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Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: 

BG.121357Q/UПредложили сме следващите етапи от 
третата линия на метрото за финансиране 
от Плана за възстановяване и устойчивост 

Изграждат канализационна 
мрежа в 8 квартала 
на София за 113 млн. лв.

ИНТЕРВЮ ТЕМА стр. 6-7  стр. 12-13

Мирослав Еленков

„Докато съм министър, 

няма да позволя дори един лев 

европейско финансиране за жп 

инфраструктура да не бъде ус-

воен.“ Това заяви служебният 

министър на транспорта, ин-

формационните технологии и 

съобщенията Георги Тодоров по 

време на старта на модерниза-

цията на железопътен участък 

Оризово – Михайлово. На съби-

тието присъстваха ген. дирек-

тор на Национална компания 

„Железопътна инфраструктура“ 

(НКЖИ) инж. Красимир Папукчий-

ски, ръководителят на Управля-

ващия орган на ОП „Транспорт 

и транспортна инфраструкту-

ра 2014 – 2020“ („ОПТТИ 2014 

- 2020“) инж. Галина Василева 

и инж. Антон Софронов, пред-

ставител на строителя - ДЗЗД 

„Евро жп инфраструктура“.

„Разпоредил съм на гене-

ралния директор на НКЖИ на 

ежедневна база да ми докладва 

за хода и напредъка на всеки 

един от проектите“, допълни 

министърът. Той увери, че има 

разбирането на министъра на 

регионалното развитие и бла-

гоустройството арх. Виолета 

Комитова да бъдат придвижени 

възможно най-скоро всички заба-

вени преписки и процедури.

„Инвестираме 218 млн. лв. по 

линия на ОП „Транспорт и транс-

портна инфраструктура“ за ця-

лостна рехабилитация на 37-ки-

лометровата отсечка“, каза 

Георги Тодоров. По думите му 

проектът предвижда изгражда-

не на жп линията в голяма част 

по ново трасе, което ще позволи 

да се достигнат европейските 

стандарти за жп магистрала.

Проектът е на стойност 218 млн. лв., финансиран от „ОПТТИ 2014 - 2020“

ИЗДАНИЕ НА КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В  БЪЛГАРИЯwww.vestnikstroitel.bg
www.ksb.bg
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7 юни
Елен Герджиков, председател на Столичния общински съвет

Страницата подготви
Десислава Бакърджиева

На 2 юни почетохме 

паметта и делото на 

Христо Ботев и загина-

лите за свободата на 

България. Тази година се 

навършиха 145 години от 

гибелта на поета револю-

ционер. Точно в 12 часа в 

продължение на 2 минути 

сирените в цялата стра-

на звучаха без прекъснат 

сигнал.

Официалните чест-

вания започнаха още на 

1 юни, когато служебни-

ят министър-председа-

тел Стефан Янев поднесе 

цветя на паметника на 

Христо Ботев във Враца 

заедно с областния упра-

вител на Враца Иван Съ-

лов и началника на каби-

нета на премиера Ралица 

Симеонова.

В деня на Ботев в сто-

лицата освен традицион-

ната тържествена смяна 

на почетния гвардейски 

караул пред Президент-

ството се проведе и це-

ремония при бюст-памет-

ника на революционера в 

Борисовата градина. Кме-

тът на Столичната об-

щина Йорданка Фандъкова 

и общинските съветници 

Ботьо Ботев и Николай 

Стойнев отдадоха своята 

почит и поставиха цветя 

на паметника на нацио-

налния герой.

Честванията в родния 

град на Христо Ботев – 

Калофер, бяха уважени от 

вицепрезидента Илияна 

Йотова. Те се състояха 

пред Mемориалния ком-

плекс, посветен на поета 

революционер.

„Плановете за възста-

новяване и устойчивост 

на европейските държави 

са инвестиция в модерни-

зацията, солидарността, 

силата и общо бъдеще на 

ЕС.“ Това заяви държав-

ният глава Румен Радев 

на съвместна прескон-

ференция с президента 

на Португалия Марсело 

Ребело де Соуза, която 

се проведе в рамките на 

официалното му посеще-

ние у нас. Де Соуза бе по-

срещнат от Румен Радев 

с церемония, по време на 

която положи венец пред 

паметника на Незнайния 

войн. Президентите на 

България и Португалия 

проведоха среща „на че-

тири очи“ на „Дондуков“ 2, 

след която се състояха и 

пленарни разговори между 

двете официални делега-

ции.

„България, както и Пор-

тугалия, отдава огромно 

значение на своя План за 

възстановяване и устой-

чивост“, подчерта Румен 

Радев. По думите му бъл-

гарският план трябва да 

обхваща възможно най-го-

лям брой хора, да се инве-

стира в човешки капитал 

с особено внимание върху 

образование и здравео-

пазване. Португалският 

държавен глава изтъкна, 

че в Плана за възстано-

вяване и устойчивост на 

Португалия акцентите са 

поставени върху здравео-

пазването, образование-

то и професионалната 

квалификация, цифрови-

зацията и инвестициите 

във възобновяеми енер-

гийни източници.

Като общ проблем за 

България и Португалия 

двамата президенти от-

кроиха емиграцията, осо-

бено на млади и активни 

хора. Затова в плановете 

следва да бъдат заложени 

проекти, които да създа-

дат условия преди всичко 

за реализацията на мла-

дите в собствените им 

страни, бе позицията на 

Радев и Де Соуза. Спра-

вянето с последиците от 

пандемията в ЕС също 

беше сред акцентите 

на срещата на двамата 

президенти. Те обсъдиха и 

перспективите за задъл-

бочаване на двустранно-

то партньорство между 

България и Португалия 

в областта на образо-

ванието, културата, ци-

фровизацията, науката и 

иновациите.

По-късно служебният 

министър-председател 

Стефан Янев даде офи-

циален обяд в чест на 

президента на Порту-

галия. На него двамата 

лидери са коментирали 

въпроси, свързани с дву-

странните отношения, 

както и актуални теми 

от европейския дневен 

ред. Янев е изразил го-

товност пред Де Соуза за 

задълбочаване на диалога 

и сътрудничеството във 

всички области от вза-

имен интерес както на 

двустранно ниво, така и 

в рамките на ЕС и НАТО.

Кметът на София Йор-

данка Фандъкова също се 

е срещнала с президента 

Марсело Ребело де Соуза. 

Тя му е показала пано със 

стихове на португалски, 

което се намира на сгра-

дата на Столичната об-

щина.
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Страницата подготви
Десислава Бакърджиева 

Отмяна на влизането 

в сила на новата Наред-

ба за определяне на изис-

кванията за достъпност 

и универсален дизайн на 

елементите на достъп-

ната среда в урбанизи-

раната територия и на 

сградите и съоръженията 

за срок от една година и 

усъвършенстването й с 

предложения от всички 

браншови организации. 

Това са поискали на среща 

със служебния министър 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то арх. Виолета Коми-

това представители на 

професионални организа-

ции, работещи в сфера-

та на инвестиционното 

проектиране и строител-

ството, съобщиха от ве-

домството. Камарата на 

строителите в България 

е била представена от 

инж. Илиян Терзиев, пред-

седател на Управителния 

съвет. Участие са взели 

и от Камарата на архи-

тектите в България, Ка-

марата на инженерите в 

инвестиционното проек-

тиране, Съюза на архите-

ктите в България, както 

и от други организации, 

членове на Консултатив-

ния съвет на браншовите 

и професионалните орга-

низации в сектор „Строи-

телство”. Те са предложи-

ли в този срок да продължи 

да действа отменената 

Наредба №4 от 2009 г. за 

проектиране, изпълнение 

и поддържане на стро-

ежите в съответствие с 

изискванията за достъп-

на среда за населението, 

включително за хората 

с увреждания, за да може 

да се завършат инвести-

ционни проекти, които 

са изработени по нея. От 

браншовите организации 

са подчертали, че

новата наредба за достъ-
пна среда създава напре-
жение 

и пълна неустойчивост 

пред сектора. Освен това 

ще доведе до отлив на ин-

веститори и оскъпяване 

на строителството на 

нови сгради и съоръжения 

с около 30%, става ясно 

от пресинформацията. 

„Организациите са гото-

ви за диалог с експерти-

те в Министерството на 

регионалното развитие и 

благоустройството и ще 

дадат своите предложе-

ния, за да може наредбата 

да бъде усъвършенствана, 

прецизирана и работеща“, 

допълват от ведомство-

то.

С браншовите органи-

зации министър Комитова 

е обсъдила също 

промените в Закона за 
устройството на терито-
рията, 

свързани с прилагане-

то на уличната регула-

ция, за които ще се тър-

си начин за решаване в 

рамките на следващото 

Народно събрание. Пред 

регионалния министър 

професионалните камари 

са поискали и подкрепа за 

запазването си като не-

зависими органи, както и 

законодателни промени, 

с които да се ограничат 

практиките за издаване 

на сертификати на лица 

без професионален опит, 

особено в инвестицион-

ното проектиране. Ко-

ментирано е и създаване 

на специална наредба за 

авторския надзор и др.

Инж. Илиян Терзиев е по-
ставил въпроса за продъ-
лжаване на програмата за 
саниране, 

както и за промени в 

Закона за шума, с които да 

се прецизират строител-

но-ремонтните дейности, 

които не могат да се осъ-

ществяват в определени 

часове с мотива, че се 

вдига шум. КСБ е сигнали-

зирала, че вече има нала-

гани глоби. 

„Строителният про-

цес трябва да се облекчи 

откъм нормативни из-

исквания, защото това 

натрупване на наредби и 

закони отказва чуждите 

инвеститори, ще откаже 

и българските. Работата 

за последните 30 години в 

бранша стана десет пъти 

по-трудна. Това не стиму-

лира строителния сектор 

като основен в нашата 

икономика“, е коментира-

ла министър Комитова. Тя 

е била категорична, че ще 

предложи да има по-сери-

озна устойчивост на зако-

ните и наредбите в стро-

ителството. „Всеки закон 

в инвестиционния процес 

трябва да влиза в сила 

след една година, за да не 

се създават трусове и да 

няма лобистки закони“, е 

подчертала арх. Виолета 

Министър Виолета Комитова: 

Браншовите организации от строително-инвестиционния сектор поискаха от 
регионалния министър отлагане на новата Наредба за достъпна среда с една година

Проект на Столичната община (СО) за изграждане, до-

изграждане и реконструкция на водоснабдителни и канали-

зационни мрежи и пречиствателни станции за отпадни води 

в населени места между 2 и 10 хил. еквивалент жители да 

бъде включен за финансиране в Плана за възстановяване и 

устойчивост. Това предложение ще направи служебният ми-

нистър на регионалното развитие и благоустройството 

арх. Виолета Комитова пред Министерския съвет, съобщиха 

от МРРБ. Тя е обявила идеята си по време на среща с кме-

та на София Йорданка Фандъкова. На нея са присъствали и 

зам.-министърът на регионалното развитие и благоустрой-

ството Валентина Върбева, Иван Иванов, председател на 

УС на „Български ВиК холдинг“ ЕАД, и зам.-кметът на София 

Ирина Савина.

От ведомството поясниха, че проектът включва програ-

ма за изграждане на канализационни системи и подобряване 

на водоснабдяването в по-малки населени места в СО като 

Кокаляне, Панчарево и др., които не попадат в проектите за 

ремонт на мрежите, които се финансират по Оперативна 

програма „Околна среда“. 

На срещата министър Комитова е информирала, че по 

Плана за възстановяване и устойчивост МРРБ ще разполага 

с около 600 млн. лв. за подобряване на водоснабдяването в 

страната. В неговия първоначален вариант е бил включен и 

проектът на СО, но след забележки от страна на Европей-

ската комисия и Министерството на финансите е отпад-

нал. Арх. Виолета Комитова предлага по отстраняване на 

забележките и внасяне на коригирания проект в Плана да 

работят съвместно експерти от МРРБ, СО и „Български 

ВиК холдинг“ ЕАД.

