Горна Баня“ с 

партньори в него „Трейс Груп 

Холд“ АД, „Евро Алианс Туне-

ли“ АД и „Мармет“ АД.

Това е първата метро-

станция, която „Обонато 

Билд“ ЕООД е изградило. МС 

„Овча купел II“ е разположена 

под новата ул. „Централна“ 

в непосредствена близост 

до болница „Доверие“. Ос-

новните предизвикател-

ства за строителите са 

били свързани с тежки пре-

устройства на съществу-

ваща инфраструктура. По 

време на реализацията е на-

правено премахване на кон-

струкция на нереализирано 

подземно трамвайно трасе. 

Съоръжението е подземно с 

дължина от 105 м, а шири-

ната му е 18 м. Станцията 

е с два перона, странични 

с широчина от по 5 м. Дъл-

бочината от ниво терен 

е 14 м. Обектът е с един 

централен вестибюл. Обо-

собени са два изхода, които 

са от двете страни на ул. 

„Централна“. 

МС „Овча купел II“ е из-

пълнена с Миланска плоча 

на ниво вестибюл. Това оз-

начава, че съоръжението е 

изградено комбинирано - с 

Милански способ под това 

ниво и открит способ над 

вестибюлната плоча. Обо-

собени са две стълбища, 

монтирани са ескалатори и 

асансьори. 

Интериорът е решен в 

светли цветове с линейни 

акценти от зелено, бежово и 

тъмнокафяво. В обхвата на 

метростанцията са обнове-

ни и всички съществуващи 

водопроводни и канализа-

ционни мрежи, както и елек-

троснабдителната мрежа. 

Извършено е озеленяване и 

облагородяване в района.

Снимки „Метрополитен“ ЕАД и „Джи Пи Груп“ АД
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Дейности се реализират по бул. „Тодор Каблешков“, ул. „Цар Иван Шишман“ и ул. „Николай Коперник“
Страницата подготви 
Росица Георгиева

Започва изпълнението на 3 

обекта от строителната про-

грама на Столичната община 

за 2021 г. Това стана ясно на 

специална пресконференция, на 

която бяха представени пред-

стоящите дейности. В нея 

участваха зам.-кметът по на-

правление „Обществено стро-

ителство“ инж. Ангел Джоргов 

и представители на експлоата-

ционните дружества „Софийска 

вода“ АД и „Топлофикация София“ 

ЕАД. 

От 8 май е в ход вторият 

етап от реконструкцията на 

бул. „Тодор Каблешков“. През 

миналата година бе изградено 

южното платно между бул. „Бъл-

гария“ и ул. „Луи Айер“. Работа-

та по булеварда продължава по 

северното платно в участъка 

между бул. „България“ и ул. „Кос-

тенски водопад“. Строителните 

дейности включват изпълнение-

то на топлофикационен колек-

тор в зоната на кръстовището 

с ул. „Костенски водопад“, пре-

асфалтиране, полагане на нови 

бордюри и изграждане на велоа-

лея в района.  Кръстовището с 

ул. „Костенски водопад“ ще ос-

тане отворено за движение, а в 

участъка между ул. „Костенски 

водопад“ и бул. „България“ дви-

жението ще се осъществява 

двупосочно в новоизграденото 

южно платно. След приключване-

то на СМР в отсечката те ще 

продължат в следващата към 

ул. „Луи Айер“. 

„Стартира и цялостната ре-

конструкция на подземната ин-

фраструктура по ул. „Цар Иван 

Шишман“ от ул. „Ген. Паренсов“ 

до пл. „Народно събрание“. През 

първите 5 месеца ще работят 

екипи на „Софийска вода“ АД  и 

„Топлофикация София“ ЕАД. Те 

ще подменят ВиК мрежата, коя-

то е прокарана през 1901 г., и 

ще изградят нов магистрален 

топлопровод. Канализацията се 

намира на дълбочина от 4,5 м 

под пътното платно, а над нея 

последователно са разположени 

водопроводът и топлопроводът. 

Малкият габарит на улицата 

налага екипите на двете дру-

жества да работят последова-

телно“, посочи зам.-кметът Ан-

гел Джоргов. Той добави, че през 

септември ще започне и цялост-

ното обновяване на пътната на-

стилка, тротоарите и осветле-

нието по ул. „Цар Иван Шишман“, 

а водата от водосточните тръ-

би ще бъде заустена в канализа-

цията. Дейностите трябва да 

приключат в рамките на една 

календарна година. По време на 

строителството улицата ще 

бъде затворена за автомобил-

но движение, а тротоарите ще 

останат проходими. Поетапно 

ще бъдат затваряни и отваря-

ни кръстовищата на ул. „Цар 

Шишман“. 

Третият обект, по който 

започва работа, е последващ 

етап на ремонта на ул. „Николай 

Коперник“ от бул. „Шипченски 

проход“ до ул. „Гео Милев“. През 

миналата година бе обновен 

участъкът от бул. „Цариградско 

шосе“ до ул. „Шипченски проход“. 

„По време на строителните 

дейности ще бъде изградена 

нова подземна инфраструктура 

– канализация, водопроводи, топ-

лопроводи, ел. мрежи, телекому-

никационни мрежи и улично ос-

ветление. Ще бъдат направени 

тротоари от унипаваж и ще се 

положи нова асфалтова настил-

ка на пътните платна“, инфор-

мира още Джоргов, като добави, 

че по време на изпълнението на 

втория етап участъкът ще бъде 

затворен за движение.

Столичната община обяви 2 

обществени поръчки на стой-

ност над 1,1 млн. лв. за ремонти 

на два социални дома. Единият 

от обектите, които ще бъдат 

обновени, е Дом за стари хора 

„Надежда“. Предвижда се да се 

извършат строително-ремонт-

ни дейности по покрива, фаса-

дата, ВиК инфраструктурата, 

ОвК, ел. мрежата. В рамките 

на проекта ще се направи още 

вертикална планировка и пре-

устройство на втори, трети 

и четвърти етаж на сграда-

та. Прогнозната стойността 

на всички заложени работи е 

825 380,80 лв. без ДДС.

Другият обект, който ще 

бъде ремонтиран, е Домът за 

пълнолетни лица с деменция в кв. 

„Княжево“. Проектът предвижда 

вътрешно реновиране, обновя-

ване на терасата, навесите, 

покрива, ВиК, електромрежата. 

Ще бъде направена и система 

за пожароизвестяване и мъл-

ниезащита. За СМР са заложени 

348 381,26 лв. без ДДС. 

Срокът за изпълнение и за 

двете поръчки ще има тежест 

30% при оценката, а предложе-

ната цена - 70%. Продължител-

ността на дейностите ще е 60 

дни, като оферти се приемат до 

31 май.

Направление „Архитектура 

и градоустройство“ към Сто-

личната община (СО) обяви об-

ществена поръчка за избор на 

изпълнители за изработване на 

нови три стандарта към Наред-

бата за градска среда на СО. Те 

са за създаване на единна визия 

на: улични настилки, елементи-

те на градско обзавеждане и за 

графично оформление на номе-

рацията на жилищните сгради 

в кварталите с комплексно за-

строяване.

Основна цел на търга е из-

готвяне на набор от единни ти-

пови решения за създаване на 

комфортна и устойчива град-

ска среда за пешеходци, вело-

сипедисти и лица с намалена 

подвижност при отчитане на 

удобствата за експлоатация 

и естетиката на простран-

ствата, като се систематизи-

рат в единен стандарт норми 

и правила, системи и детайли, 

типология на материалите  и 

елементите на комплексното 

благоустройство при спазване 

на изискванията на Наредбата 

за градска среда на Столичната 

община. Срокът за подаване на 

оферти е 1 юни. 

Припомняме, че нормативни-

ят акт бе приет на 17 декември 

2020 г. от Столичния общински 

съвет. С него се определят до-

пълнителните изисквания към 

обема и съдържанието на под-

робните устройствени планове 

и на инвестиционните проекти 

за нови строежи, реконструкция, 

пристрояване и надстрояване и 

основни и текущи ремонти на 

сгради и съоръжения, улици, пло-

щади и озеленени площи, както и 

на елементите на градския ди-

зайн с цел опазването и съхра-

няването на характерния облик, 

силуетното, архитектурно-ху-

дожественото и обемно-прос-

транственото оформление на 

територията на Столичната 

община. Заедно с документа 

бяха приети и първите стандар-

ти, които са неразделна част от 

наредбата - за шрифта, който 

ще се използва за официалните 

надписи, за уличните табели, за 

туристическите табели, както 

и за оформление на фасадите в 

Зона 2 на централната градска 

част.

Мирослав Боршош е 

назначен за зам.-кмет 

на Столичната общи-

на (СО) по направление 

„Култура,  образова-

ние, спорт и младежки 

дейности”. Той е въз-

питаник на СУ „Св. Кл. 

Охридски“, завършил е 

специалност „Култу-

рология“. Боршош е но-

сител на наградата на 

СО за ярки постижения 

в областта на култура-

та. Създател е на ем-

блематичните за София 

литературен клуб „Пе-

рото“, театър „Азарян“, 

ДНК – пространство за 

съвременен танц и пър-

форманс. 

Мирослав Боршош 

поема поста от доц. д-р 

Тодор Чобанов.
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Договорът е за близо 7,4 млн. лв., а срокът 
на изпълнение 300 дни

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Община Пловдив има 

готовност да подпише до-

говор за реконструкция на 

ул. „Даме Груев“ с избрания 

изпълнител – „Парсек груп“ 

ЕООД, след като изтекоха 

сроковете за обжалване. 

Това съобщи зам.-кметът 

на общината по „Строи-

телство и инвестиции“ 

Пламен Райчев. Договорът 

е на стойност 7 396 680 лв. 

с ДДС, а срокът за реализа-

ция е 300 дни.

Важната транспортна 

артерия свързва източ-

ната и южната част на 

града, както и населени 

места от Родопската яка. 