„Проектите са важни за хората в малките населени мес-

та, които от години чакат изграждане на канализационни 

и водопроводни системи. Но е важно ние също да подадем 

проекти в Плана, които да бъдат одобрени и финансирани, а 

не връщани“, е подчертала министър Комитова. Тя е заявила 

още, че при встъпването си на поста служебното правител-

ство е заварило четири поправки по Плана след забележки от 

страна на ЕК. В момента се отстраняват констатираните 

слабости и се предлагат работещи проекти, съобразени с 

изискванията на Плана за възстановяване и устойчивост, 

Зелената сделка и правилата на Комисията. „Страната ни 

има възможност да внесе повече проекти по Плана, които 

ако са добри и отговарят на всички изисквания, могат да 

бъдат финансирани. Така ще се гарантира, че имаме доста-

тъчна проектна готовност и ако един проект бъде отхвър-

лен, ще се финансира друг“, е изтъкнала тя.

Комитова.

„Твърдо ще има програ-

ма за енергийна ефектив-

ност. Един от проектни-

те фишове на МРРБ в 

Плана за възстановяване 

и устойчивост, по който 

работим, е нова програма 

за саниране. 

Ние влагаме друг смисъл на 
програмата, а не просто 
„опаковане“ 

на сградите, в който 

те наистина да са сани-

рани с нужните ефекти и 

ползи. Вкарваме по прави-

лата на Зелената сделка 

социален елемент и спра-

ведливост за участници-

те в процеса. Новият про-

ект е напълно различен от 

този, който се случваше 

досега. Работим активно 

по тази мярка и колкото 

по-бързо подадем Плана, 

толкова по-бързо ще тръг-

нат нещата“, е казала ми-

нистър Комитова.

Тя е допълнила, че про-

грамата за саниране е 

един от четирите про-

екта, по които ще рабо-

ти МРРБ. Другият важен 

проект е за изграждане 

на информационна систе-

ма за администриране на 

инвестиционния процес, 

като всички услуги ще са 

в електронна среда.

„84  проекта за ук-

репване на свлачища ще 

бъдат изпратени за за-

дълбочена проверка от 

Агенцията за държав-

на финансова инспекция 

(АДФИ) и Националната 

агенция за приходите 

(НАП). Това съобщи по 

време на пресконферен-

ция служебният минис-

тър на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството Виолета Комито-

ва, на който оповести ре-

зултатите от извършена 

проверка на работата на 

„Автомагистрали“ ЕАД за 

група обекти, наречени 

свлачища, срутища и ук-

репване на пътни платна.

От думите й стана 

ясно, че през септември 

2019 г. с правителствено 

постановление 430 млн. лв. 

са отпуснати целево от 

държавния бюджет за ре-

шаването на тези остри 

и наболели проблеми. Те 

са постъпили в бюджета 

на Министерството на 

регионалното развитие 

и благоустройството и 

от там – в Агенция „Път-

на инфраструктура“. На 

23.10.2019 г. АПИ е склю-

чила общ рамков договор с 

„Автомагистрали“ ЕАД за 

тези обекти на стойност 

474 млн. лв. без ДДС. По 

силата на този договор 

АПИ превежда 221 млн. лв. 

в края на 2019 г. на „Авто-

магистрали“ ЕАД, която 

от своя страна сключва 

договори с 25 фирми за 

общо 188 млн. лв. без ДДС 

за 84 обекта. В тези до-

говори страните са се 

споразумели да изготвят 

проекти за конкретните 

обекти, да се наеме тех-

ника и да се доставят 

материали за бъдещите 

строежи. Сроковете им 

са 2 години и приключват 

в края на 2021 г.
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Министър-председателят Стефан Янев:

Ñòðîèòåë петък, 4 юни 2021

Страницата подготви 
Десислава Бакърджиева

„Провеждането на честни и про-

зрачни избори е нашата първа и не-

посредствена задача, за което ще 

разчитам да демонстрирате висок 

професионализъм и готовност за 

пълна координация.“ С тези думи 

служебният премиер Стефан Янев 

се обърна към новите областни 

управители, които той представи 

на брифинг в Министерския съвет. 

Янев изтъкна, че е важно да бъде 

осигурен процесът на провеждане 

на вота, като същевременно бъдат 

ограничени максимално негативни-

те практики. „Нашата задача е да 

не допуснем всякакви нередности“, 

категоричен бе той.

Министър-председателят ак-

центира също върху новите предиз-

викателства във връзка с провеж-

дането на предстоящите избори 

– променената нормативна база и 

машинното гласуване. Стефан Янев 

отбеляза, че ЦИК в кратки срокове 

трябва да набави допълнителен брой 

машини, те да бъдат сертифицира-

ни и да имат необходимото осигуря-

ване, така че да може да се гласува 

бързо, да не се създават предпос-

тавки за опашки и напрежение в из-

бирателните секции.

Със заповед на слу-

жебния премиер Стефан 

Янев е създаден Съвет по 

икономическите въпроси, 

съобщиха от пресцентъра 

на Министерския съвет. 

Основна задача на ново-

учредения орган ще бъде 

обсъждането, разработ-

ването и прилагането на 

иновативни стратегии за 

решаване на икономиче-

ските проблеми у нас.

В състава на консул-

тативния орган към пре-

миера са Гълъб Донев, зам. 

министър-председател по 

икономическите и социал-

ните политики и министър 

на труда и социалната по-

литика, Атанас Пеканов, 

зам. министър-председа-

тел по управление на ев-

ропейските средства, и 

Асен Василев, министър 

на финансите.

За участие в Съвета 

са поканени финансистът 

Красимир Ангарски, до-

центът по финанси в Уни-

верситета за национално 

и световно стопанство 

Емил Хърсев, програмни-

ят директор в Центъра за 

либерални изследвания Ге-

орги Ганев и преподавате-

лят в Norwegian Business 

School Пламен Ненов.

Контролът по изпъл-

нението на дейността на 

Съвета ще се осъщест-

вява лично от министър-

председателя Стефан 

Янев. 

Напредва основният 

ремонт на 7,71 км от път 

II-81 Берковица – Монтана 

в участъка между селата 

Боровци и Благово (от км. 

86+289 до км. 94+000). Това 

съобщиха от Агенция „Път-

на инфраструктура“ (АПИ), 

като припомниха, че проек-

тът се изпълнява по Про-

грамата за трансгранично 

сътрудничество INTERREG 

V-A „Румъния – България 

2014 - 2020“. Той е на обща 

стойност 5 846 411,78 лв. 

Обектът се изпълнява от 

ВДХ АД. Строителният 

надзор се осъществява от 

Обединение „Пътконсулт 

Инженерингс“ ДЗЗД, в което 

са „Консулт Инженерингс“ 

ЕООД и „Пътконсулт 2000“ 

ЕООД. Авторският надзор 

е поверен на „Рутекс“ ООД.

Отсечката започва 

след кръстовището с III-

815 за с. Боровци и с. Зам-

фирово, преминава през 

с. Благово и завършва на 

2 км след изхода на селото 

в посока Монтана. От АПИ 

посочиха, че е стартира-

ла и рехабилитацията на 

още една отсечка от II-81 

между Благово и Монтана, 

финансирана по INTERREG 

V-A „Румъния – България“. 

„Целта на двата проекта е 

да се подобри състоянието 

на второкласния път между 

областния град Монтана и 

общинския център Беркови-

ца“, добавят от Агенцията. 

По трасето Боровци – 

Благово са завършени локал-

ните ремонти, включващи 

изграждане на нова пътна 

конструкция в участъците 

с ниска носимоспособност. 

Положен е долният пласт 

от неплътен асфалтобе-

тон (биндер). Изградени са 

2000 м дренажи по цялата 

дължина на трасето. Пра-

вят се и бордюри. На моста 

при 86-и км над р. Бързия 

от лявата страна в посока 

Монтана е изпълнена тро-

тоарна конзола, положена е 

хидроизолация и един слой 

асфалтобетонова настил-

ка, монтирани са предпаз-

ни огради. Започнала е и 

работата по другата по-

ловина от моста в посока 

Берковица с разрушаване 

на тротоарната конзола и 

пътното платно. Предстои 

довършване на отводнител-

ната система, полагане на 

износващ асфалтобетонов 

пласт, монтиране на нови 

ограничителни системи, 

пътни знаци и соларни знаци 

за измерване на скоростта 

на движение на превозните 

средства, както и хоризон-

тална маркировка. Пред-

вижда се рехабилитацията 

на участъка Боровци – Бла-

гово да завърши до края на 

юли т.г.
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Десислава Бакърджиева 

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) стартира 

обществена поръчка за изработването на технически 

проекти за рехабилитацията на второкласния път II-73 

Шумен – Карнобат (Ришки проход) с дължина над 90 км и 

на 40,3 км от първокласния I-2 Русе – Варна на терито-

рията на област Шумен. Индикативната стойност на 

търга е 2 250 875 лв. без ДДС, а средствата са от бю-

джета на АПИ. Обществената поръчка е в три обособени 

позиции (ОП), като срокът за подаване на офертите по 

тях е до 28 юни.

В ОП 1 е включено проектирането на рехабилитация-

та на 43,5 км от II-73 Шумен – Радко Димитриево – Смя-

дово – Веселиново – Лозарево – Карнобат (от км. 0+000 

до км. 43+500) в област Шумен. Началото на отсечката 

е при Шумен и завършва при границата с област Бургас. 

Трасето преминава през две населени места – селата 

Радко Димитриево и Веселиново. В участъка има 15 голе-

ми съоръжения. Индикативната стойност на обособена-

та позиция е 757 770 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение 

е 140 дни.

Проектирането на ремонта на 46,8 км от II-73 (от км. 

43+500 до км. 90+332) в Бургас е в ОП 2. Отсечката за-

почва при границата с област Шумен и завършва при пре-

сичането с първокласния I-6 Карнобат – Бургас. Трасето 

преминава през с. Прилеп, с. Лозарево и с. Вълчин. По него 

има 8 големи съоръжения, както и регистрирани свлачища 

и срутища. Индикативната стойност е 784 435 лв. без 

ДДС, а дейностите трябва да се реализират за 130 дни. 

В обособена позиция 3 е изработването на проект за 

основен ремонт на 40,3 км от първокласния I-2 Русе – Ва-

рна (от км. 93+500 до км. 133+794) в област Шумен. Нача-

лото на отсечката е при границата с област Разград в 

района на с. Тервел. Краят й е при Каспичан. Трасето, чий-

то ремонт ще се проектира, преминава през с. Струйно 

и има 11 големи съоръжения. Индикативната стойност 

е 708 670 лв. без ДДС, а срокът за изпълнение е 120 дни.

„Въз основа на готовите технически проекти за ос-

новен ремонт на участъците от републиканската пътна 

мрежа след това ще може да се предприемат необхо-

димите строително-монтажни работи“, съобщават от 

АПИ.

Росица Георгиева

„До края на юни ДГ №30 

„Радецки“ в район „Изгрев“ 

ще започне да работи с 

приетите деца.“ Това съ-

общиха от Столичната 

община след проверка на 

обекта на кмета на Со-

фия Йорданка Фандъкова, в 

която са участвали и зам.-

кметът по направление 

„Обществено строител-

ство“ инж. Ангел Джоргов, 

и кметът на район „Из-

грев“ д-р Делян Георгиев. 

Фандъкова е поискала 

районната администрация 

и строителят на обекта 

да ускорят процедурата 

по въвеждане на обекта в 

експлоатация, за да може 

децата да влязат в об-

новената сграда скоро. 

Сградата е преизградена 

наново, укрепена е кон-

структивно и са изпъл-

нени мерки за енергийна 

ефективност. В нея ще 

има 8 групи – 6 градински 

и 2 яслени. Общата стой-

ност на инвестицията 

е 2,4 млн. лв., като сред-

ствата са осигурени от 

инвестиционната програ-

ма на СО. 