Тя е естествено продъл-

жение на бъдещия пробив 

под Централна гара към 

изходните шосета и е ал-

тернатива на източната 

част на район „Южен“ през 

надлез „Родопи“ с „Тракия“ 

и „Централен“. Целта на 

общината е „Даме Греув“ 

да бъде обновена, преди да 

приключи строителството 

на подлеза, с което ще се 

увеличи драстично трафи-

кът.

Проектът е  за  ця -

лостна реконструкция с 

подмяна на подземните 

комуникации, включително 

водопровод и канализация. 

След ремонта „Даме Груев“ 

ще бъде с размерите на 

булевард – по две ленти за 

движение във всяка посока, 

с нови тротоари, а в някои 

от участъците ще бъдат 

изградени и паркоместа.

Работата ще се извър-

ши на три етапа, като пър-

вият е за трасето от бул. 

„Македония“ до ул. „Охрид“, 

във втория ще се продължи 

до ул. „Тодор Александров“, 

а в последния ще се завър-

ши обектът до надлез „Ро-

допи“. Очаква се същински-

те дейности да започнат в 

началото на лятото.

Започва реконструкция на две важни улици в Индустри-

алната зона на Плевен - „Вит“ с дължина 837 м и „Северна“, 

която е 390 м. Стойността на инвестицията за обектите 

е съответно 1 739 016 лв. и 682 726 лв.

В дейностите е заложено изграждането на нова пътна 

конструкция в платното за движение, подмяна на всички 

бордюри и тротоарната настилка, поставяне на бетонни 

ограничители на тревните площи и пешеходните алеи, за 

кръстовищата ще бъдат направени подходи с понижаване на 

регулата с цел осигуряване на достъпна среда, а в участъци, 

където пътното платно и тротоарът са на едно ниво, ще 

има ивици от тактилни плочки. Ще се монтира и осветление 

с енергоспестяващи LED лампи.

Парите и за двете улици се осигуряват от спестени-

те европейски средства след проведени от община Плевен 

процедури по обществени поръчки в рамките на програмен 

период 2014 - 2020 г.

На същия принцип общината финансира и основен ремонт 

на пътния надлез, водещ към жк „Сторгозия”, като работата 

също ще стартира през май. Съоръжението, което е най-пря-

ката връзка от централната част на града към квартала, е 

старо и се нуждае от конструктивно укрепване. Стойност-

та на обекта е 1 000 205 лв. Срокът за изпълнение на рекон-

струкцията е 5 месеца. 

Водопроводът ще бъде 

подменен, ще се изградят 

поливна система и дъждо-

вен колектор. Включено е 

осигуряване на достъпна 

среда, озеленяване, мон-

таж на осветителните 

тела, строителство на 

детска площадка и фит-

нес на открито. Необхо-

димите средства за тези 

дейности са в размер на 

584 120 лв. Те са осигу-

рени с постановление на 

Министерския съвет по 

повод годишнина от Пле-

венската епопея.

През май ще започне и 

конструктивното укреп-

ване и възстановяване на 

сградата на Художестве-

ната галерия „Илия Беш-

ков”, която се намира на 

бул. „Скобелев”. Високи 

подпочвени води са об-

разували в основите на 

зданието кухини, поради 

което ще се демонтират 

подовите настилки от 

мраморни плочи и ще бъде 

извършено заздравяване 

на земната основа чрез 

инжекционен монтаж. Ще 

бъде сменена и дограма-

та. Стойността на стро-

ителството е 389 458 лв., 

а срокът за завършване на 

обекта е 110 дни.

Европейската инвестиционна банка 

(ЕИБ) избра испанския мултинационален 

консорциум IDOM (АЙДОМ) да консултира 

проекта за изграждане на Специализирана-

та детска болница в Бургас. От общината 

информираха, че това е първата реална 

стъпка към реализацията на обекта. „Компа-

нията има богат опит в подобни строител-

ни инвестиции в здравеопазването по цял 

свят и е предпочетена сред 13 участници 

в конкурентна процедура на ЕИБ. В глобал-

ната група работят над 3800 експерти в 45 

офиса в 17 държави на различни континенти, 

като в портфолиото си има няколко постро-

ени болници в Европа и Латинска Америка“, 

съобщават още пресцентъра на местната 

администрация.

Испанските експерти ще бъдат под-

помагани на местно ниво от българската 

компания „Миа Архитекти“ ЕООД, специа-

лизирана също в проучване, консултиране и 

проектиране на сгради от публичната ин-

фраструктура.

План-график по отделните фази на рабо-

та е изготвен на среща на екипите с кмета 

на Бургас Димитър Николов на 5 май. В рам-

ките на следващите три месеца специали-

стите имат задачата подробно да обслед-

ват и анализират района на морския град и 

съседните области, за да подготвят концеп-

ция, адаптирана за нуждите на целия регион, 

отчитайки и туристическия му профил. 

Те ще изготвят визия за броя на етажи-

те и отделенията, на кабинетите и легла-

та, обзавеждане и оборудване, както и ще 

подготвят тръжните документи, с които 

община Бургас да кандидатства за финан-

сиране на строителството. Идеята е да 

се предостави педиатрична помощ на едно 

място и да се позволи комплексно лечение 

на децата не само от община Бургас, а и от 

цяла Югоизточна България.

Започва изпълнението 

на едно от най-важните 

инвестиционни намере-

ния на община Плевен за 

тази година - основен 

ремонт на подхода към 

Скобелев парк-музей, пе-

шеходното пространство 

на бул. „Ген. Скобелев” и 

художествената галерия 

„Илия Бешков“. Изготвени-

ят цялостен проект е на 

стойност 4 191 975 лв. 

Дейностите ще се 

извършват на етапи. 

Първият включва работа 

по участъка от памет-

ника „Майка България“ 

до входа на Скобелевия 

парк.  Като начало ще 

бъде извършен демонтаж 

на съществуващата на-

стилка от полиран мра-

мор и поставяне на нова 

от термолющен гранит. 
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По линия на тригодишната програма 

за ремонт и изграждане на детски ясли, 

градини и училища правителството в ос-

тавка отпусна 1 276 986 млн. лв. на засе-

дание на 5 май. Най-много пари отиват 

в Бургас - 277 688 лв. за строителство 

на детска градина в кв. „Горно Езерово“ и 

559 908 лв., за да продължи реконструкци-

ята и надстройката на Професионалната 

гимназия по компютърно програмиране и 

иновации.

350 868 лв. са предназначени за нова 

забавачка в с. Долно Дряново, община Гър-

мен. С тях ще стартират дейностите по 

изграждане, към които е включено обза-

веждане и оборудване, както и облагоро-

дяване на дворното пространство.

56 165 лв. ще се използват за плаща-

ния на част от строителните дейности 

на градинска сграда в с. Горно Краище, 

община Белица, а 32 357 лв. са за подобря-

ване на материалната среда в Неврокоп-

ската професионална гимназия „Димитър 

Талев“ в Гоце Делчев.

По програмата на Министерството 

на образованието и науката са одобрени 

общо 89 проекта за нови и надграждане 

на съществуващи обекти. В рамките на 

три години трябва да бъдат отпуснати 

общо 210 млн. лв. 

Осем улици в Благоевград ще бъдат основно 

реконструирани. Това са „Васил Априлов“, „Неофит 

Рилски“, „Патриарх Евтимий“, „Борис Сарафов“, 

„Сергей Румянцев“, „Сава Михайлов“, „Петър Сто-

янов“ и „Алеко Константинов“. Стартът на проек-

та беше даден със символична първа копка, която 

направи временно изпълняващият длъжността 

кмет на общината Ясен Попвасилев. На събитието 

присъства и инж. Венелин Трошанов, зам.-кмет по 

строителството. Средствата за ремонта, около 

5 млн. лв., са осигурени чрез заем от Фонд ФЛАГ.

„Хората чакат този проект повече от 20 години. Ще бъде подменена ВиК мрежата, ще се 

направят нови тротоари, както и цялостно преасфалтиране на пътните настилки. Надяваме 

се до 7 - 8 месеца да приключим“, каза инж. Венелин Трошанов. 

По думите на временно изпълняващия длъжността кмет Ясен Попвасилев всички фир-

ми, които ще работят по реконструкцията, са от Благоевград. „Така общината помага на 

бизнеса от града ни да запази работни места и да реализира печалби“, посочи Попвасилев.

Прогнозната стойност за обновяването 
на пътя до хижа „Вихрен“ е 11 млн. лв.
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Cтрoитeлни фирми 

oт Блaгoeвгрaд, Cимит-

ли и Coфия влязoхa в със-

тезание зa нaй-гoлямaтa 

oбщecтвeнa пoръчкa, oбя-

вявaнa в oбщинa Бaнcкo 

прeз пocлeднитe гoдини. 

Cтaвa въпрoc зa прoeкти-

рaнeтo, cтрoитeлcтвoтo 

и aвтoрcкия нaдзoр нa oб-

щинcкия път oт Бaнcкo 

дo хижa „Вихрeн“, чиятo 

прoгнoзнa cтoйнocт e 

11 069 503 лв. бeз ДДC. 

Зa cрaвнeниe, бюджeтът 

нa oбщинaтa зa цялaтa 

2021 г. e 29 млн. лв. 

Оферти са подали „Гaл-

чeв Инжeнeринг” EOOД, 

ДЗЗД „Бaнcкo 2021“, кoeтo 

e oбeдинeниe нa рeгиcтри-

рaнoтo в Cимитли „Грoмa 

Хoлд“ EOOД, „Aвoн 5“ OOД 

и coфийcкoтo „ПCТ Груп“ 

EOOД.