Сградата е построе-

на през 1976 г. като ком-

плекс от 8 едноетажни и 

двуетажни здания с етер-

нитови плоскости. Рекон-

струкцията започва през 

февруари 2020 г. Премах-

нати са всички външни 

и вътрешни етернитови 

Росица Георгиева 

Столичната община 

обединява усилия с голе-

мите общини в България 

за обмяна на опит в зеле-

ния сектор. По-малките 

общини в страната също 

се очаква да се присъеди-

нят към инициативата на 

зам.-кмета на София по 

направление „Зелена сис-

тема, екология и земеполз-

ване“ Десислава Билева. 

Това стана ясно по време 

панели, както и покривно-

то покритие. В двора е 

направена нова площадка 

за игра. 

„През другата седмица 

районната администрация 

ще обяви процедури за из-

бор на изпълнител за нови 

три сгради за разширения 

на детски градини“, е съ-

общил Делян Георгиев. По 

думите му се предвижда 

да бъдат изградени раз-

ширения към съществува-

щи заведения. Това са нов 

корпус към 30 ДГ, сграда за 

2 групи към 49 ДГ и сграда 

за 2 групи към 23 ДГ. „По 

време на строителните 

дейности ще бъде подме-

нен и водопровод на две от 

забавачките“, е посочил 

Георгиев. Кметът Фан-

дъкова е настояла район-

ната администрация да 

организира провеждането 

на процедурите за новите 

сгради максимално бързо, 

за да започне строител-

ството на обектите.

на подписване на декла-

рация за партньорство 

в областта на опазване 

на околната среда меж-

ду София, Бургас, Варна и 

Пловдив, с която се даде 

началото на Европейската 

зелена седмица.

Четирите админи-

страции ще работят за-

едно за опазването чис-

тотата на природата 

и въздуха, управлението 

на отпадъците и в дру-

ги екологични сфери на 

действие. 
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В. „Строител“ обективно отразява 
всичко, което се случва с развитието 
на подземната железница, защото 
той политика не прави

Проф. д-р инж. Стоян Братоев, изп. директор на „Метрополитен“ ЕАД: 

Росица Георгиева

Проф. Братоев, послед-
ните осем месеца са мно-
го успешни за „Метропо-
литен“ ЕАД и за Вас, тъй 
като бяха въведени в екс-
плоатация два нови учас-
тъка. С какви трудности 
се сблъскахте при реали-
зацията и каква е Вашата 
оценка за постигнатото?

Всички участъци от 

метрото са изграждани и 

въвеждани в експлоатация 

под мое ръководство, но 

третата линия беше ис-

тинско предизвикателство. 

Използвахме ново поколение 

автоматика, различен тип 

подвижен състав, както и 

системи за управление. За 

последните два етапа от 

разширението на подземна-

та железница беше разрабо-

тен специален нов софтуер 

и съответно трябваше да 

мине време за коригиране и 

стабилизиране на дейност-

та му. Използвахме възмож-

но най-добрите световни 

постижения. Внедрихме 

шест системи и три под-

системи за управление, за 

функциониране и за безопас-

ност. Реално имаме систе-

ма, която управлява влакове-

те. Машинистът е с много 

ограничени функции, субек-

тивният фактор е намален 

до минимум и по отношение 

на безопасността третата 

линия е изключително добра.

Сблъскахме се с мно-

го трудности в процеса на 

строителството – слаби 

почви, които се наложи да 

заздравяваме, високи подпоч-

вени води. Но това са често 

срещани неща, характерни 

при всички плитко изграде-

ни метролинии. Или както 

казва директорът на виен-

ския метрополитен, това са 

„детските болести“ на този 

тип съоръжения. Например в 

София в първите 30 до 40 м 

дълбочина са слаби почви, 

където има пясъци, чакъл 

и други прослойки, които 

са оводнени. След 33 - 34 м 

се намира т.нар. основна 

скала и там няма вода. Ко-

гато се прави метротунел 

в такива условия, почвите 

се разуплътняват, те са в 

напрегнато състояние. Съ-

ответно, като приключат 

дейностите, е необходимо 

време почвите да се стаби-

лизират и напрежението да 

се изравни с това, което е 

в дълбочина. Когато се го-

вори, че има проблем, е ва-

жно да се каже, че той не е 

в строителя или в проекта, 

а е в геологията и необхо-

димостта от уплътняване 

на почвите. Важното е, че 

ние успяхме да се справим с 

всички предизвикателства 

и двата етапа приключиха 

успешно.

Какво предстои по от-
ношение на разширението 
на метрото? Как ще се раз-
вива в следващите години?

За участъка, планиран 

до „Левски Г“, който е зало-

жен като трети етап от 

третия лъч, има обявена 

обществена поръчка за из-

бор на изпълнители. Внесе-

ни са оферти, които вече 

са разгледани от комиси-

ята. Търгът е разделен на 

четири обособени позиции. 

За три от тях е извършено 

класиране на участниците, 

а четвъртата се обжалва. 

Затова сме поискали от кла-

сираните кандидати да удъл-

жат офертите си до края на 

август. Целта ни е да мине 

процедурата по обжалване и 

всички дейности, включени в 

поръчката, да се извършват 

заедно и работата по ця-

лата отсечка да приключи 

едновременно. В противен 

случай за позицията, която 

се обжалва, трябва да се 

съкрати срокът на изпълне-

ние. Надяваме се до края на 

август да имаме подписан 

договор и за нея. 

Първата обособена пози-

ция за този участък включ-

ва тунел след МС „Хаджи 

Димитър“ и метростанция 

на стадион „Георги Аспару-

хов“. Тук ще трябва да се 

проведе сериозна дискусия 

по отношение на метода 

на строителство, защото 

в този район подпочвените 

води са с високи нива. Ние 

сме дали възможност изпъл-

нителите да преценят дали 

тунелът да се изгражда по 

Нов австрийски метод или 

по открит способ. За стан-

цията сме определили да се 

реализира по Милански ме-

тод – първо стени, дъно и 

покривна плоча и след това 

дейността продължава въ-

тре в съоръжението. Така 

ще се даде възможност дви-

жението в района на СМР да 

бъде ограничено за по-крат-

ко време. Там ще се наложи 

преместването на съоръже-

ния на експлоатационните 

дружества. 

Втората обособена по-

зиция включва метроспирка, 

която се намира до моста 

на бул. „Владимир Вазов“, и 

тунел. Станцията ще се из-

гражда по Милански метод. 

Част от тунелите ще се 

изпълнят по Нов австрийски 

метод, а там, където ме-

трото ще минава под път-

ните платна на бул. „Влади-

мир Вазов“, ще се използва 

тунелен метод. Отново ще 

трябва да се изместят съ-

оръжения на експлоатацион-

ните дружества, които са 

надлъжно разположени спря-

мо трасето на подземната 

железница, което ще бъде 

предизвикателство за из-

пълнителите. 

Третата позиция е от 

моста на бул. „Владимир Ва-

зов“ до храма в „Левски Г“. 

Станцията в този участък 

ще се строи по класиче-

ски открит способ, като 

след нея ще трябва да има 

и изтеглител за влакове. 

За тунелите се предвижда 

част от тях да се правят 

по открит способ, а оста-

налите по тунелен. И тук 

контактната мрежа ще е 

разположена на таваните 

на съоръженията, както е 

във вече изградената тре-

та линия, защото ще пра-

вим нейното продължение. 

Влаковете са адаптирани 

да използват такова захран-

ване, релсите са хидроизоли-

рани с гумени ботуши около 

траверсите. Това е метод, 

който се прилага от доста 

години в София. Пероните 

отново ще бъдат с отваря-

еми преградни врати, дока-

зано добър начин за защита 

на пътниците. Вече почти 

1 година такива прегради 

функционират на станции-

те от третата линия и там 

нямаме нито един инцидент. 

Докато при другите два 

участъка все още се случ-

ват произшествия. Знаете, 

че започнахме да монтира-

ме прегради и на най-нато-

варените спирки от първия 

лъч, но съоръженията, които 

поставяме там, са от друг 

тип. Тенденцията в цял свят 

е такава – подобни системи 

се правят и в Париж, в Хонг 

Конг, в Япония, в Тайван. 

Но да се върна на третия 

участък от третата линия 

на метрото. Автоматика-

та, която ще се използва, е 

същата като тази по тра-

сето й в централната част 

на града. Но тук се поражда 

предизвикателство от фа-

кта, че техниката се раз-

вива. Когато изграждахме 

първия етап от третата 

линия, въпросните системи 

започваха да се произвеж-

дат в този момент. Сега 

има още по-ново поколение 

автоматика. Затова ние в 

обществената поръчка в 

позицията за производител 

сме заложили изискване той 

да осигури съоръжения, ка-

квито са ни необходими на 

нас. Той ще има ангажимент 

да произведе и резервни час-

ти за автоматиката за пър-

вите два етапа. 

А за всеки следващ етап 

автоматиката, която ще се 

произвежда, ще трябва да се 

адаптира към вече същест-

вуващата по останалите 

части от трасето. Затова 

колкото по-бързо се изгради 

дадена отсечка от линиите 

на метрото, толкова по-лес-

но ще се осигурява връзката 

със съществуващите час-

ти. При всяко забавяне ще 

възниква и ценови проблем, 

защото адаптирането на 

системите неимоверно се 

отразява на стойността. 

В последните години 

столичният метрополитен 

беше разширен с много ки-

лометри, защото успяхме да 

ги изградим на ниски цени. В 

сравнение със същите сред-

ства държави, като Полша, 

Чехия, Унгария, са реализира-

ли 3 - 4 пъти по-малко кило-

метри. За да продължим със 

сегашните темпове, наше-

то виждане е, че останали-

те два етапа от третата 

линия на метрото трябва 

да се изградят максимално 

бързо. А след това за след-

ващи линии няма да има осо-

бен проблем с това кога ще 

се изпълнят, защото за тях 

ще има автоматика от друг 

тип, части - също.

 

Проведе се обществе-
но обсъждане на проекта 
за разширение на метропо-
литена към „Слатина“, кой-
то е четвъртият етап от 
третата линия, в ход е об-
ществена поръчка за избор 
на изпълнители. Докъде 
стигнахте с процедурите 
по него?

Докато за участъка към 

бул. „Владимир Вазов“ всички 

процедури са реализирани 

– регулационен план, промя-

на в Общия устройствен 

план (ОУП), провеждане на 

обществена поръчка за из-

пълнители, то за трасето 

в жк „Слатина“ процедурите 

Снимка Румен Добрев
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текат паралелно. В момен-

та се прави изменение на 

ОУП, защото при неговото 

приемане линията не беше 

планирана. Върви промяна и 

на регулационен план. При 

проведените обществени 

обсъждания на проекта се 

включиха близо 100 души с 

мнения и становища. Получи-

хме няколко препоръки за по-

ложението на една или друга 

станция или линията да оти-

ва към жк „Дружба“, а не към 

бул. „Цариградско шосе“. Но 

при направен анализ в тази 

връзка стана ясно, че за тра-

се към жк „Дружба“ няма да 

има достатъчно пътници 

и именно затова на експер-

тен съвет е взето решение 

метрото да се развива през 

„Слатина“ към „София Тех 

Парк“, Зала „Арена Армеец“ 

и бул. „Цариградско шосе“. 

Очакваме през август, въ-

преки че може да се наложи 

удължаване на срока заради 

пандемията и затруднени-

ята на фирмите, да имаме 

избрани изпълнители за 

етапа. Но стартирането на 

строителството на учас-

тъците към бул. „Владимир 

Вазов“ и през жк „Слатина“ 

към бул. „Цариградско шосе“ 

ще зависи от осигуряване 

на необходимите средства. 

Предложили сме следващите 

етапи от третата линия на 

метрото за финансиране от 

националния План за възста-

новяване и устойчивост. 

Документът, обаче, все още 

не е факт и никой не може 

да каже кога той ще бъде 

одобрен от Европейската 

комисия. Няма сигурност, че 

тези проекти ще се случат 

и каква част от тях ще се 

финансира, защото към мо-

мента се предлага по-малко 

от 50% от нужната сума да 

бъдат осигурени от плана, а 

останалите трябва да наме-

ри Столичната община. 

Не може да разчитаме на 

европейско финансиране по 

програмите от новия пери-

од 2021 – 2027 г. София вече 

е с друг статут, смята се, 

че тя е напреднала много за 

сметка на други райони. За-

това ние предлагаме да има 

и друг източник на средства, 

но всичко предстои да се ре-

шава в бъдеще. 

За участъка до бул. „Вла-

димир Вазов“ сме предвидили 

3 години и 2 месеца за из-

пълнение, а за частта през 

„Слатина“ сме заложили 3 г. и 

6 месеца. Но и двете трасе-

та ще са готови през 2025 г. 

Ако бъдат включени в Плана 

за възстановяване и устой-

чивост, със сигурност тряб-

ва да бъдат готови през 

2025 г., защото след това 

няма да има финансиране. 

Нека да е ясно, че под-

готовката на един участък 

от метрото изисква доста 

продължителен период. По 

новите два етапа от Линия 

3 сме започнали да работим 

още през 2011 г. Когато пра-

вихме трасето към Бизнес 

парка, дейностите започнаха 

2001 г., а го открихме през 

2015 г. Няма как да се намали 

времето за подготовка и из-

пълнение. Затова вече тече 

подготовка и по следващите 

участъци за разширение на 

метрополитена. А дали ще 

се правят някога, ще има ли 

средства за тях - никой не 

може да каже в момента. Но 

без резервирани територии 

това автоматично означава, 

че никога няма да се изгра-

дят. Затова метрото толко-

ва много се увеличи, защото 

стартирахме подготовката 

на новите километри 10 годи-

ни по-рано и когато дойде вре-

ме за строителство, бяхме 

готови с всички процедури. 

А накъде гледате?
Вече се проведе общест-

вено обсъждане на проекта 

за разширение на метрото 

към Симеоновския лифт. Към 

момента този участък не 

ни е в програмата за строи-

телство, но там е необходи-

мо да се резервира терито-

рията заради големия брой 

на строежите в района. На-

пример Виена има резервира-

ни територии за строител-

ство за 30 г. напред. И така 

трябва да бъде. За райони, 

където има активно стро-

ителство, е задължително 

да се защити трасето, то 

да бъде одобрено и при фи-

нансови възможности да се 

пристъпи към изпълнение. 

Тоест за разклонението към 

Симеоновския лифт не се 

обсъжда да се строи, а само 

територията. 

В същото положение е 

отсечката и към „Студент-

ски град“. Тя ще е от втора-

та линия на юг от бул. „То-

дор Каблешков“ със спирка 

на бул. „Черни връх“ и тра-

сето завива към „Студент-

ски град“. Там сме на етап 

предварително одобрение на 

ПУП. Когато се издаде тази 

заповед, териториите се 

блокират до излизане на ПУП. 

След станция „Люлин“ в 

посока Софийски околовръс-

тен път има одобрен ПУП 

за трасе, минаващо под бул. 

„Царица Йоанна“. Вече има 

идейна разработка, одобрен 

ПУП и се чака заповед за вли-

зането му в сила. Кога ще се 

строи, не се знае, но тери-

торията ще бъде резерви-

рана. 

По бул. „Рожен“ на север 

има заложено трасе в ОУП. 

То минава под булеварда и не 

се засягат частни терито-

рии. Когато някога се преми-

не към строителство, ще се 

мисли дали да се прави от-

клонение в посока „Илиянци“. 

Там ще оставим техническа-

та възможност за постро-

яването на този участък. 

Това е част от нашата 

работа – изпреварващо да 

резервираме територии. 

Ако това не се направи, ще 

стигнем до момент, кога-

то трябва да отчуждаваме 

цели блокове, което би било 

драма, а ако успееш да я пре-

дотвратиш, означава, че си 

добър управник. В противен 

случай е знак, че си пропус-

нал нещо. А градът има нуж-

да от метро. И за да не ни 

обвиняват в пропуски, ние 

работим отрано за осигуря-

ване на трасета за бъдещо-

то му развитие.

 „Метрополитен“ ЕАД 
започна програма за обно-
вяване на подвижния със-
тав. Докъде стигна тя и 
какво предстои?

По първа и втора линия 

се движат три вида влакове, 

като имаме 12, които тряб-

ва да модернизираме. Два от 

тях вече са готови. Те са с 

японски двигатели, подмене-

ни са изцяло кабелите, кои-

то са стотици километри. 

Имахме дилема дали да им 

правим основен ремонт, или 

да ги модернизираме. Оказа 

се, че вторият подход е за 

предпочитане. И Прага, и 

Варшава направиха това на 

своите композиции. Програ-

мата се изпълнява на части, 

защото не може изведнъж 

да спрем всички влакове. В 

момента три влака са в за-

вода и се работи по тях, до-

година ще изпратим още 3 и 

след това още 4. Така те ще 

може да се експлоатират 

още 20 г.

А мислено ли е в София 
да се направи кръгова ли-
ния, която да свързва всич-
ки останали?

Столицата има диамет-

рална структура на улична-

та мрежа. Като цяло градът 

е малък за кръгова линия. 

Такива линии има в метро-

полиси, където населението 

е над 5 - 6 млн. жители. На-

пример кръгова линия има в 

Москва, но градът е 15 млн. 

души. Правили сме проучване 

какво би било натоварване-

то, ако има метро по бул. „Т. 

Каблешков“. Оказа се, че то 

би било твърде недостатъч-

но. Изготвяли сме анализи и 

за кварталите „Малинова до-

лина“ и „Горубляне“, но и там 

натоварването е малко. 

Възможно е животът да 

наложи някъде да се изгра-

дят дъги, които да обезпе-

чават по няколко квартала. 

Бъдещето ще покаже.

 

А какви са данните за 
използваемостта на ме-
трото?

Трудно е да се каже в ус-

ловията на пандемия. Преди 

COVID-19 метрото превоз-

ваше между 340 - 360 хил. 

пътници на ден. С третата 

линия този брой трябваше 

да стигне до 440 - 450 хил. 

души, но в целия градски 

транспорт се отчете нама-

ление на пътуващите с 40%. 

Вече има тенденция за уве-

личаване на пътникопотока 

с 60%, като очакванията до 

края на годината е той да се 

възстанови на 80%.

Как ще продължите да 
си сътрудничите с Камара-
та на строителите в Бъл-
гария (КСБ)?

Камарата е много добър 

партньор. С КСБ работим 

от много години, винаги сме 

имали колегиално партньор-

ство и се надявам това да 

продължи по същия начин. А 

вестник „Строител“ е изда-

ние, което обективно отра-

зява всичко, което се случва 

с развитието на метрото, 

защото той политика не 

прави. Както и ние – винаги 

съм казвал, че подземната 

железница я има, защото не 

сме вкарвали политика в нея. 

В противен случай метрото 

ще спре да се разширява. Ко-

гато през 1972 г. е одобрена 

Генералната схема за разви-

тие на подземната железни-

ца, София е била с население 

от 650 хил. и тенденция за 

нарастване до 1 млн. души 

през 1980 г. Според приет-

ия документ при този брой 

жители метрото трябва да 

е 51 км линии и 46 станции. 

Направени са различни прог-

нози какво трябва да е раз-

витието при 1,3 млн. жители 

и за 1,5 млн. жители. При 1,5 

млн. живеещи в столицата 

метрото трябва да е 85 км. 

Според статистиката 

София е с 1,3 млн. жители, но 

има поне 200 хил. души, кои-

то не са регистрирани. Към 

момента са изградени 52 км 

линии. С участъците по бул. 

„Владимир Вазов“ и през „Сла-

тина“, които са общо 9 км, 

ще стане 61 км. А с тра-

сета, за които работим да 

се резервират територии, 

могат да станат 75 км. Ние 

няма да успеем да достигнем 

до предвижданията в Гене-

ралната схема на метрото, 

но ще се доближим донякъде. 

В момента благодарение на 

подземната железница тра-

фикът в София е сравнител-

но поносим. Преди да пуснем 

участъка към жк „Младост“, 

имахме статистика, че в 

час пик наземният транс-

порт се движи с 8 км/ч. Сега 

скоростта се е увеличила 

до 14 км/ч. С лек автомобил 

скоростта е 24 км/час, а с 

метрото - 38 км/ч. От друга 

страна подземната железни-

ца има и екологичен ефект. В 

момента 90 хил. тона годиш-

но вредни газове по-малко се 

изхвърлят в атмосферата на 

столицата. Безусловни са 

икономическите, екологич-

ните и социални ползи от 

метрото.

Снимка „Джи Пи Груп“ АД Снимка „Джи Пи Груп“ АД

 Вход на метростанция „Горна баня“

Метростанция „Мизия“ / Нов български университет

Метростанция „Овча купел“ Метростанция „Овча купел 2“

Снимка „Трейс Груп Холд“ АД



8 КСБÑòðîèòåë петък, 4 юни 2021

Ренета Николова 

Ръководството на Ка-

марата на строителите 

в България (КСБ) проведе 

работна среща с ръковод-

ството на ПП „Евророма“. 

На нея бяха обсъдени ак-

туални теми и проблеми 

в строителния бранш, 

както и липсата на квали-

фицирани кадри. Дискути-

рани бяха възможностите 

за сътрудничество в сфе-

рата на квалификацията и 

преквалификацията, както 

и за сформирането на про-

фесионални паралелки за 

строителни специалисти 

към определени средни 

училища. 

По време на среща-

та председателят на ПП 

„Евророма“ Цветелин Кън-

чев изрази безпокойство 

относно засилващото се 

политическо говорене и 

липсата на яснота за бъ-

дещото реализиране на 

проектите в строител-

ния сектор. „Основната 

заетост на ромския ет-

нос е в строителството 

и чистотата и всяка неси-

гурност за препитанието 

на хората може да доведе 

до социално напрежение“, 

категоричен бе Кънчев. 

Председателят на УС 

на КСБ инж. Илиян Терзиев 

изрази разбирането на ръ-

ководството на Камарата 

към изложените проблеми. 

Той информира за проведе-

на среща на браншовите 

организации със служебния 

министър на регионално-

то развитие Виолета 

Комитова, както и че Ка-

марата ще инициира поре-

дица от срещи с Агенция 

„Пътна ннфраструктура“, 

синдикатите и други про-

фесионални организации. 

Инж. Терзиев посочи, че е 

от изключително важно 

значение за бранша, ико-

номиката на страната и 

социалната стабилност 

да продължат реализа-

цията на строителните 

проекти, регулярните пла-

щания, както и да бъдат 

стартирани в срок обек-

тите по вече проведени-

те конкурси. 

В срещата от стра-

на на КСБ участваха и 

изп. директор Валентин 

Николов, Христо Савев, 

член на УС на КСБ, инж. 

Стефан Тотев, предсе-

дател на секция „Високо 

строителство“ към Ка-

марата. ПП „Евророма” 

бе представена от пред-

седателя Цветелин Кън-

чев, Елена Герасимова, 

заместник-председател 

на младежката организа-

ция на „Евророма”, Росен 

Пешев - главен секретар, 

Данаил Георгиев и Мартин 

Мартинов – членове на По-

литическия съвет на ПП 

„Евророма“.

Двете страни се спо-

разумяха да работят в 

тясно сътрудничество, 

като в кратки срокове 

предстои работна среща 

за набелязване на кон-

кретни инициативи.

Георги Сотиров

„България се нуждае 

от Национална страте-

гия за справедлив пре-

ход на национално, фир-

мено и секторно ниво. 

Тя  трябва да обедини 

всички инструменти и 

механизми за „зелен” и 

дигитален преход и да 

привлече устойчиви ин-

вестиции в най-добрите 

налични технологии и 

инфраструктура.“ Това 

заяви президентът на 

Конфедерацията на не-

зависимите синдикати в 

България Пламен Дими-

тров на форум, посветен 

на  разработването и 

реализирането на тери-

ториалните планове за 

справедлив преход, орга-

низиран от КНСБ и Фон-

дация „Фридрих Еберт”. В 

него се включиха зам.-ми-

нистрите на енергетика-

та Александър Николов, 

на труда и социалната 

Снимка авторът

Снимка авторът

политика Иван Кръстев, 

на икономиката Ирена 

Младенова, президентът 

на КТ „Подкрепа” инж. Ди-

митър Манолов, експер-

ти от Министерството 

на регионалното разви-

тие и благоустройство-

то, Световната банка, 

Българската минно-гео-

ложка камара, лидерите 

на федерации към КНСБ. 