Пътят, кoйтo трябвa 

дa ce рeмoнтирa, e cтрoeн 

прeз  70-тe гoдини нa 

минaлия вeк и e c дължинa 

15,060 км. Изиcквaнe e дeй-

нocтите дa приключaт зa 

нe пoвeчe oт 270 кaлeн-

дaрни дни. Трaceтo прe-

минaвa прeз тeритoри-

ятa нa Нaциoнaлeн пaрк 

„Пирин“ извън рeгулaциoн-

нитe грaници нa грaда и 

пo тaзи причинa в прoeк-

тoдoгoвoрa c бъдeщия 

изпълнитeл e включeнa и 

дългa клaузa, изиcквaщa 

oпaзвaнeтo нa флoрaтa 

и фaунaтa. Oбeктът e 

дocтa cлoжeн – изцялo в 

плaнинcки тeрeн c гoлям 

нaдлъжeн нaклoн c дeни-

вeлaция oт 940 м мeжду 

нaчaлoтo и крaя. Нaпрeч-

ният гaбaрит нa път-

нoтo плaтнo вaрирa oт 

2×2,50 м дo 2х3 м.

Прeз гoдинитe ca из-

вършвaни тeкущи рeмoн-

ти и прeacфaлтирaнe 

нa oтдeлни учacтъци c 

плътeн acфaлтoбeтoн c 

дeбeлина 4 - 6 cм, нo кръп-

китe ca aмoртизирaни, 

кaктo и cъщecтвувaщи-

тe вoдocтoци и нaпрeч-

ни oтвoднитeли, кoитo 

ca чacтичнo зaпушeни. 

Нa мecтa имa мoнтирa-

ни oгрaничитeлни cиcтe-

ми, кoитo ca кoрoзирaли 

и oгънaти. Нacтилкaтa 

в пo-гoлямaтa cи чacт e 

c хлътвaния, прoпaдaния 

и мнoжecтвo пукнaтини, 

имa и прeдпoлaгaeми cвлa-

чищни прoцecи.

Обществената пoръч-

кa e c oпция зa oтлoжeнo 

изпълнeниe, зaщoтo об-

щината нямa пaри зa 

рeмoнтa. Тaзи гoдинa в 

бюджeтa й имa зaлoжeни 

caмo 9 млн. лв. зa кърпe-

жи нa улици. Местната 

упрaвa вce пaк ce нaдя-

вa дa уcпee дa пoлучи 

eврoпeйcкo или държaв-

нo финaнcирaнe, зaщoтo 

cтaвa въпрoc зa ocнoв-

нaтa пътнa aртeрия зa 

хиляди туриcти, идвaщи в 

курoртa.

Какво представляват BLE прием-
никът и ID сензорът?

BLE приемникът и ID сензорът са раз-

работени на BLE (Bluetooth Low Energy) 

технологията, характеризираща се с из-

ключително ниска консумация на енергия.

BLE приемникът е устройство, кое-

то се инсталира в превозното средство 

близо до Frotcom GPS устройството. 

Същността му е да засича най-близко 

разположения BLE ID сензор и да предава 

получената от него информация към сис-

темата Frotcom.

ID сензорът се инсталира в предната 

част на ремаркето или инвентара. Всеки 

ID сензор има уникален идентификационен 

код, чрез който може да се определи точ-

но кой сензор в кое ремарке или инвентар 

е монтиран. Когато ID сензорът предаде 

данните към даден BLE приемник, той ги 

изпраща към Frotcom, където биват об-

работени, като се осъществява авто-

матично свързване между автомобила и 

ремаркето или инвентара.

С какво ще Ви помогне BLE прием-
никът и ID сензорът?

Случвало ли Ви се е да доставите 

грешната стока на клиент поради грешка 

в композиция между автомобил и ремар-

ке? Ако притежавате автомобили, кои-

то често сменят ремаркетата си, и не 

знаете в даден момент кой влекач с кое 

ремарке се движи, то чрез BLE приемника 

и ID сензора ще имате информация във 

всеки един момент кой автомобил с кое 

ремарке е асоцииран. Ще може да следи-

те в реално време текущите композиции 

между автомобил и ремарке, както и да 

генерирате отчети за всички осъщест-

вени свързвания на превозното средство. 

BLE приемникът и ID сензорът са из-

ключително подходящи и за хора, които 

заплащат пътните си такси за България. 

Вече няма нужда някой да стои постоянно 

пред компютъра и да следи кой автомобил 

с кое ремарке е свързан, броя оси, с които 

се движи превозното средство както и 

да ги променя ръчно в системата, тъй 

като всичко става автоматично.

Изисквания за автоматично 
свързване на автомобил с ремарке 
или инвентар

За да може автоматично да бъде асо-

цииран автомобил с дадено ремарке или 

инвентар, е необходимо в автомобила 

да има инсталирано и работещо GPS ус-

тройство Frotcom MAX или Frotcom МАХ 

Lite. Също така трябва да има монтиран 

BLE приемник в превозното средство и ID 

сензор в ремаркето или инвентара, които 

ще бъдат асоциирани.

За да научите повече за BLE прием-

ника и ID сензора, може да се свържете 

с нас на:

sales@bg.frotcom.com
0700 45 145

или посетите www.frotcom.com 

Трудните времена изискват правилни 

решения!

www.yanmar-bg.com
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Георги Сотиров

Д о ц .  Х а н д рул е в а , 
първо приемете поз-
дравления от екипа на 
в. „Строител“ за избира-
нето Ви на отговорния 
пост ректор на Висше-
то строително учили-
ще „Любен Каравелов“. 
Използваме случая да Ви 
пожелаем много нови 
професионални и лични 
успехи.

Благодаря! Благодаря 

и на моите колеги за до-

верието и подкрепата, за 

това, че видяха в моята 

програма вярната посока 

за развитие на ВСУ „Лю-

бен Каравелов“. Вярвам, 

че с общи усилия и с ви-

сокия професионализъм 

на работещите във ВСУ 

ще подготвяме специали-

стите в България, които 

да градят нейния облик за 

бъдещите поколения. За-

едно можем да съчетаем 

традициите на ВСУ „Л. 

Каравелов“ с прилагане 

на нови практики, инова-

тивни методи и динами-

чен подход.

Поемате ръковод-
ството на  висшето 
училище от изключител-
но уважавания от акаде-
мичната общност проф. 
д.а.н. арх. Борислав Бо-
рисов, на когото бяхте 
заместник.  Изборът 
Ви предполага продъл-
жаване на дейността и 
традициите. Какви ще 
бъдат те? И с какво Ва-
шата управленска про-
грама спечели конкурса?

Това, че поемам поста 

именно от проф. Борисов, 

е изключително задължа-

ващо. Той е високо уважа-

ван не само в академични-

те среди, но и в цялата 

професионална общност. 

В направлението, в кое-

то обучаваме студенти 

и докторанти – „Архи-

тектура, строителство 

и геодезия“, връзката с 

бизнеса и с професио-

налните организации е 

от ключово значение. 

Доброто сътрудничест-

во с браншовите камари 

е една от традициите, 

които възнамерявам да 

продължа. Имаме ползот-

ворни взаимоотношения с 

Камарата на строители-

те в България, Камарата 

на архитектите в Бълга-

рия, Камарата на инжене-

рите в инвестиционното 

проектиране, Съюза на 

архитектите в България, 

Българската асоциация 

на архитектите и ин-

женерите консултанти. 

Партнираме си и с На-

ционална компания „Же-

лезопътна инфраструк-

тура“, със Столичната 

община и редица други 

местни администрации 

в страната. Съвместна-

та ни работа с бизнеса 

и институциите дава 

възможност на нашите 

възпитаници за успешно 

професионално развитие, 

което е гордост за ВСУ. 

За нас е важно сту-

дентите ни не просто да 

имат перфектна теоре-

тична подготовка, но и 

да придобият точно тези 

знания и умения, които 

са нужни на бизнеса. За 

постигането на тази 

цел допринасят изключи-

телно много практиките 

на студентите в реална 

работна среда. След края 

на семестъра, обикнове-

но през юли и септември, 

те посещават изграж-

дащи се обекти, виждат 

спецификата на фазите 

на строителния процес. 

В специалност „Архитек-

тура” част от стажове-

те са свързани с чудесни 

възможности за изява на 

творчеството и талан-

та на студентите, учас-

тие в ателиета и излож-

би. Затова имаме идеи да 

задълбочим и развиваме 

връзките си с бизнеса 

под различни форми, така 

че преминаването на за-

вършилите ВСУ от уни-

верситета към работни-

те им места да се случва 

успешно и с лекота.

Висшето строително 

училище има изключител-

но добри традиции и по 

отношение развитието 

на научноизследовател-

ската и художествено-

творческата дейност. 

През октомври 2020 г. се 

проведе XX Международ-

на научна конференция 

„Строителство и архи-

тектура“ ВСУ' 2020. В 

нея взеха участие над 500 

учени от български и чуж-

ди организации и се пре-

зентираха над 120 изслед-

вания и доклади в десет 

тематични направления. 

В последните две години 

бях председател на Орга-

низационния комитет на 

конференцията и смятам, 

че освен възможност за 

представяне на най-нови-

те изследвания в област-

та на архитектурата и 

строителството, този 

форум ни дава изклю-

чителни и ползотворни 

приятелства и партньор-

ства с университети и 

научни организации по 

света. Категорично зая-

вявам, че това е още една 

традиция във ВСУ, която 

ще продължи. Вече за-

почнахме подготовката 

за провеждането на XXI 

Международна научна 

конференция „Строител-

ство и архитектура“ ВСУ' 

2021. Надявам се да може 

да се състои присъстве-

но, но в случай че не е въз-

можно, вече имаме придо-

бит опит от миналата 

година, подготвени сме 

за нейното хибридно или 

онлайн провеждане.

Висшето образование 

в България няма друга ал-

тернатива, освен да се 

модернизира и да се раз-

вива, така че да отговаря 

на европейските изиск-

вания. Това в пълна сила 

важи и за нас. Ето защо 

моята управленска про-

грама е под надслов „За 

модернизация на ВСУ „Л. 

Каравелов” в отговор на 

световните предизвика-

телства в образование-

то и науката“. В нея са 

очертани конкретните 

цели и задачи, система-

тизирани в седем направ-

ления: учебна дейност; 

научноизследователска, 

художествено-творческа 

и издателска дейност; 

административен капа-

цитет, конкурентоспо-

собност и професионално 

развитие на академичния 

и административния със-

тав; сътрудничество със 

студенти и докторанти 

и  кариерно развитие; 

материално-техническа 

база; рекламна и комуни-

кационна стратегия; фи-

нансова политика. 

Първостепенно зна-

чение  и  важност  ще 

има учебната дейност. 

Предоставянето на ка-

чествено образование и 

формирането на лидери в 

областта на архитекту-

рата и строителството 

е всъщност нашата об-

ществена мисия, това, 

с което допринасяме за 

развитието на българ-

ските градове и среда 

на живот. Поради което 

периодичният анализ и 

актуализация на учебни-

те планове, все по-широ-

кото използване на съ-

временните технологии 

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева е ректор на 
Висшето строително училище „Любен Караве-
лов“ от 25.02.2021 г. Възпитаник е на ВСУ. През 
2007 г. се дипломира с отличие в специалност 
„Строителство на сгради и съоръжения“ (бака-
лавър), през 2009 г. получава магистърска степен 
по „Строителни конструкции“, а през 2014 г. за-
щитава докторантура по „Строителна механика, 
съпротивление на материалите“. 

Преподавател е към катедра „Механика и ма-
тематика” в Строителния факултет на ВСУ от 
2008 г. През периода 2017 - 2021 г. е зам.-ректор 
по научната дейност и международно сътрудни-
чество. През същия период е и ръководител на 
катедра „Механика и математика”. 

Автор е на над 60 научни публикации, 12 учеб-
ника и учебни пособия. Участник и ръководител е 
на редица проекти – 8 научноизследователски, 7 
национални и на няколко финансирани от Европей-
ската комисия.

Доц. д-р инж. Анита Хандрулева, ректор на ВСУ „Любен Каравелов“:

Имаме идеи да задълбочим и развиваме връзките си с бизнеса под различни форми
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в образователния процес, 

насърчаването на сту-

дентския обмен с чуждес-

транни университети са 

само част от действия-

та, които планираме. Ще 

акцентирам и върху раз-

витието на материално-

техническата база. Зна-

ете, че кампусът на ВСУ 

„Любен Каравелов“ събира 

на едно място учебните 

корпуси, общежитията, 

спортните съоръжения 

(тенис кортове, футбо-

лен терен, закрит спор-

тен терен), студентски 

стол, административ-

на сграда, библиотека, 

компютърни зали и лабо-

ратории, паркови прос-

транства, студентски 

клуб. Ще използваме това 

преимущество и ще тър-

сим възможности да на-

правим средата за учене 

и живот още по-привет-

лива и предразполагаща 

към добри резултати.

Поддържането на фи-

нансовата стабилност е 

от особено значение за 

функционирането на ин-

ституцията. С внимание 

и грижа ще се отнасяме 

към младите учени, като 

създадем условия за тях-

ното кариерно развитие 

и израстване. Ще стиму-

лираме и подкрепяме на-

учноизследователската 

дейност на членовете 

на академичния състав 

при участието им в на-

ционални и европейски 

проекти. Основен прио-

ритет са студентите и 

докторантите, както и 

диалогът с тях по всички 

въпроси, свързани с обу-

чението и живота им в 

училището.

ВСУ има нови декани 
– на Строителния фа-
култет - доц. д-р инж. 
Христина Заякова, и на 
Архитектурния - доц. 
д-р арх. Юлия Илиева. 
Настоящото ръковод-
ството на ВСУ се със-
т ои  о т  м лади  хора , 
възпитаници на ВСУ, 
започнали професионал-
ната си кариера в него, 
включително и самата 
Вие. 

Изборите за декани 

на факултети приклю-

чиха съвсем скоро. Из-

ползвам възможността 

да поздравя новоизбра-

ните ръководители доц. 

д-р арх. Юлия Илиева и 

доц. д-р инж. Христина 

Заякова. Убедена съм, че 

с техния професионали-

зъм, административни 

способности и лидерски 

умения ще изпълняват 

успешно своите отго-

ворности и заедно ще 

работим за бъдещото 

развитие на ВСУ. 

Благодарение на рабо-

тата ми като зам.-рек-

тор в периода от 2017 г. 

до 2021 г. съм запозната 

с предизвикателствата 

пред висшето образо-

вание и имам цялостна 

визия за развитието на 

ВСУ като образовател-

на институция. Смятам, 

че това е знак за прием-

ственост, устойчивост 

и едновременно надграж-

дане и промяна. Както е 

заложено в моята програ-

ма, очаквам развитието 

на училището да се осъ-

ществи в няколкото при-

оритетни направления, 

които вече посочих, като 

отново ще подчертая, че 

е необходимо актуализи-

ране на учебните плано-

ве и програми във всички 

специалности с акцент 

върху осъвременяване и 

дигитализиране на учеб-

ното съдържание, в съот-

ветствие с минималните 

държавни изисквания и 

съобразно критериите на 

Националната агенция за 

оценяване и акредитация 

(НАОА), както и на най-

високите международни 

стандарти. Приоритет 

ни е въвеждането на ино-

вативно и интерактивно 

обучение и дигитализа-

ция на учебния процес, 

включително и създаване 

на интерактивни кабине-

ти. Належаща е нуждата 

от изграждане и въвеж-

дане на съвременна сис-

тема за интелигентно 

управление и информа-

ционно обслужване както 

за учебния процес, така и 

за административните 

дейности. Считам, че от 

особена полза за студен-

тите е привличането на 

доказали се специалисти 

от практиката и нацио-

нално утвърдени профе-

сионалисти като гост-

преподаватели. Основна 

задача за мен и моя екип 

е запазване и издигане 

авторитета на ВСУ като 

устойчива и желана обра-

зователна и научноизсле-

дователска институция 

с традиции в образова-

телния процес за сектор 

„Строителство и архи-

тектура”.

Вярвам, че най-добра-

та реклама на нашето 

висше училище са негови-

те успешно реализирали 

се възпитаници, затова 

с голямо внимание следим 

кариерното им израства-

не след дипломирането. 

Това, че на позиции-

те ректор и декан бяха 

избрани дами, също може 

да  бъде  разглеждано 

като знак. Всъщност не 

само в България, но и по 

света понякога моми-

четата подхождат със 

страх към професията на 

строителния инженер. Не 

знаят дали биха се спра-

вили. Практиката обаче 

показва, че след дипломи-

рането си дамите се ре-

ализират изключително 

успешно и достигат до 

високи управленски нива 

в строителните компа-

нии, администрацията, 

менажирането на инвес-

тиционни проекти. 

Пандемията оказа се-
риозно негативно отра-
жение на образовател-
ния процес. Как то може 
да бъде преодоляно? 

З а  с ъ ж а л е н и е 

COVID-19, който наложи 

извънредното положение 

през м.г., и последвалата 

епидемична обстановка 

имат сериозно въздейст-

вие върху образованието. 

Обучението в електрон-

на среда има своите пре-

димства, но няма как да 

бъде еднакво ефективно 

с присъственото обу-

чение. Още повече, че в 

случая с ВСУ „Любен Ка-

равелов“ става дума за 

регулирани професии . 

Но водени от убежде-

нието, че здравето на 

нашите възпитаници и 

преподаватели е от пър-

востепенно значение, и 

спазвайки противоепиде-

мичните мерки, успяхме 

успешно да организираме 

обучението и изпитите 

на студентите в елек-

тронна среда. 

Кризите обаче винаги 

ни учат и ни правят по-

гъвкави. Сега разполага-

ме с още един модел за 

справяне. След измина-

лата повече от година 

в пандемия изглежда, че 

дори след приключване 

на кризата образование-

то няма да бъде такова, 

каквото е било преди. 

Просто защото вече 

имаме повече инстру-

менти за преподаване, 

изпитване, комуникация. 

Обучението продължава 

независимо от обстоя-

телствата и студенти-

те се справят успешно. 

Това, което е по-трудно, 

е да се поддържа усеща-

нето за общност и за 

принадлежност, което е 

част от духа на висшето 

образование. Академична-

та среда не е само място 

за учене. Тя е съвкупност 

от срещи със състуден-

тите, приятелства, ко-

муникация, възможности 

за неформално общува-

не между студентите и 

техните преподавате-

ли. Ето този социален 

и толкова естествен и 

човешки елемент се про-

мени. Изгуби се реалното 

общуване, като се наложи 

трансформацията му във 

виртуалност, отдалечен 

достъп, електронна сре-

да. Затова се надявам по-

скоро да върнем нашите 

възпитаници в учебните 

зали. 

Ковидкризата оказа 

сериозно влияние и при 

осъществяването на мо-

билности на студентите 

и преподавателския със-

тав. През февруари под-

писах Еразъм Харта за 

програмен период 2021 

- 2027 г. и се надявам да 

продължим да разширява-

ме и укрепваме сътрудни-

чествата с чуждестран-

ни висши училища с цел 

създаване на условия за 

мобилност на студенти, 

докторанти, преподава-

тели, административен 

персонал, както и спе-

циализации на преподава-

тели в рамките на евро-

пейските образователни 

програми.

Броят на кандидат-
студентите намалява 
за цялата структура на 
висшето образование. 
Това е фундаментален 
проблем и за ВСУ „Любен 
Каравелов“. Какво пред-
виждате в тази насока?

Конкретно по отно-

шение на кандидатсту-

дентската ни кампания 

това, което планираме, 

е развитие на комуника-

ционната ни стратегия. 