Камарата на строите-

лите в България беше 

представена от Мартина 

Кръстева, експерт в КСБ. 

Д и м и т р о в  н а п о м -

ни, че при изготвянето 

на националния План за 

възстановяване и устой-

чивост многократно е 

поставян въпросът как 

той ще помогне за пре-

хода към нисковъглеродна 

икономика и за преквали-

фицирането на работе-

щите в най-засегнати-

те райони. „Да, планът 

е по-широк и не включва 

само регионите в преход, 

но тази връзка е важна“, 

посочи Димитров, като 

обърна внимание, че все 

още няма яснота колко 

са регионите, които ще 

бъдат подкрепени.

КНСБ настоява  да 

бъдат включени седем 

приоритетни области в 

териториалните плано-

ве за справедлив преход, 

сред които са: кръгова 

икономика, устойчиво уп-

равление на ресурсите, 

енергийна и транспортна 

инфраструктура; нови ин-

дустриални технологии, 

роботизация и изкуст-

вен интелект; водородни 

технологии и енергийни 

системи; конверсия на 

въгледобивния комплекс.

Президентът на КТ 

„ П о д к р е па “  Д и м и т ъ р 

Манолов коментира, че 

структурите на синди-

катите винаги са готови 

да реагират на национал-

но ниво, за да защитят 

правата на работниците.

Експертът от КСБ 

Мартина Кръстева обър-

на внимание на необхо-

димостта от фокусиран 

подход при изпълнението 

на актуалните политики 

в областта на енергий-

ното обновяване през 

призмата на експерт-

ността и ползите за об-

ществото.
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По време на първата 

копка министър Тодоров 

обясни, че до четири го-

дини жп линията Оризово 

– Михайлово ще позволява 

скорост на движение до 

160 км/ч за сметка на се-

гашната средна скорост 

от 65 км/ч. „Съвсем скоро 

даваме старт на изграж-

дането на системи за сиг-

нализация и телекомуника-

ции от Пловдив до Бургас и 

на реконструкцията на жп 

гара Нова Загора“, допъл-

ни Георги Тодоров. Според 

него поетапното обновя-

ване на всички компонен-

ти на жп транспорта още 

веднъж потвърждава при-

оритета на държавата 

за успешно интегриране в 

европейската железопът-

на мрежа.

„Работата, която свър-

шихме през последните 

години по оперативните 

програми, показва, че же-

лезницата става конку-

рентоспособна на другите 

видове транспорт с тази 

скорост, която постига-

ме. С разчетите, които 

правим след приключване 

на проектите от София 

до Бургас, виждаме, че ще 

достигнем 3 часа време за 

пътуване до Бургас“, посо-

чи инж. Красимир Папукчий-

ски. „В нашите планове 

предвиждаме приключване 

на строителството на 

тунел „Лозарево”, който се 

прави от 1989 г., както и 

да завършим връзката от 

Карнобат – направление 

Варна, където да намалим 

пътуването Карнобат – 

Варна до един час. Това 

ще ни позволи да се дви-

жим от София до Варна 

през Южната дъга, тоест 

скоростната жп лента, 

за 4 часа. Тези проекти 

наистина ще изведат же-

лезопътния транспорт до 

друго ниво“, каза още ген. 

директор на НКЖИ.

Модернизацията на жп 

участъка Оризово – Ми-

хайлово е част от проект 

„Рехабилитация на желе-

зопътната линия Пловдив 

– Бургас, Фаза 2“. Изпълни-

телят ДЗЗД „Евро жп ин-

фраструктура“, включващо 

фирмите „Инфраструктур-

но строителство“ АД и 

„Марко Обра публика“ АД, 

трябва да реализира всич-

ки дейности до 49 месеца. 

В заложения срок ще се 

осъществи модернизация 

на железен път, съоръже-

ния, контактна мрежа, 

сгради и системи за сигна-

лизация и телекомуникации. 

Предвижда се още премах-

ване на всички жп прелези, 

като на тяхно място ще 

Инж. Антон Софронов, представител 
на ДЗЗД „Евро жп инфраструктура“: 

Участъкът е с 

дължина 37 км. По 

път 1 тази дължина 

се запазва, а по път 

2 се скъсява с 2 км, 

защото не се влиза в 

гара Чирпан. Идеята 

е по път 2 скорост-

та да е 160 км/ч. Жп 

линията е двойна и 

транзитният тра-

фик ще преминава 

през тунел, който 

ще бъде изграден, а 

местният трафик, 

който обслужва града и индустриалната зона, ще е 

през Чирпан. 

Изпълнявали сме редица железопътни проекти, 

това е поредният. Разполагаме с необходимата ме-

ханизация за жп строителство. Имаме и земекопна 

техника. Специфичното в този регион е равнинният 

терен с дебел хумусен пласт, както и това, че преоб-

ладават глини и липсват скални почви. Предизвикател-

ство е изграждането на тунел в тази зона. Нивото на 

подпочвените води също е дълбоко. Причината да има 

тунел, понеже всички се чудят защо се строи такова 

съоръжение в равното, е, че наклоните в жп пътя са 

много по-малки от тези в автомобилния път. В този 

проект максимално позволеният наклон, за да може да 

се обслужва трафикът на влаковете, е 15 промила.

 от стр. 1
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

бъдат изградени надлези 

и подлези с цел по-голяма 

безопасност. Заложено е 

още строителство на ново 

приемно здание на жп гара 

Оризово и реконструкция 

на жп гара Чирпан. 

Видео клип от съби-
тието, изработен от 
в. „Строител“, може да се 
види на сайта на издание-
то https://vestnikstroitel.
bg/ и на YouTube канала на 
вестника.

Десислава Бакърджиева 

Председателят на 

Агенция „Пътна инфра-

структура” (АПИ) инж. 

Апостол Минчев е обсъдил 

с кмета на Димитровград 

Иво Димов изпълнението 

на ремонта на близо 9 км 

от път I-5 Стара Заго-

ра – Димитровград. Това 

съобщиха от АПИ, като 

обърнаха внимание, че 

първокласният път е ва-

жна комуникационна ар-

терия в общината.

В срещата са участ-

вали и директорът на Об-

ластно пътно управление 

– Хасково, Радостин Лам-

брев, и представители на 

фирмата изпълнител на 

ремонтните дейности – 

АБ АД, с която АПИ има 

договор по ЗОП за поддър-

жане на републиканските 

пътища в област Хаско-

во. На нея е решено дви-

жението по обновените 

1,9 км от първокласния 

път да бъде пуснато след 

монтиране на дилата-

ционните фуги на моста 

над р. Меричлерска при 

272-ри км, за да се спа-

зи технологията на из-

пълнение и да се осигури 

безопасността на съоръ-

жението. Предвижда се 

работата по фугите да 

завърши до края на юни 

т.г. След това дейност-

ите ще продължат с из-

граждане на канализация 

в с. Радиево, което нала-

га удължаване на срока 

на ремонтните работи в 

близо 9 км участък до сеп-

тември т.г.

„След възстановява-

нето на движението по 

1,9 км отсечка трафикът 

на леките автомобили 

ще се изнесе извън Ди-

митровград. В момента 

за изпълнение на строи-

телните работи мотор-

ните превозни средства 

до 3,5 т се пренасочват 

по обходен маршрут през 

квартал „Изток 1 и 2” на 

Димитровград. Тежкото-

варният трафик над 3,5 т 

преминава по път III-503 

от Средец – Опан – Бяло 

поле – Васил Левски – Си-

меоновград, след което 

по III-663 Симеоновград – 

Златополе – Брод до Ди-

митровград и обратно“, 

посочват от АПИ.

От Агенцията инфор-

мираха още, че инж. Апос-

тол Минчев и кметът Иво 

Димов са се обединили 

около мнението, че е не-

обходим ремонт на обход-

ния маршрут на участък 

от пътя, свързващ III-663 

Чирпан – Симеоновград с 

I-5 Стара Загора – Дими-

тровград в кв. „Изток“ на 

Димитровград.
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Вестник „Строител“ публикува списъка на стро-
ителите с взетите решения от Комисията за во-
денето, поддържането и ползването на ЦПРС за 

първоначално вписване в ЦПРС, разширяване на 
обхвата на вписване, свиване на обхвата и зали-
чаване. 

Решението за публикуване е взето на заседание на 
разширения Управителен съвет на Камарата на стро-
ителите в България, проведено на 19.03.2015 г.

Протокол № 1447/21.01.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1451/11.02.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1455/25.02.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1456/25.02.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1459/18.03.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
поддържането и ползването на ЦПРС