Социалните медии са 

страхотен начин да дос-

тигнем до повече хора, 

които биха искали да се 

обучават по някоя от 

специалностите, които 

предлагаме - „Архитекту-

ра“, „Строителен менидж-

мънт“, „Строителство 

на сгради и съоръжения“, 

„Строително инженер-

ство“, „Строителство и 

архитектура на сгради и 

съоръжения“, „Строител-

ни конструкции“, „Техно-

логия на строителното 

производство“, „Управле-

ние на инвестиционни 

проекти“, „Технология и 

управление на строител-

ството“, „Опазване на 

архитектурното наслед-

ство“, „Дизайн“, „Урбани-

зъм“, „Ландшафтна архи-

тектура“, „Управление на 

недвижимости“, „Защита 

на населението“ (Строи-

телна пожарна и аварий-

на безопасност). 

Един от подходите 

ни е информацията за 

обучението във ВСУ да 

бъде представяна пред 

гимназисти от наши на-

стоящи възпитаници. По 

този начин се избягват 

някои комуникационни ба-

риери, които биха могли 

да съществуват при об-

щуване например между 

кандидат-студентите и 

преподаватели на високи 

академични длъжности. 

За щастие Студентски-

ят съвет на ВСУ активно 

ни подкрепя и подпомага 

в тази дейност. Нашите 

възпитаници разказват 

открито и подробно за 

обучението във ВСУ, от-

говарят на въпросите на 

учениците. По този на-

чин бъдещите студенти 

могат да направят своя 

информиран избор и ако 

преценят, че това е тях-

ното призвание – да кан-

дидатстват. Предвиж-

даме провеждане на дни 

на отворените врати, по 

време на които гимнази-

стите да се запознаят 

с формите и методите 

на обучение във висше-

то училище. Считам, че 

е необходимо постоянно 

да популяризираме профе-

сиите на инженера и ар-

хитекта в средните учи-

лища чрез провеждане на 

семинари и работилници 

с участието на доказали 

се професионалисти от 

практиката и препода-

ватели. Но всичко това 

може да се случи след от-

падане на противоепиде-

мичните мерки и при въз-

можност за по-мащабни 

събирания на хора. 

Кандидатстудент-

ските изпити в момен-

та се провеждат в елек-

тронна среда. За този 

по рисуване, който е за-

дължителен за специал-

ност „Архитектура“, има 

безплатни консултации с 

преподаватели от Архи-

тектурния факултет. За 

специалностите в Стро-

ителния факултет може 

да се кандидатства с 

оценките от държавните 

зрелостни изпити. 

В по-широк смисъл 

това, с което смятам, 

че привличаме и трябва 

да привличаме кандидат-

студенти, е качеството 

на образованието. ВСУ 

„Л. Каравелов“ е с над 

80-годишна история. При 

нас са се дипломирали над 

5500 инженери и архите-

кти. Едновременно има-

ме, от една страна, опит 

и традиции и, от друга - 

воля непрекъснато да се 

развиваме. Оценката ни 

от НАОА ни нарежда на 

едно от първите места в 

професионално направле-

ние „Архитектурна, стро-

ителство и геодезия“. В 

рейтинговата система 

на Министерството на 

образованието и науката 

също заемаме добра по-

зиция. Предстои ни нова 

акредитация и ще рабо-

тим оценката ни да бъде 

допълнително повишена. 

Когато говорим за 

качество на образова-

нието, има и нещо, което 

може да не се възприема 

като първостепенно, но 

за нас е изключително 

важно – отношението 

към студента, уважение-

то към неговата личност 

и времето му. На това е 

подчинено организира-

нето на администра-

тивните процедури, из-

готвянето на учебните 

програми,  правилното 

провеждане на учебния 

процес. Стараем се да 

имаме обратна връзка от 

студентите и да чуваме 

тяхното мнение.

Какви ще бъдат пър-
вите Ви мерки за стаби-
лизирането и подмладя-
ването на академичния 
състав на ВСУ „Любен 
Каравелов“?

Кадровата политика 

е една от основните от-

говорности на ректора. В 

момента заради здравна-

та криза стана болезне-

но ясно, че не болниците 

лекуват хората, а лекари-

те. Същото е и в образо-

ванието, където качест-

вото зависи в най-голяма 

степен от преподавате-

лите. Тяхната всеотдай-

на работа, ентусиазъм и 

професионализъм е това, 

което „пали“ любопит-

ството на студентите 

и ги вдъхновява. ВСУ раз-

полага с изключително 

квалифицирани препода-

ватели със специализа-

ции в чужбина, с успешна 

научна и изследователска 

дейност, с богат практи-

чески опит. Когато ста-

ва дума за „подмладяване 

на академичния състав“, 

трябва да се има пред-

вид, че възрастта не е 

определяща за качества-

та на един преподавател. 

Има по-възрастни колеги 

със знания, опит и хариз-

ма, студентите ги харес-

ват и научават много от 

тях. В същото време по-

литиката на Министер-

ството на образование-

то и науката в момента 

цели привличане на пове-

че млади хора за препода-

ватели и издигане прес-

тижа на професията. Аз 

напълно подкрепям тази 

политика поради няколко 

причини. От една страна, 

в дългосрочен план за ес-

тественото обновяване 

на преподавателския със-

тав е важно да можем да 

спечелим млади хора. От 

друга – просто има из-

ключителни млади учени, 

знаещи и с желание да се 

развиват. Такива лично-

сти ще търсим, ще при-

вличаме и ще подкрепяме 

в тяхното професионално 

израстване.



20 Ñòðîèòåë НКСВ петък, 14 май 2021

Цанка Атанасова, председател на РКСВ - Силистра:

Формулата ми за успех е работа в екип, важно е да има приемственост между поколенията

Елица Илчева

Инж. Атанасова, Вие 
сте строител в активна 
възраст, защо приехте 
да поемете ръковод-
ството на Регионалния 
клуб на строителите 
ветерани (РКСВ) в Сили-
стра? С какво Ви привле-
че каузата НКСВ?

Отговорът на въпроса 

Ви е многозначен. Нацио-

налният клуб на строи-

телите ветерани беше 

създаден преди няколко 

години. Да, аз наистина 

все още работя, но дълги 

години участвах в упра-

вителните органи на Ка-

марата на строителите 

в България - в Областния 

съвет на КСБ Силистра, 

в Управителния съвет на 

КСБ, а сега и в ръковод-

ството на Фондация „Бъл-

гарски строител“ 

През последните го-

дини доста мои колеги се 

пенсионираха и излязоха 

в заслужена почивка и аз 

реших, че по този начин, 

членувайки в НКСВ, ние ще 

продължим да общуваме и 

да си бъдем полезни.

Разкажете ни малко 
повече за клуба в крайду-
навския град, кога беше 
създаден, колко са него-
вите членове?

Клубът ни е малък. На-

броява 16 - 18 човека, но 

тенденцията е да се раз-

ширяваме. Беше създаден 

през 2016 г. от десетина 

души, но за известен пери-

од от време не развиваше 

дейност. Отново се пре-

учредихме през 2019 г. и 

тъкмо тръгна дейността, 

дойде пандемията.

Тя обърка всички пла-
нове, но все пак имате 
ли нещо, което планира-
те за 2021-ва като клубна 
дейност?

Да, в продължение на 

една година не сме имали 

общи събирания. Ние оба-

че сме оптимисти за ня-

кои дейности. През 2021 г. 

смятаме да увеличим чле-

новете си, като поканим в 

клуба и колегите ветера-

ни в проектирането – ар-

хитекти и инженери.

Искаме да направим и 

посещение на Историче-

ския парк край Провадия. 

Много неща може да из-

пълним, само да се норма-

лизира обстановката, тъй 

като последната година 

за съжаление загубихме 

двама уважавани наши ко-

леги и скъпи приятели.

Както споменах, Вие 
имате действаща фир-
ма, затова ще Ви попи-
там какво е състояние-
то на бранша сега? А ако 
го съпоставите с неда-
лечното минало?

Браншът се развива 

и ще продължава да се 

развива. На всички са из-

вестни проблемите. За 

мен основният е липсата 

на кадри. С всяка измина-

ла година намалява броят 

на желаещите да постъп-

ват в професионалните 

гимназии по строител-

ство. А вече завършили – 

не желаят да упражняват 

професията. Необходима 

е неотложна държавна по-

литика по отношение на 

кадрите.

Работниците се на-

сочват главно в големите 

градове, където има по-

мащабно строителство. 

Там е и по-високо заплаща-

нето, докато при нас паза-

рът е свит. Все още има 

фирми от „сивия сектор“, 

които задушават корект-

ните данъкоплатци.

В последните някол-

ко месеца се наблюдава 

рязък скок на цените на 

материалите. Отново 

проблем за нас - строи-

телите. Последните об-

ществени поръчки, които 

са оферирани с цени от 

2020 г., сега не могат да 

се поберат в обявените 

стойности.

А всичко това води до 

влошаване на качеството 

на готовия продукт.

Как строителите тук 
работят в условията на 
криза, кои са големите 
проекти, които се изпъл-
няват в момента? 

Строителният сезон 

вече започна. Най-мащаб-

ният проект на терито-

рията на областта е во-

дният цикъл на Тутракан. 

Предстои изграждане 

на обект за подмяна на 

водопроводната мрежа 

на най-големите села в 

областта – Айдемир и 

Калипетрово, за около 80 

млн. лв. Очакваме отново 

стартиране на Национал-

ната програма за санира-

не. Изпълняват се обекти 

по програмата „Региони в 

растеж“ и доста частни 

по ПРСР, както и по-мал-

ки, финансирани от капи-

таловите разходи на об-

щините.

Традиционно в наши-
те интервюта с чле-
новете на НКСВ ние се 
интересуваме от профе-
сионалната им кариера. 
Разкажете ни за себе си. 
Как станахте строи-
тел, кои бяха първите 
Ви обекти, как се разви-
хте след промените през 
1989-а. 

Професионалната ми 

реализация започна през 

далечната 1977 г., когато 

като млади хидроинженери 

със съпруга ми дойдохме в 

Силистра по разпределе-

ние в тогавашното СЕП 

„Водно стопанство“. За-

почнах като началник на 

строителна лаборатория, 

после бях началник ПТО, 

три години преподавах в 

строителния техникум, 

три години работих като 

нормировчик в Узбекистан 

и от 1992 г. ръководя фир-

ма „Водно строителство-

Силистра“ АД, на която и 

след приватизацията през 

1998 г. съм изпълнителен 

директор.

Защо избрахте имен-
но работа във ВиК, как 
се справя една жена с 
този сектор, който ся-
каш е по-мъжки?

Обичам професията 

си и не я възприемам като 

мъжка. Аз като ръково-

дител винаги разчитам 

на екипа. Важни са от-

ношенията в него, но и 

професионалната му под-

готовка, отдадеността 

на работата и в крайна 

сметка – постигането 

на резултат. А това е 

качествено изпълнение 

и доволни клиенти. Нищо 

ново не казвам, но това е 

моята формула за успех.

Кой е любимият Ви 
обект и какво го прави 
специален?

Върнахте ме в годините 

назад. Далечната 1994 г., в 

началото на кариерата ми 

като ръководител - изпъл-

нението на „Хидравлична 

връзка на р. Дунав с езеро-

то Сребърна”. 

Специален е, защото в 

рамките на 103 дни изгра-

дихме довеждащия канал 

и съоръженията към него 

и на 11 май 1994 г. пус-

нахме „черешовите води“ 

на р. Дунав в езерото. С 

това спомогнахме да се 

опресни водата и оттам 

за съживяване на флората 

и фауната. 

Проектът се финанси-

раше от МОСВ. Срокът 

беше спазен, качеството 

- отлично, а от него имам 

и до днес „специални при-

ятелства“ с проектанта 

- известния хидроинженер 

Аврам Радев и ръководи-

теля на обекта от страна 

на МОСВ - инж. Мариета 

Стоименова.

Разкажете някой скъп 
на сърцето Ви професио-
нален спомен - решен сло-
жен проблем, преодоляно 
препятствие или нещо 
друго.

Спомените са много, 

преодолените препят-

ствия – също. Но за едно 

такова ще разкажа. През 

2003 г. се проведе конкурс 

за концесия на кариера 

„Ястребна“ на терито-

рията на община Сито-

во. Фирмата ми спечели, 

но явно е имало и други 

интереси, защото в един 

момент тръжните ми до-

кументи, представени в 

МРРБ, изчезнаха и нямаше 

как да се сключи догово-

рът. Успях да възстановя 

всички книжа и след дъл-

го ходене по мъките през 

2006 г. подписахме догово-

ра. Изградихме трошачно-

сортировъчна инсталация 

и продължаваме да снабдя-

ваме клиентите от реги-

она със скални фракции.

Девизът на НКСВ е 
„Приемственост меж-
ду поколенията“. В този 
смисъл на какво Вие учи-
те младите си колеги? А 
кой е Вашият професио-
нален гуру? Има ли коле-

га строител, на когото 
дължите благодарност? 
Ако да,  разкажете за 
него.

Много хубав въпрос. 

От години във фирмата 

не бяха идвали млади инже-

нери. Но преди две години 

дойдоха двама току-що 

завършили. Страшно им се 

радвам, защото са много 

готини. Изключително до-

бре подготвени, с високо 

чувство за отговорност. 

И аз вече съм спокойна, че 

след като им предам моя 

опит, мога без притесне-

ние да се оттегля.

Да, човек се учи през 

целия си живот. Аз нямам 

специален гуру. Старала 

съм се през професионал-

ния си път да следвам до-

брите практики и много 

ми се иска тази прием-

ственост да се поддържа 

от поколенията.

Как виждате Сили-
стра в бъдещето? 

Силистра е хубав край-

дунавски град. Той не ми е 

роден, но тук са родени 

децата и внуците ми. За-

това го обичам и се на-

дявам да се развива и ху-

бавее като най-добрата 

„Дунавска перла“.

И накрая - четете ли 
в. „Строител“? Какво Ви 
харесва и какво още би-
хте искали да откриете 
на страниците му? 

С най-голямо удоволст-

вие. На екипа на вестника 

пожелавам здраве и много 

успехи. Да продължава да 

се дистанцира от полити-

ката и да показва повече 

„добри строителни прак-

тики“!
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В настоящата статия 

ще разгледаме сроковете 

и премията, която калку-

лират застрахователите 

по СМР застраховка, кога-

то възложителите я изис-

кват в комбинация с бонд 

гаранция по обществени 

поръчки (ОП).

Важно! Срокът на по-

критие по СМР трябва да 

е в унисон с условията й 

по бонд гаранцията, зало-

жени от възложителя.

I. Срокове на покритие по 
СМР застраховката

1. Кога започва покри-
тието по СМР?

Застрахователният 

договор може да се склю-

чи за определен или за не-

определен срок. В срока на 

застраховката може да се 

включва повече от един 

застрахователен период. 

Срокът на застраховката 

започва на датата, вписа-

на в полицата, но не по-ра-

но от началната дата на 

строително-монтажните 

работи, или след разто-

варване на упоменатото 

в полицата имущество на 

строителната площадка 

и продължава до предава-

нето на обекта съобразно 

изисквания на възложите-

ля по ОП.

Важно!  За  да  има 

покритие по полицата, 

трябва да е платена за-

страхователната премия 

или част от нея, съглас-

но договорените дати за 

разсрочване.

Покритието продъл-

жава до момента на прие-

мане за експлоатация или 

след първото тестване, 

или след като зарежда-

нето за тестване е при-

ключило - според това коя 

от изброените операции е 

била по-рано. 

2. Кога изтича сро-
кът на СМР?

Отговорността на 

застрахователя се пре-

кратява окончателно на 

датата, посочена в поли-

цата. Всякакви удължава-

ния на периода на застра-

ховката са предмет на 

предварителното писме-

но съгласие на застрахо-

вателя.

Важно! Отговорност-

та на застрахователя за 

приети строителни рабо-

ти или пуснати в експло-

атация части от обекта 

се погасява автоматично, 

докато отговорността 

на застрахователя за ос-

таналите монтажни дей-

ности остава в сила.

В случай че се мон-

тират машини или обо-

рудване втора употре-

ба, застрахователното 

покритие ще бъде в сила 

за тях до момента, пред-

хождащ започването на 

каквито и да е тествания 

на същите машини.

Принципно застрахов-

ката може да бъде пре-

кратена предсрочно от 

изпълнителя с 15-дневно 

предизвестие, течащо 

от деня на получаването 

му, но при положение, че 

СМР е в полза на възложи-

теля, застрахователят 

задължително уведомява 

ползващото лице.

3. Удължаване на сро-
ка по СМР

 Удължавания на пери-

ода на застрахователно 

покритие са предмет на 

предварително писмено 

съгласие на застрахова-

теля и се документират 

с издаването на добавък 

към полицата. За удължа-

ването на срока дължи-

мата премия се определя 

пропорционално на отно-

шението между допълни-

телния и първоначалния 

срок на застраховката. 

Увеличението може да 

бъде коригирано в съот-

ветствие с рисковите 

обстоятелства.

4 .  П р е з  с р о к а  н а 
действие на застрахов-
ката изпълнителят е 
длъжен:

– Да вземе всички не-

обходими мерки за предо-

твратяване на застра-

хователно събитие или 

отговорност. Да се грижи 

за застрахованото иму-

щество като добър сто-

панин и да не предприема 

значителни изменения по 

него, включително чрез 

други лица, без знанието 

и съгласието на застра-

хователя; 

– Да уведомява за-

страхователя за всички 

планирани изменения, за-

сягащи застрахованото 

имущество, не по-късно 

от 24 часа преди започ-

ването им. Да уведомява 

незабавно застраховате-

ля за всички новонастъ-

пили обстоятелства от 

съществено значение за 

оценка на риска, при кое-

то застрахователят има 

право да поиска изменения 

в условията на застрахов-

ката.

– Изпълнителят тряб-

ва да спазва нормативи-

те, правилата и изисква-

нията на компетентните 

органи, включително за 

противопожарна и аварий-

на безопасност, както и 

технически и технологич-

ни условия, норми, стан-

дарти, инструкции, пред-

писания и др. подобни за 

съхранение, експлоатация 

и поддръжка на застрахо-

ваното имущество;

– Да осигури достъп 

на застрахователя за про-

верка на застрахованото 

имущество и да изпълнява 

неговите предписания за 

подобряване на рисковите 

фактори и да предоставя 

на представителите на 

застрахователя всички 

необходими документи и 

информация, необходими 

за оценката на риска. 

Важно! През срока на 

действие на застрахов-

ката, ако имуществото 

бъде прехвърлено на нов 

изпълнител, покритието 

остава в сила при усло-

вие, че застрахователят 

е уведомен и валидността 

на застраховката в полза 

на възложителя е потвър-

дена писмено. 

Ако изпълнителят не 

изпълни свое задължение 

за плащане на премия, за-

страхователят има пра-

во да прекрати застра-

ховката.

II. Заплащане на застрахо-
вателната премия 

1. Кой заплаща преми-
ята по СМР застрахов-
ката?

Застрахованото лице, 

посочено като изпълнител 

на първо място в полица-

та, се счита за отговорно 

за плащането на всички 

вноски на застраховател-

ната премия. Застрахо-

вателната премия се за-

плаща в пълен размер при 

сключване на застрахов-

ката, ако не е договорено 

друго. По договореност 

между страните, отра-

зена в полицата или при-

ложена към нея, премията 

може да бъде заплатена 

на разсрочени вноски през 

срока на действие на за-

страховката.

При  неплащане  на 

разсрочена вноска от 

застрахователната пре-

мия застрахователният 

договор се изменя, като 

считано от 24,00 часа 

на петнадесетия ден от 

датата на падежа на не-

платената разсрочена 

вноска застрахователно-

то покритие спира дейст-

вието си. 

Когато при разсрочено 

плащане на застрахова-

телната премия настъпи 

застрахователно съби-

тие, дължимата до края 

на застрахователния до-

говор застрахователна 

премия става изискуема и 

застрахователят я удър-

жа от обезщетението.