ЕИК СТРОИТЕЛ

206307190 Хилстрой ПВп

203379365 АМВН ПВп

206335257 ДИЧЕВИ ГРУП ПВп

205604177 Динамик Европа ПВп

203555144 ЕМИР 2015 ПВп

175032066 ПГК СТИЛ ПВп

204716294 СЕТ МЕТАЛ РУСЕ ПВп

201005244 АРТ-2010 ПВп

131010381 ХЕДЕМОРА ПВп

205146915 ГРИЙНДРАЙВ ПВп

115831795 Кониел Дизайн ПВп

206232445 ВИ БИЛД ПВп

203074463 КОРЕКТ КОНСУЛТ 81 ПВп

205032274 СКАЙБИЛД ИНКОРП ПВп

202952100 ТРЪСТ ПРОЕКТ ПВп

200047685 ПРО ИНВЕСТМЪНТ ПВп

203937667 СТАРТИНГ ПОЙНТ ПВп

102130456 ТЕРМАЛ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

204960149 ГРИЙН КАСЪЛ РОб

204132186 МАРКАЛ ГРУП РОб

121034658 КМС РОб

203851022 ЮГ БИЛДИНГ РОб

206231382 МСС 20 ПВп

201715340 КОНСТАНТИН БИЛД 

ГРУП

ПВп

205123304 ЕЛИТ-ИНВЕСТ 88 ПВп

101747052 КАД-ПРОЕКТ ПВп

206329314 К-Конструкшън 

Систем

ПВп

203001262 МУЛТИ СТРОЙ ГРУП ПВп

205126357 ПЪТНИ НАСТИЛКИ ПВп

204945604 МФМ - БУИЛД - 1 ПВп

200904181 МИШЕЛСТРОЙ ГРУП ПВп

205650872 ДАНИ ТРЕЙДИНГ ПВп

200698525 ГАРАНТСТРОЙ-60 ПВп

202577593 ДАНИ 20 ПВп

206344355 ОРИСТИЛ БИЛД ПВп

203867090 СНЕЖИ - ИНВЕСТ ПВп

203345701 Пожарни Системи ПВп

205433228 АБВ ПРОЕКТИ ПВп

160054384 КАРИ - Г ПВп

119054454 СТРОЙГРУП ПВп

206277675 БЕЛВЕДЕРЕ 2020 ПВп

205582738 МЕГАСТОР-Н ПВп

205274402 ЙКС-СТРОЙ ПВп

206363108 Палат-Строй ПВп

205995384 СЪНОТЕХ ЕЛЕКТРИКАЛ 

СЪРВИСИС

ПВп

175066246 ЗЕЛЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПВп

201358785 ГЕОМАР АГРОТЕХ ПВп

203312085 МАГИ - СТРОЙ 2000 ПВп

203081244 ТИТАН СТРОЙ Д ПВп

202516494 ЦСИ-Цветана 

Страхилова

ПВп

202458977 АРГО-СТРОЙ БГ ПВп

204901439 СИТИ 117 ПВп

203742447 ФРОГ ТРЕЙДИНГ ПВп

117657051 ЕС СИ ЕС ПВп

201095843 ДСТ КОНСТРЪКШЪН ПВп

205036739 ФАРМ ЛАНД ГРУП ПВп

204398621 СИТИ ГРУП-СЕ ПВп

206212713 АКУРАТ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

202928003 Екофория ПВп

206086714 Айрън Тудей Дончев ПВп

206242382 ИНТЕРБУЛБИЛД 20 ПВп

206012748 ХИТ - ХОЛДИНГ ИНФРА-

СТРУКТУРНИ ТЕХНОЛО-

ГИИ

ПВп

204161241 ВАС Про инженеринг ПВп

206159837 СИТИ РОУД БИЛД ПВп

202844943 Елемар Инженеринг ПВп

206053022 Стройремонт 2020 РОб

200757920 КАПИТАЛ ФОРТ РОб

102705120 АКВА СИСТЕМС РОб

205825193 АЕСБИ ГРУП РОб

202055474 СЪНРАЙ - СР РОб

148140778 СТИНЕКС РОб

202363027 ЕНЕРГОМОНТАЖ-МК РОб

823073008 Хидрострой РОб

205074844 ЕКСПЕРТ ЕКИП РОб

175238575 ЕЛЕКТРО ПРОЕКТ 

БЪЛГАРИЯ

РОб

204970524 ТИ ПИ ГРУП РОб

205578323 Билдмасив РОб

200337126 ДАНИГМА РОб

200512839 ТЕ-ТРЕЙД ГРУП РОб

200431401 ИВТ ДИВЕЛЪПМЪНТ РОб

117613724 ВЕГАК РОб

202656674 УФФ РОб

202039064 МИРЧЕВ ЕЛЕКТРИК РОб

201098985 ЕКОВАТ-БЪЛГАРИЯ РОб

205271776 РТ ПРОДЖЕКТ РОб

204362689 ИНТЕР СТРОЙ Д РОб

206158685 НЕКСТХОЛД РОб

175410719 БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ РОб

203040557 EXНАТОН БЪЛГАРИЯ РОб

206081783 ТИЙМ КЪНСТРАКШЪН РОб

201884290 ЮГ СТРОЙ - 07 РОб

205393381 Ивмар-И.М. ПВп

204285246 Р - конструкт ПВп

205749803 ТЕХНОХОЛД ПВп

202777715 КВАНТ ИНЖЕНЕРИНГ БГ ПВп

206161884 ТРЕНТ СЪЛЮШЪНС ПВп

205171039 Питагор комплект ПВп

115797033 Евро Алианс Билд ПВп

203533055 М  ТРЕЙ Д  ЕН Д  И Н -

ВЕСТМЪНТ ГРУП

ПВп

999999172 КТ - КИНЕТИКС ТЕКНО-

ЛЪДЖИ

ПВп

204718014 В и П Груп 17 ПВп

201844260 НИК-ИЛ ПВп

201274141 НИКИ БИЛДИНГ ПВп

204119395 ЛИМ СТРОЙ 90 ПВп

115812001 Завод за бетонови 

елементи

ПВп

205248418 ЕВРОЛУКС-ББ ПВп

206369110 АГРОСТРОЙ ДОБРИЧ ПВп

205380334 КУПИ СИ ДОМ ПВп

201356880 РАЛИЦА -  2010 ПВп

206128051 АНМ 2112 ПВп

205731676 СОФБАУ ПВп

202463465 ВЕЛСИ ПРИНТ ПВп

206306123 КРИСТ-МАРТ 2020 ПВп

204495764 ПРОФИ БИЛД 

ИНВЕСТМЪНТ

ПВп

206354207 Ай Строй Инженеринг ПВп

205877189 ВИА - СТРОЙ 2019 ПВп

206368961 Смарт Бункер ПВп

814243059 ТЕХНОКОНСУЛТ КАЛЧЕВ ПВп

204807331 Севист ПВп

147111784 КЛИМА КОНТРОЛ ПВп

202573260 КЛИМАРК ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

206331450 ЕЛ ИЗГРАЖДАНЕ БЪЛГА-

РИЯ

ПВп

204270917 А ЕНД ДЖИ ГРУП ВТ ПВп

123714012 Бърс Кънстракшън ПВп

206383493 ЕЙ БИ СИ БИЛДИНГ ПВп

200934865 СЛАВИ БГ ТРОЯН ПВп

206378236 Призма проджект ПВп

160060800 Монолитстрой ПВп

123095777 Металком-М ПВп

205962142 БАУВЕРК ПВп

205955849 ЛАЧОВ И СИН ПВп

203328463 АКМИ ПВп

831666645 Фортел Инженеринг ПВп

205944016 ЕВРОМЕХ ПВп

204689737 Алфабилд Консулт ПВп

202900228 ТАПЕТ ЕКСПЕРТ ПВп

206194820 ДИСБИЛД ПВп

205897118 БАВАРИЯ БЕТОН ПВп

205782991 УНИБАУ ПВп

200263932 БАУЛАНД РОб

203756421 ЮПИ ТРАНС 2015 РОб

202287405 ВиВастрой12 РОб

205490791 МИЛАНОВИ И СИЕ РОб

175102454 ДОСКОВ РОб

202488671 СА.И.Е РОб

205991998 СТАР СТРОЙ РОб

201605470 КАСКОТРЕЙД РОб

204002090 ВА  И  БО - М РОб

104637223 Емил Ангелов - 05 РОб

205050571 МАУЕРБРЮДЕР РОб

РЕБАЙОЛИ З

ТРАДЕКО ИНФРАЕСТРУК-

ТУРА

З

ИНОВАСИОНЕС  ТЕХНИКАС 

ЕН СИМЕНТАСИОН

З

ИСАФ Дружество за же-

лезопътна сигнализация и 

автоматизация

З

ТЕХНИП ИТАЛИ З

АСТАЛДИ З

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ 

РОДОПИ

З

ИНТЕГРА КОНСТРУКШЪН КЗ 

ЛЛП

З

СТОПАНСКО ДРУЖЕСТВО 

ЗА СТРОЕЖ НА ЕЛЕКТРОЕ-

НЕРГИЙНИ ОБЕКТИ \"ЕЛЕК-

ТРОИЗТОК - ИЗГРАДНЯ\"

З

ПИРОНОВА ИС РУМЪНИЯ З

ТРАКЦИЯ ПРКиИ З

206331258 ПРЕВЕС ПВп 

148129415 ЕВРОГАРАНТ ПВп 

205502440 АТИУМ ПВп 

205940555 Фундамент Инвест 

Груп

ПВп 

205970178 Евро Инвест Билд Груп ПВп 

205686623 Джиарх ПВп 

205991140 ФИТ БИЛД ПВп 

999999173 ЪДЖЕ ИЧТАШ ИНША-

АТ САНАЙИ ВЕ ТИ-

ДЖАРЕТ

ПВп 

203423833 ТОНИСТРОЙ 82 ПВп 

206304567 ММ СТРОЙ ИНВЕСТ ПВп 

206298769 ГРАДИВ 77 ПВп 

202712541 ЕЛЕН ИНВЕСТ ПВп 

202529463 Пъчков ПВп 

205877425 РУСЧЕВИ ПВп 

110506926 ИРА-НМ-21 ПВп 

206110174 М Манолов 2020 ПВп 

200541043 Делукс-Д ПВп 

206216590 СиМ СТРОЙ - 2020 ПВп 

205196035 Билдинг СВ ПВп 

205320077 ХИДРО - РИПЕЪР ПВп 

205290328 ЛБ СТРОЙ ПВп 

204781252 Султана 2017 ПВп 

204541496 ЮКОН ГАЗ ПВп 

202809928 Ер строй ремонти ПВп 

206398577 М3 ДЕНТ БИЛДИНГ ПВп 

205697181 АБВ БИЛДИНГ ПВп 

200212496 ЕМИЛИ 1881 ПВп 

205091511 ПЧЕЛИНА ХИЛС ПВп 

206240844 ФЛЕКС БИЛД ПВп 

206116184 УНИ МАСТЕРС ПВп 

202528774 ЕСЕР-61 ПВп 

200634437 ФРЕЯ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп 

205727781 А Ем Би ПВп 

201692137 АРГИЩ ПВп 

201227679 ДОРАТЕК ПВп 

203640203 ПЪЗЛ СТУДИО ПВп 

204121670 КИЧУКОВ - БОМБА ПВп 

121078829 Респромкомплект ПВп 

205140410 ТОП КОНТРАКТ ПВп 

206344736 Тонев Билдинг ПВп 

203249044 ПРБ Груп ПВп 

206309240 НЕШЕВ КЪМПАНИ ПВп 

200036112 СИМЕКС СТРОЙ ПВп 

206383760 ЙОАН  СТРОЙ ПВп 

205138726 "Флаш Електрик Ин-

вестмънтс"

ПВп 

131110809 КРИЕЙТ СТРОЙ РОб

200025945 ВАЛМАРГ РОб

117695162 ПОЛИС ИНЖЕНЕРИНГ РОб

206265071 РЕМОНТ-БГ 2020 РОб

204951253 ХИМ БИЛД ООД РОб

203791835 Стор Инвест РОб

200381913 ПЕТРОНИКС ГРУП РОб

205324086 Ливия7 РОб

200393840 СИБИЕС БИЛДИНГ РОб

203602811 ТРОЯН БИЛД РОб

206056787 ЕМУРЛА СТРОЙ РОб

147107743 МЕГА БИЛДИНГ РОб

203187258 ТЕХНО-СТРОЙ 80 РОб

205308573 КРАФТ ТРЕЙД РОб

204901439 СИТИ 117 РОб

201624289 ДК-Благоевград РОб

201171115 КО ГЕН БГ РОб

104665258 Зони РОб

200992683 ПИ ВИ КОНСУЛТ РОб

123658318 ХОУС МЕЙДИНГ РОб

201071835 ТЕРАГРУП СОФИЯ РОб

203170611 АРТСТРОЙ  ПРО РОб

203960623 РЕГАЛ БИЛД РОб

205558139 Хидрострой груп РОб

175158677 ИНТЕРБИЛД 2002 СОб

130550296 НЕТ КОМС СОб
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поддържането и ползването на ЦПРС

Протокол № 1467/15.04.2021 г. 
на Комисията за воденето, 
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на Комисията за воденето, 
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ПВп - първоначално вписване в ЦПРС, РОб - разширяване на обхвата на вписване в 

ЦПРС, СОб - свиване на обхвата на вписване в ЦПРС, З - заличаване
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страница за конкретния строител.

Легенда:  