Застрахователната 

премия се определя в съ-

ответствие с дейст-

ващата към датата на 

сключване на застрахов-

ката тарифа на застра-

хователя в зависимост 

от вида на застрахования 

строително-монтажен 

обект, застрахователна-

та сума, респ. лимитите 

на отговорност, риско-

вите обстоятелства, 

застрахователното по-

критие и срока на застра-

ховката.

При настъпило застра-

хователно събитие за-

страхователят има пра-

во да намали дължимото 

обезщетение със сумата 

на неплатените до момен-

та на изплащане на обез-

щетението вноски.

Важно! Ако през срока 

на действие на застра-

ховката в покритието са 

включени допълнителни 

СМР, имущества и/или по-

крития, премията за доп-

лащане се определя инди-

видуално за всеки отделен 

обект.

2. Как се процедира 
със застрахователна 
премия при предсрочно 
прекратяване?

Застрахователят има 

право на цялата платена 

премия в случаите, ако из-

пълнителят е знаел или е 

трябвало да знае за лип-

сата на застрахователен 

интерес. Ако застрахов-

ката е прекратена от 

застрахователя, същият 

има право на част от ця-

лата премия, пропорцио-

нална на изтеклата част 

от срока на действие на 

застраховката. 

Ако застраховката е 

прекратена от изпълни-

теля, същият има право 

на разликата между цяла-

та премия и премията за 

изтеклата част от срока 

на действие на застра-

ховката, при условие че не 

са платени и не предстои 

плащане на обезщетения.

Действието на пре-

кратена застраховка 

може да бъде възобновено 

по писмено искане на из-

пълнителя и декларация 

от възложителя за лип-

са на щети за периода 

от прекратяването до 

момента след оглед на 

имуществото от застра-

хователя и заплащане на 

дължимата поредна внос-

ка. За периода, през кой-

то застраховката не е 

действала, застраховате-

лят не дължи обезщете-

ние за настъпили вреди.

III. Заключение

Действително сроко-

вете, които са заложени 

от възложителя, трябва 

да са съобразени от за-

страхователя по СМР, за 

да може покритието на 

риска по отделните фази 

на строителството да 

няма прекъсване. 

Честа практика  е 

сроковете за изпълнение 

на поръчката да се удъл-

жават по причини, неза-

висещи от изпълнителя. 

В такива случаи, освен 

че трябва да се удължат 

сроковете по бонд гаран-

циите, трябва да бъдат 

ревизирани и сроковете 

по СМР с оглед на вече из-

пълнените такива.

При комбинация между 

бонд и СМР застраховка 

препоръката ми е да се 

ползва експерт, защото 

трябва да се съобразят 

условията по сключване-

то на двете застраховки, 

които напълно да покри-

ват изискванията на въз-

ложителя.

В следващите ста-

тии ще разгледаме какви 

са изключенията по СМР 

застраховките, когато са 

комбинирани с бонд гаран-

циите.

П.П. За ценова офер-
та, казус или проблем с 
гаранциите, ни пишете 
на st ro i te l .bonds@tt ins.
eu  или се обадете на 
0882 400 071, за да го об-
съдим с препоръка и ста-
новище. Очакваме Ви!

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.

Снимка Румен Добрев
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Baubot издържа 8 часа 
с едно зареждане и носи до 500 кг
Страницата подготви 
Елица Илчева

Австрийският стартъп 

Printstones разработва робо-

ти за 3D печат от 2017 г., но 

току-що разкри последния си 

прототип: мобилен много-

задачен строителен робот, 

наречен Baubot. Той е създа-

ден да подпомага и автома-

тизира строителната дейност, 

подобрявайки безопасността на 

обекта, като същевременно нама-

лява общите разходи.

Роботът с електрическо за-

хранване е всъдеходен и се при-

движва с максимална скорост от 

3,2 км/ч. Управлява се ръчно с помо-

щта на смартфон-приложение или 

като се настрои да следва пред-

варително програмирани команди. 

Може да се изкачва по стълби, да 

преминава през врати и е в със-

тояние да работи осем часа с едно 

зареждане.

Многофункционалното рамо 

на Baubot има обхват от 1000 мм, 

точност под 1 мм и може да побе-

ре редица различни инструменти, 

за да помогне при строителни за-

дачи, като фрезоване и пробиване, 

завинтване на винтове, плазмено 

рязане, заваряване, полагане на 

тухли, шлайфане и боядисване на 

повърхности и др.

Роботът може също да носи 

полезен товар до 500 кг. Затова е 

способен да транспортира мате-

риали до мястото, където са необ-

ходими.

Интегрираните в Baubot ка-

мери позволяват наблюдение на 

обекта. Роботът има вградено 

осветление за работа през но-

щта и дисплеи за показване на 

известия за състоянието и кон-

султативни съобщения за колеги-

те хора.

Printstones казват, че машина-

та „не се нуждае от почти никакво 

време за настройка” и може да бъде 

закарана на строежа с помощта на 

стандартен транспортьор.

Замисълът на Baubot не е за-

дължително да помага на хората, 

които работят на строежите. По-

скоро неговата задача е изцяло да 

ги отмени в дейности, които са 

рутинни и не изискват вземане на 

решения.

Baubot е все още на етап про-

тотип, но австрийската фирма 

обещава скоро да е готова за се-

рийно производство на робота.

Завършено е изграждането 

на една от най-впечатляващи-

те съвременни църкви, проек-

тирана от ателие „Штепан“ в 

Чешката република. Храмът 

е ситуиран в Лесна, близо до 

Бърно. Архитект Марек Ян 

Штепан работи по този про-

ект повече от 30 години и 

казва, че е изпълнил сграда-

та с поетични подробности. 

Намерението на проектанта 

да създаде необичайна църква 

възниква още по-рано - през 

1968 г., и накрая, 50 години по-

късно, са събрани средства за 

реализиране на идеята. Всички 

пари са от дарения.

Забележително е, че зда-

нието се  намира в  самия 

център на жилищен квартал. 

Околността е почти изцяло 

застроена с високи бетонни 

сгради. Архитектът обаче ре-

шил, че храмът няма да се кон-

курира с тях по размер. Избра-

ни са лаконични форми с почти 

елементарна геометрия, за да 

се възприема лесно от хората.

Комплексът е от три ос-

новни сгради: църква, кула и 

духовен център по проект на 

Зденек Бурес. Площта на въ-

трешните помещения е около 

2350 кв. м. Центърът е право-

ъгълен, кулата е триъгълна, а 

мястото за молитви кръгло: 

така са представени и трите 

основни геометрични фигури. 

„Избрахме кръглата форма за 

храма по няколко причини. Тя 

дава усещане за завършеност, 

за символична спирка в района 

и негов духовен фокус. Кръгът 

е много близък и до съвременно-

то възприятие на литургията 

в църквата, която представля-

ва сбора на апостолите и Исус 

на масата по време на Тайната 

вечеря. Скинията е разположе-

на във висока, осветена апси-

да, която е от лявата страна. 

Стената на това място е ся-

каш „разкъсана“ от триъгълна 

дупка: тя показва счупването 

на завесата на Йерусалимския 

храм.

Проектът е на ателие „Штепан“

Повече от една трета от всички глобални 

емисии на парникови газове могат да бъдат про-

следени до изграждането и експлоатацията на 

сградите, изчисли Световният съвет за „зелено“ 

строителство през 2019 г. По този начин стро-

ителният сектор има значителен дял в предиз-

виканите от човека климатични промени. Пред-

поставка за частично решение на проблема са 

строителните материали, които са ефективни 

по отношение на ресурсите през целия им жизнен 

цикъл. Примерът с пясъчно-варови тухли показва 

как това може да работи. 

Необходимите съставки са вар, пясък и вода. В 

патентован процес, използвайки химични реакции 

и правилната комбинация от 200 градуса топлина 

и водна пара, се създава естествен строителен 

материал, който не съдържа замърсители и други 

проблематични добавки. 

Изцяло с минерален състав, пясъчно-варовата 

тухла е много по-евтина за рециклиране, откол-

кото дървесината, натоварена със замърсители 

или композитните строителни материали, изпъл-

нени с изолационни компоненти. Като вторичен 

продукт тя се използва наред с други при изграж-

дането на пътища или като вегетационен стро-

ителен материал в градини, паркове, добавка при 

производство на бетон. А също така може да се 

рециклира – за производството на нови тухли. 

Методът на строителство с тях помага да се 

минимизират енергийните разходи и свързаните 

с това емисии на CO
2
 чрез пасивни строителни 

мерки. 

Високата плътност на пясъчно-варовите 

тухли има и много добър капацитет за съхране-

ние на топлина, което също оказва положителен 

ефект върху климата в помещенията през лято-

то и зимата. В комбинация с висококачествена 

изолация могат да се спестят много ресурси 

през целия период на експлоатация. Освен това 

конструкцията има много добри звукоизолацион-

ни и противопожарни свойства, както и висока 

товароносимост.

Едно от най-очакваните към момента събития в Париж е от-

криването на универсалния магазин  La Samaritaine, който се рекон-

струира и обновява повече от 15 години. То е насрочено за 28 май 

2021 г. Сградата от XIX век, строена именно за магазин, се намира 

в сърцето на френската столица.  Новата й външна визия е проек-

тирана от японското бюро SANAA. Многоетапното възстановяване 

обаче е извършено от няколко фирми.

Вътрешната реновация е дело на архитекта Едуар Франсоа. Той 

е запазил функциите на магазин, но луксозният търговски център 

ще заема само половината от площта. Отделно са вместени 96 со-

циални жилища, офиси и детска стая. Ще има и нов 5-звезден хотел 

със 72 стаи. Към него ще функционира и 30-метров басейн, и зелена 

тераса около историческия стъклен атриум на покрива с изглед към 

Париж, Сена, Център „Помпиду“ и Айфеловата кула.