121002621 САПЕ-ИНЖЕНЕРИНГ З

206382975 ТЕРА ТЕКТА ПВп

102609289 Резон - Контрол ПВп

200471538 Иванов и Русев ПВп

113531386 ВАЛМЕТ ПВп

205595493 ЖОРТЕХ ПВп

204377050 А КЛАС ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

204701132 Митов Инженеринг ПВп

201961324 ХИТ БИЛД ПВп

205716639 САМИ-ГРУП 17 ПВп

206233369 Тед 06 ПВп

204609043 ДОМЕЛ ПВп

206196117 ТИМ СТРОЙ ГРУП 81 ПВп

203764336 СГЛОБЯЕМИ КЪЩИ 

КИСЬОВ

ПВп

148022993 РАФ ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

206227416 ХАУС КОНСТРУКТ ПВп

205280000 КАМ КЪНСТРЪКШЪНС ПВп

206382622 Алокор ПВп

206257982 КОРЕКТСТРОЙ 93 ПВп

205281254 ХБ ДИЗАЙН ПВп

206181221 КОНСТРУКТ С ПВп

206401129 СТАРТ СТРОЙ ГРУП ПВп

114632370 УЮТ 05-МИЛЕН БЛА-

ЖЕВ

ПВп

201991876 ЗПОЙНТ ПВп

205594904 ПИ ВИ ДЖИ ПВп

203841590 Япи Груп ПВп

205220739 АТТ ИНВЕСТ ПВп

204651761 ПЛУТОН 69 ПВп

205966532 Екип Билд ПВп

205555698 ВЕЛЕВ БГ2019 ПВп

200795045 РЪСЕЛ-09 ПВп

204907036 ЕЛ СИЛВЪР ПВп

108509979 Маказ-Зюлфие Ахмед ПВп

205966945 ТАУЪРСТРОЙ ПВп

205539733 АС-КЕР БИЛД ГРУП ПВп

203949993 СТРАТУС ИНЖ ЕНЕ-

РИНГ

ПВп

203894963 Кибо Груп ПВп

202334196 Юнивърсъл Профешъ-

нъл Сървисис

ПВп

203520143 АНДЖИ СТРОЙ ВАРНА ПВп

127618545 КРЪСТЕВИ ПВп

201744255 Е ВРО  П РОД Ж Е К Т 

КОНСУЛТИНГ

ПВп

206432905 СТРОЙ ИНВЕСТ 21 

ЕООД

ПВп

205633517 БИЛД ЕКОИНЖЕНЕ-

РИНГ

ПВп

999999174 ИСКРА ПВп

175161050 Сам Консулт ПВп

205863692 ПАДРА  ГРУП ПВп

101033367 КОНТО - ЮГ ПВп

201952115 АРТГЛАС ГРУП ПВп

204233884 МАКМЕТАЛ 60 ПВп

203473576 Ти Си Дизайн ПВп

104644538 Алпиндустрия ПВп

205680709 ЛИНКПОРТ ПВп

200676728 К М Електро ПВп

203078668 БОЖАНОВ ГРУП РОб

130550296 НЕТ КОМС РОб

204372181 ВИВА ИНЖЕНЕРИНГ-

ММ

РОб

103015814 БРИК РОб

202741167 ВИ КЕЙ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

205005206 ПЪТСТРОЙ-С РОб

120069414 КРИС - МТ РОб

205428478 Строител 10 РОб

201264802 АЕРЗЕТИКС РОб

130590116 Металстрой АМС РОб

203093410 ИНМАТ СОФИЯ РОб

200643685 ЛУКСОР ИНВЕСТ ГРУП РОб

130530646 СТИВО Х РОб

205456134 ИНДУСТРИ БАУ СОб

205771735 ГЕОКАДПРЕЦИЗ ПВп

206422697 АГОРА М и П ПВп

205632664 Прогресив инженеринг ПВп

204676889 МАЙСТЕР ХАУС ПВп

202125531 АЙ БИ КОМПЮТЪР ПВп

101754381 СТРОЙПРОЕКТ - ТИЯ ПВп

131464220 ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ ПВп

204115831 Диастема ПВп

205412950 РН БИЛДИНГ ПВп

204318073 БЕНСТАР ОФИС ПВп

203022107 МВ ГРУП 21 ПВп

202809458 МАЛИОС СТРОЙ ПВп

205640230 ЛИНДНЕР БИЛДИНГ ЕН-

ВЕЛЪП ИНЖЕНЕРИНГ

ПВп

203739913 ПРЕШЪС СТОУН ПВп

202975800 Асера ПВп

206237652 ПИ ЕНД ЕН БЪЛГАРИЯ ПВп

205495297 НЮ ХАУС 2020 ПВп

203881147 МИКРА БИЛДИНГ ПВп

205291978 ЛАВАДОРА ПВп

202003787 ВИТА ЛУКС БГ ПВп

202124714 ДАЙМЪНД СТИЛ ПВп

206053015 ВМК ЕСТЕЙТ ПВп

200683263 "Жикс 97" ПВп

200188764 АНИКА СТРОЙ ПВп

203293699 Пожарна безопасност ПВп

205562828 КОРК - БИЛД ПВп

204060819 Свежи ремонти ПВп

204367799 Йоана строй ПВп

206062391 ЯГОРИДКОВ ГРУП ПВп

204794962 Детайл проект ПВп

205633093 Салма  Билд ПВп

108572545 НЕОСТРОЙ ПВп

131562440 АРТ СТИЙН ПВп

205978132 Юкари 2 ПВп

206326453 ЮРО ИНШААТ ПВп

200267806 ЦДМ - КОРЕКТ ПВп

205937438 Реале-Р РОб

202313490 РАЛ-МАР БИЛД РОб

204328651 МЕГАСТРОЙ 59 РОб

117613998 ПРОММОНТ РОб

825270335 БОРАДИ РОб

200662422 Турекс-4 РОб

201171807 ТЕРАБИЛД ИНЖЕНЕ-

РИНГ

РОб

203362298 КУБАР СТРОЙ РОб

122028455 ДЕНДРИТ РОб

205734733 Г и Д електро груп РОб

205078161 БИЛЛ ИНЖЕНЕРИНГ РОб

202107790 СМАРТ ГРУП ХОЛД РОб

202670695 ХИБРИД ТИМ РОб

175165102 ВАРТ 2000 РОб

205193256 АРА ХОЛДИНГ ПВп

204602839 БРАТАНОВ 2017 ПВп

204948734 Смарт Дизайн Студио ПВп

205606210 СПФ БЪЛГАРИЯ ПВп

148065795 Монтаж-АС ПВп

203589278 СМАРТ-БГ6 ПВп

131172747 АкваХолидей 2003 ПВп

200295951 ЕС ПИ ГРУП ПВп

205957152 ТЕРА ВТ ПВп

206451923 А И М БИЛДИНГ ГРУП ПВп

201170648 Консулт строй холдинг ПВп

103844607 Конструмат 2000 ПВп

205590464 ФЛАШ ЕЛ ПВп

206213231 БДВ Констракшън ПВп

123730632 ЛЕКО СТРОЙ ПВп

200648878 Пеци профи билд ПВп

204676355 И ЕНД И ГРУП ПВп

206168850 КОМПЛЕКССТРОЙ88 ПВп

203119816 СТРОЙМАРК ПВп

204425958 РЕНОВИРАЙ ПВп

206268612 ИНВЕСТСТРОЙ ММ ПВп

206113359 НИКСТРОЙГРУП - 2001 ПВп

205480943 Нарт Проект ПВп

206258251 Хек Соларекс ПВп

205027786 ТРД СОФИЯ ПВп

206456913 НЮ БИЛДИНГ ГРУП ПВп

123520107 Ремонтинвест ПВп

203181643 ПОПОВИ ГРУП ПВп

206474320 ФАКТОР 87 ПВп

206465517 МЕЙ РЕЗИДЕНС ПВп

175084006 Пуцарт ПВп

206361696 ВАСТ КЪНСТРАКШЪН ПВп

200309881 ЮС2 ПВп

205469943 СКАЙ ЕКС БИЛД ПВп

206379139 ЗЕН СТРОЙ ПВп

204001137 Стройком Стефанов ПВп

206092349 Дионисиев Груп ПВп

206109624 ХЕРМА БАУ СТИЛ ПВп

202323253 АНКЕР ГРУП РОб

200654596 РЕ ЕНЕРДЖИ ИНЖЕНЕ-

РИНГ

РОб

102901507 Билдинг Груп РОб

123739389 АПК РОб

202881952 ЕЛМА 2014 РОб

203106181 ДИ ЕС ИНЖЕНЕРИНГ 

14

РОб

205511278 ЕСКАЛЕРА 05 РОб

102006848 Бургасинвест РОб

175158677 ИНТЕРБИЛД 2002 РОб

203435369 БРИАБИЛД-СОЛАР РОб

203499546 ВИ СИ ЕЙЧ РОб

175410719 БАЛКАНИКА ЕНЕРДЖИ РОб

203107582 ЕСТ ДЖИ ГРУП РОб

202756436 НАДЕЖДА ВИ СТРОЙ РОб

104506100 Преспа Инвест РОб

200512839 ТЕ-ТРЕЙД ГРУП РОб

204032766 КОСТАДИНОВ 4 РОб

121523769 АР Х И ТЕК Т УРН О  И 

СТРОИТЕЛНО БЮРО-

ХЕЛВЕЦИЯ

РОб

117075720 ЕЛСТАРТ РОб

827182859 ДУНАВ СОб

204176204 Монев билд ПВп

205765839 ЕКПЕРТ ИДИ ПВп

112660905 САР-ГРУП ПВп

147124842 КГБ БЪЛГАРИЯ ПВп

200068479 Радо и Сие 2003  ЕООД ПВп

206429250 АТАКАН 2020 ПВп

200153507 НИКАСТРОЙ-М ПВп

204982462 ФЕРДИ 2018 ПВп

205967207 ПИАР ПЕТРОВ СТРОЙ ПВп

206200480 СКВ ПВп

206418421 СОФ СТРОЙ ВАРНА ПВп

202889454 Чендов - Илиев ПВп

206412920 ХБМ Груп ПВп

204758635 СОЛО ТРЕНД ПВп

121209278 УНИТЕХ-ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203598697 СФЕРА 2015 ПВп

120559391 ЙОВКОВИ ПВп

115008790 КОКЕТ ПВп

205173613 5х5 Инвест ПВп

206442529 ПИ ВИ ЕН ПВп

205101293 СТЕФАНОВ И КО ПВп

206415546 БИЛДКОМ 11 ПВп

206437464 Билд Конструкшън ПВп

206446883 БУЛИТ 21 ПВп

202059654 КАРДИНАЛ СТРОЙ ГРУП ПВп

206485797 ЕМ ДЖИ КОНСУЛТИНГ 

КЪМПАНИ

ПВп

206463231 СП 35 ПВп

206460961 РоВен Строй ПВп

206086606 АКСИОН Асет Менидж-

мънт

ПВп

103786278 Ем Ел Пи Ес ПВп

203241421 МАНОР ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

204911942 ЖЕЛЯЗКО ЖЕЛЯЗКОВ 

1991

ПВп

206317536 БАЛД ИНЖЕНЕРИНГ ПВп

203582465 Гравъл Майнинг ПВп

205358747 ТРИ ДЕ ВЮ ПВп

206454314 Анимстрой ПВп

204011875 ДК ТЕРМА ПВп

206476451 ЕКСПЕРТ СТРОЙ 76 ПВп

206090693 СИЛА ГРУП СТРОЙ ПВп

206054423 ПАЛНЕД ПВп

204694271 Айрън Билдс ПВп

106581912 БОРОВАН УЪРЛД УАИД 

ЕНТЪРПРАЙСЕС

ПВп

202858722 ЕЛТИП ПВп

999999175 Уайтстоун Кънстрак-

шънс   С.А.

ПВп

203853977 РЕАРТ ПВп

206157918 АНТОН КАЙМАКАНОВ 

ИНЖЕНЕРИНГ

ПВп

206387762 Електрисити - С ПВп

108686723 ЕРСТРОЙ 76 ПВп

206072649 ДМД Билд ПВп

206291018 ДП БИЛД ИНВЕСТМЪНТ ПВп

205673045 А Б 2019 РОб

202108763 ДЖИ АРТ БИЛДИНГ РОб

204945604 МФМ - БУИЛД - 1 РОб

204970524 ТИ ПИ ГРУП РОб

999999147 АРКАД РОб

115035645 Изопещ РОб

205521849 Н.Т.Г. Инвест РОб

115096057 ИНТЕРКОМПЛЕКС РОб

203128975 ЮНАЙТИД ГРУП РОб

205940555 Фундамент Инвест 

Груп

РОб

201828516 БИ ЕН ЕЛ СЪРВИС РОб

201837159 Балин Билд РОб

201064189 МАКС МАР СОб

121800847 ПЛАСТОН 21 СОб

126608270 ВиК - БУНАР СОб

113589471 ПАКСИСТРОЙ ПВп

148085709 СЕМ РЕМОНТ РОб

206090637 АР Груп РОб

203547311 Герил монтаж РОб

115514421 ВС ИНЖЕНЕРИНГ РОб

148001134 ИЗОЛАЦИИ РОб

204804812 ГРАНИТ - СУКМО АГ РОб

203855309 ФАКТОР М ИНВЕСТ РОб

200051858 ТИ ЕМ СТРОЙ 7 РОб

201727225 ТИС  ПРО  БИЛД РОб
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Крайният срок за изпълнение на обектите е 2023 г.

Инж. Добромир Симидчиев, ръководител на екипа, разработил РПИП на София за „ОПОС 2014 - 2020“:

Росица Георгиева
Емил Христов

В края на април Столичната община 

(СО) обяви обществени поръчки за из-

бор на изпълнители за строителство 

на ВиК инфраструктура в 8 столич-

ни района, като общата стойност на 

проектите е 113 млн. лв. Обектите са 

част от първия етап на Регионалното 

прединвестиционно проучване (РПИП) 

за реализиране на проект „Изграждане 

на ВиК инфраструктура в Столична об-

щина“ по Оперативна програма „Околна 

среда 2014 – 2020”, съфинансирана от 

Кохезионния фонд на Европейския съюз. 