Новият La Samaritaine ще обедини повече от 600 марки от група-

та LVMH, която притежава целия комплекс.

Турското бюро Melike Altinisik Architects (MAA) представи 

нови снимки на своята грандиозна телекомуникационна и на-

блюдателна кула, която вече се вижда от повечето части на 

Истанбул. Тази ритмична вълнообразна структура изглежда, 

все едно е в движение. Архитектите са постигнали това 

чрез използването на скулптурна и органична геометрия. Си-

луетът се променя през цялото време - зависи от коя точка 

на града я гледате.  

Архитектурният дизайн съчетава елегантност с мате-

матика и геометрия. Формата отразява хълмистата топо-

графия на Истанбул. MAA е с височина около 370 метра: спо-

ред проектантите мащабът органично ще вплете сградата 

в околния контекст. 

Освен чисто функционалната й стойност сградата има 

двуетажен ресторант и наблюдателна площадка, която пред-

лага кръгова панорама към Европа и Азия. Проектът включ-

ва също публично фоайе, кафене и изложбени и медиатрични 

зони в рамките на подиума. При проектирането на интериора 

екипът се е стремил да създаде уникални пространства с 

футуристични дизайнерски характеристики, предлагащи нови 

преживявания.

Изграждането на кулата е завършено през ноември 2020 г. 

По същото време тя започва да изпълнява основните си те-

лекомуникационни функции. Обществените пространства, 

включително наблюдателната площадка и ресторантът, се 

очаква да бъдат отворени в края на настоящата пролет.



23АКЦЕНТИпетък, 14 май 2021 Ñòðîèòåë

В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ

Добромир Ганев,  

председател на УС на 

Национално сдружение 

Недвижими имоти

Доц. д-р инж. Иван Кунчев,  

зам.-декан по учебната 

дейност на Геодезическия 

факултет в УАСГ

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 

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 

ИЗДАТЕЛ „ВЕСТНИК СТРОИТЕЛ“ ЕАД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ

инж. Пламен Пергелов – Председател

инж. Любомир Качамаков 

инж. Благой Козарев

Прокурист - Главен редактор  Ренета Николова 

Офис мениджър  Калоян Станчев

Отговорни редактори  Десислава Бакърджиева,

 Емил Христов

Редактори Росица Георгиева, Мирослав Еленков,  

 Теодор Николов

Специални кореспонденти Елица Илчева, Георги Сотиров

Фоторепортер                      Румен Добрев 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

„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

Реклама – Ренета Николова, 0888 55 39 50 

Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

Изумителният спектакъл Lord of The 

Rings in Concert: Return of The King се мести 

на нова локация, като ще има две дати за 

всички желаещи да съпреживеят магията на 

най-зрелищната част от филмовата трило-

гия. Домакин на дългоочакваното събитие е 

Античният театър в Пловдив, а датите на 

мащабната продукция са 1 и 2 август. Спо-

ред организаторите Fest Team избраното 

място е перфектно, защото е на открито и 

ще е безопасно за публиката, а вълшебната 

атмосфера ще направи изживяването неза-

бравимо. Освен това Античният театър е 

с културна и историческа значимост, което 

ще допринесе да стане още по-епична бит-

ката на Пеленорските поля, най-голямото 

сражение във Войната за пръстена и най-гран-

диозния сблъсък за цялата Трета епоха.

Събитието ще съчетае музикално и филмо-

во преживяване чрез гигантски HD екран и 250 

музиканти, които ще изпълнят на живо награ-

дения с „Оскар” оригинален саундтрак на Хауърд 

Шор. Всяка нота от тричасовата музикална ин-

терпретация ще пренесе публиката директно 

в Средната земя.

Всички закупени до момента билети за пла-

нираното в „Арена Армеец” в София през ноем-

ври 2019 г. представление Lord of The Rings in 

Concert: Return of The King ще важат за една от 

новите дати през 2021.

Lord of The Rings in Concert:  

Вокалистът на Rammstein Тил 

Линдеман направи видео към по-

следния си самостоятелен сингъл 

„Любимый город“, който изпълнява 

на руски език. Оригиналът на пе-

сента e от филма „Изтребители“ 

от 1939 г. Линдеман е предложил на 

режисьора Тимур Бекмамбетов да 

запише новата версия на „Любимый 

город“ за филма „Девятаев“, който 

трябва да излезе през 2021 г. Той 

разказва история за бягството 

през Втората световна война на 

група червеноармейци от нацистки 

концлагер с откраднат германски 

бомбардировач.

Парчето е доста баладично, за 

което допринася не само мрачният 

и дълбок глас на Линдеман, но и ос-

новният инструмент – пианото. В 

клипа видът на Тил Линдеман е дос-

та различен от обичайния му пре-

дизвикателен стил – сега той е в 

изискан черен костюм. Във видео-

то участва и женски симфоничен 

оркестър, като дамите контрас-

тират със своите елегантни бели 

рокли. 

Автор на музиката на новата 

версия на „Любимый город“ е Ники-

та Богословски, а текстът е на 

Евгений Долматовский. Клипът е 

публикуван в канала на музиканта 

в YouTube.

На 28 май „Нито звук 2“ 

излиза на голям екран. Кино-

лентата е дългоочакваното 

продължение на изключител-

но успешния хорър-трилър на 

Джон Кразински „Нито звук“, 

който през 2018 г. превърна 

мълчанието в инструмент на 

оцеляването. Смесващ нес-

тихващо напрежение с мно-

гопластова история и герои, 

филмът, в който човечество-

то се изправя пред ужасяваща 

непозната заплаха, убиваща 

всеки, който издаде дори и 

най-лекия звук, разказва една 

модерна и оригинална история 

за семейна любов, комуникация 

и оцеляване.

Създаден изцяло от твор-

чески подбуди и с идеята да 

бъде гледан и съпреживян на голям екран в мрака 

на киносалоните, „Нито звук 2“ запазва всички 

елементи, които направиха първия филм абсо-

лютен хит, но едновременно с това отвежда 

зрителите в нова посока, разкривайки повече 

за тънещия в разруха и хаос 

свят и за обвитото в мисте-

рия начало на глобалната ка-

тастрофа, без да губи фокус 

от сърцето и душата на ис-

торията – семейство Абът.

Действието на „Нито звук 

2“ започва веднага след смър-

тоносните събития, които 

Абът преживяват у дома си. 

Те трябва да се изправят пред 

ужасите на външния свят, до-

като продължават борбата си 

за оцеляване в абсолютно мъл-

чание. Принудени да се впуснат 

в неизвестното, те бързо ос-

ъзнават, че кръвожадните из-

вънземни създания не са един-

ствената заплаха, която дебне 

отвъд пределите на познатата 

им пясъчна пътека. Възможно 

ли е ужасът, обгърнал Земята, да бъде спрян?

В ролите се завръщат Емили Блънт, Мили-

сент Симъндс и Ноа Джуп, а сред новите по-

пълнения в актьорския състав влизат Килиън 

Мърфи, Джимон Унсу и Уейн Дювал.

През 2021 г. в сърцето на София 

отново ще се издигне „Виненото 

градче” на Балканския винен фес-

тивал. Това ще е 10-ото юбилейно 

издание и то ще се проведе в рам-

ките на три дни - от 17 до 19 юни. 

Събитието ще е на открито 

– в пространството пред НДК. По-

сетителите му ще могат да опи-

тат повече от 1000 вина от всич-

ки балкански страни, както и да се 

срещнат лично с производителите 

и от тях да разберат любопит-

ни истории за напитките, които 

предлагат. За да бъдат по-приятни 

летните вечери, фестът ще вклю-

чи интересни културни и музикални 

мероприятия.

Предизвикателствата  

при строителството на МС 

„Горна баня“ от третата  

линия на столичното метро

ГОЛЕМИТЕ ОБЕКТИ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ
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1. ПЪРВА СТРАНИЦА – ЛОГО до 8 см2

Само с едногодишни договори. 

Цена с включена 50% отстъпка – 

за 1 година (52 броя) – 5850 лв.

2. ВЪТРЕШНИ СТРАНИЦИ – 

РЕКЛАМНИ КАРЕТА – ЦЕНА ЗА 1 БР.

Цяла страница 254x377 мм – 1000 лв.

1/2 страница 254х187 мм – 500 лв.

1/4 страница 125х187 мм – 250 лв.

1/8 страница 125х93 мм – 125 лв.

3. ПУБЛИКУВАНЕ НА ПОКАНА 

ЗА СЪБИТИЕ, ПОЗДРАВ

Максимален обем 
1/2 страница – 500 лв.

4. ПУБЛИКУВАНЕ НА МАЛКИ ОБЯВИ

Цена за 25 кв. см – 50 лв. 

BG20102

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

BG.121357Q/U

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

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

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

5. ВЛОЖКИ до 50 г, до А4

Тираж над 5000 бр. – 0,25 лв./бр.

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

Тираж до 2500 бр. – 0,40 лв./бр. 

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

Цена за 1 година – 250 лв. 

7. ПРОФЕСИОНАЛНО ЗАСНЕМАНЕ НА ОБЕКТИ И СЪБИТИЯ

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

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

Видеозаснемане 1 ден, монтаж и тиражиране – 1000 лв. 

Цените не включват ДДС

ПУБЛИКУВАНЕ НА БАНЕР

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

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

ПУБЛИКУВАНЕ НА НОВИНА В САЙТА

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

www.vestnikstroitel.bg

50%

 ПРЕДПЕЧАТ И ОТПЕЧАТВАНЕ НА ПОКАНИ, ПОЗДРАВИТЕЛНИ КАРТИЧКИ, ПОСТЕРИ

 ИЗРАБОТВАНЕ НА КАЛЕНДАРИ, ПАПКИ, РЕКЛАМНИ МАТЕРИАЛИ И ДР.

 ОРГАНИЗИРАНЕ И ОТРАЗЯВАНЕ НА СЪБИТИЯ