Районите, в които ще бъде изградена 

изцяло нова канализация, са 

кв. „Кръстова вада - Изток“,  
кв. „Симеоново“, кв. „Драгалевци“, 
кв. „Обеля“, кв. „Бенковски“, кв. „Су-
ходол“, район „Банкя“ (кв. „Градоман“, 
„Михайлово“, „Вердикал“ и с. Иваня-
не) и гр. Нови Искър. 

Бенефициент на средствата по 

„ОПОС 2014 - 2020“ е СО.

„В рамките на проекта ще бъдат из-

градени над 113 хил. линейни метра би-

това, дъждовна и смесена канализацион-

на мрежа, както и прилежащите към тях 

ВиК клонове. Предвижда се и възстановя-

ване на пътната настилка след полагане 

на канализационните тръби. Обектите 

ще се реализират на инженеринг“, заяви 

специално за вестник „Строител“ инж. 

Добромир Симидчиев, ръководител на 

екипа, разработил РПИП на София. 

Той припомни, че целта на Регионал-

ното прединвестиционно проучване е 

била да се дефинират интегрирани ВиК 

проекти за постигане на съответствие 

с националното и европейското законо-

дателство в областта на питейните 

води, отвеждането и пречистването 

на отпадните и повишаване на ефек-

тивността на системите и съоръже-

нията, които напълно да отговарят на 

приоритетите на „ОПОС 2014 – 2020“. 

„Желанието ни бе да създадем устойчива 

и приемлива за населението на столица-

та рамка за изпълнение на приоритетни 

инвестиции във ВиК инфраструктура“, 

поясни инж. Симидчиев. Той подчерта, че 

в София все още има квартали, в 
които няма изградена канализацион-
на система. 

След проучване и оглед на място е 

установено, че в тези части на града 

отпадните води се отвеждат чрез сеп-

тични ями, а на места се изливат ди-

Инж. Симидчиев, разкажете 
ни повече за работата си начело 
на екипа, който изготви РПИП 
на София. Кои бяха най-големи-
те предизвикателства?

Ролята ми беше да ръководя 

и координирам процеса по под-

готовката на т.нар. Регионално 

прединвестиционно проучване. 

Но най-напред искам да споделя, 

че за първи път в нашата исто-

рия като член на ЕС имаме нов 

подход в планирането и усвоява-

нето на средства, става дума 

за регионалния подход. До този 

момент всяка община работеше 

по единично. Те сами си планираха 

изпълнението на проекти, а сега 

нещата се случват на ниво ВиК 

оператор. В София това няма 

значение, защото операторът и 

общината съвпадат. Но в по-голя-

мата част на страната това не 

е така. Имаме регионални опера-

тори, които отговарят за повече 

от 1 община. 

Що се отнася до РПИП на Со-

фия, историята започва още от 

2016 - 2017 г., когато бе подписан 

административен договор меж-

ду Управляващия орган на „ОПОС 

2014 - 2020“ и Столичната об-

щина за подготовка на проучва-

нето. След това аз бях избран с 

обществена поръчка да ръководя 

екипа за управление на проекта и 

ето ни сега няколко години по-къс-

но вече водим разговор на базата 

на обявените процедури.

Имахме голямо желание и ам-

бицията да кандидатстваме за 

много по-голяма сума и така се 

бяхме подготвили. Нашата пър-

ва кандидатура беше за над 350 

млн. лв. Като цяло два фактора 

оказаха голямо влияние върху това 

обявеният от нас размер да бъде 

намален въпреки нежеланието ни 

това да се случи. Първият бе, че 

по време на разговорите с пред-

ставители на ЕК и по-конкретно 

с тези на инициативата JASPERS 

стана ясно, че за тях е изключи-

телно важно проектите за от-

веждане на отпадните води да 

следват принципа на разделната 

канализация. Но канализационна-

та мрежа на София десетки го-

дини се е развивала по друг начин 

като смесена, защото такива са 

били вижданията на тогавашните 

градоначалници. Сега ние трябва 

да направим необходимия преход 

към разделна канализация, това е 

новата мода, тя е водеща. Като 

изискванията са не толкова тех-

нически, колкото екологични. Раз-

делната канализация е по-скъпа, 

по-сложна както за изграждане, 

така и за експлоатация впослед-

ствие. Това наложи бърза промя-

на на нещата и със задоволство 

мога да кажа, че успяхме да я на-

правим, и то много добре. Префор-

матирахме кандидатурата, така 

че в нея да има само проекти с 

разделна канализация. 

Втората причина бe COVID-19 

ситуацията, която забави прего-

ворите и начина, по който кому-

никирахме, вследствие на което 

и от самата ЕК ни направиха 

препоръка да кандидатстваме с 

малък проект. Разликата наисти-

на е съществена, тя не е само в 

мащаба на проектите, а по-скоро 

в начина на тяхното одобряване, 

защото големите се одобряват 

в Брюксел, а този процес отнема 

около година. 

Заради това веднага преми-

нахме към ново оформяне на кан-

дидатурата на СО, но вече като 

малък проект. Думата малък не 

трябва да заблуждава, в крайна 

сметка говорим за 150 млн. лв. 

За момента са обявени поръчки 

на обща стойност 113 млн. лв., 

но те ще са повече. Това не са 

малко пари, а средства, които ще 

отидат само за ВиК инфраструк-

тура. Смятам, че предстоящите 

инвестиции в никакъв случай не 

трябва да бъдат подценявани и 

това е своеобразен максимум, кой-

то може да се реализира, имайки 

предвид всички обстоятелства, 

които изброих преди това.

Казахте, че кандидатурата е 
за 150 млн. лв. Означава ли това, 
че ще бъде обявена още една об-
ществена поръчка?

Точно така. В момента са 

стартирани тръжните процедури 

само за 8 проекта за изграждане 

на канализационни клонове, но ще 

има още 1 обект. Засега той не 

е обявен, тъй като все още има 

неща за дооформяне. Става дума 

за реконструкция на стопанство-

то за обезвреждане на утайки в 

СПСОВ „Кубратово”.

Ситуацията там е следна-

та – станцията има хидравли-

чен капацитет да поеме допъл-

нително водни количества, но 

стопанството за обезвреждане 

на утайките е на ръба на възмож-

ностите си, особено сега с тези 

8 нови проекта, които ще насо-

чат нови водни количества към 

него, и има опасност да бъде пре-

товарено. Заради това ще се уве-

личи неговият капацитет, като е 

предложена една доста нова, дори 

бих казал възможно най-добрата 

технология. Това ще реши редица 

въпроси дългосрочно. 

Ако трябва да обобщя, проек-

тите са главно насочени към от-

веждане на отпадните води, то-

ест постигане на съответствие 

на Столичната община с дирек-

тивата за третиране на градски 

отпадни води. Е, има и тук-там 

водопроводи и рехабилитация. 

Отделно ще бъдат отделени и до-

пълнителни средства за възста-

новяване на пътната настилка на 

местата, където ще се работи. 

Това е много хубаво, защото няма 

да оставят кръпки по средата на 

улицата. За щастие Столичната 

община ще осигури от бюджета 

си нужните суми за това.

Какъв е броят на хората, 
които пряко ще бъдат облаго-
детелствани от новата кана-

лизация?
Приблизително 14 000 души 

пряко ще усетят ползите от ВиК 

инфраструктурата, която ще се 

изгради, но аз бих искал да обър-

на внимание на един по-важен 

момент. След приключване на 

проектите ще има вече условия 

за надграждане на ВиК мрежата 

чрез частни инициативи. 

Кога можем да очакваме да 
стартират същинските стро-
ителни дейности?

Винаги когато става дума 

за провеждане на обществени 

поръчки, нещата са неясни във 

времето, защото имаме регла-

ментирани срокове, а възможно 

обжалване може да удължи про-

цедурата за много дълъг период. 

Надявам се Столичната община 

да е организирала търговете по 

начин, който намалява рисковете 

от обжалване, но това винаги 

стои като проблем.

Вторият момент е, че из-

пълнителите ще получат от СО 

идейни проекти, които те тряб-

ва да направят работни. В този 

процес възникват въпроси, свър-

зани с градоустройство. Ние сме 

подбирали участъци, които да са 

чисти градоустройствено, но ви-

наги изникват трудности, които 

могат да забавят нещата. 

При благоприятно развитие 

на обществените поръчки смя-

там, че е напълно реализуемо 

същинското строителство да 

започне през ранната пролет на 

2022 г., а през есента на 2023 г. 

всичко трябва да бъде напълно 

готово.

Възможно ли е реализиране-
то на бъдещи подобни проекти 
в София?

Важно е да се каже, че през 

новия програмен период 2021 – 

2027 г. ние имаме проектна го-

товност да кандидатстваме за 

проекти за над 500 млн. лв. Радва 

ме фактът, че Столичната об-

щина не иска да губи инерцията, 

която е набрала покрай подготов-

ката на сегашните инвестицион-

ни намерения, и администрацията 

има желание да премине директно 

към подготовката на такива за 

следващите години. Няма да се 

изненадам, ако СО е сред първите 

кандидатствали по новата опера-

тивна програма за околна среда.



Г-н Барбалов, Столичната 
община обяви търговете за 
избор на изпълнители за ВиК 
проектите, които са финан-
сирани от „ОПОС 2014 – 2020“. 

Да, това стана възможно 

благодарение на изготвения 

РПИП, по който колегите ра-

ботиха в последните 4 - 5 го-

дини. Много усилия се вложиха 

и много се свърши. Проектите 

по плана бяха одобрени от Сто-

личния общински съвет в края 

на миналата година. Надяваме 

се те да бъдат финансирани и 

успешно изпълнени.

Как са избрани районите, 
където ще се изгражда кана-
лизация? 

В София-град ще се работи 

във „Витоша“, „Лозенец“, „Овча 

купел“, „Връбница“ и „Сердика”, 

Банкя и Нови Искър са две от-

делни населени места. Всъщ-

ност това са районите, за кои-

то имаме напреднала степен 

на проектна готовност. Обща-

та дължина на канализацията, 

която ще се изгради в столи-

цата, е 65 км, в Банкя – почти 

30 км, а в Нови Искър – 20 км. 

Общият списък на проекти-

те, които Столичната община 

може да реализира, е доста по-

голям. Надяваме се в следващи 

етапи да може да стартираме 
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Агломерация София-град

Район 
Лозенец

Доизграждане на канализационна мре-
жа на кв. „Кръстова вада - Изток“

Смесена канализация 1452 м

Район 
Витоша

Доизграждане на канализационна 
 мрежа на кв. „Симеоново“

Смесена канализация 4105 м

Битова канализация 9469 м

Дъждовна канализация 1574 м

Изграждане на канализационна мрежа  
на кв. „Драгалевци“

Битова канализация 18378 м

Дъждовна канализация 16143 м

Район 
Овча 
купел

Доизграждане на канализационната 
мрежа на кв. „Суходол“

Смесена канализация 524 м

Битова канализация 1870 м

Дъждовна канализация 1508 м

Район 
Връбни-

ца

Доизграждане на канализационната 
мрежа на кв. „Обеля“

Битова канализация 4352 м

Дъждовна канализация 3001 м

Район 
Сердика

Доизграждане на канализационна 
 мрежа на кв. „Бенковски“

Битова канализация 2694 м

Дъждовна канализация 74 м

Агломерация Банкя

Район 
Банкя

Доизграждане и реконструкция на 
канализационна мрежа на гр. Банкя, 

кварталите „Градоман“, „Михайлово“, 
„Вердикал“ и с. Иваняне, р-н „Банкя“

Смесена канализация 8102 м

Смесена канализация-
реконструкция

1941 м

Битова канализация 13316 м

Дъждовна канализация 6436 м

Агломерация Нови Искър

Район 
Нови 
Искър

Доизграждане на канализационната 
мрежа на гр. Нови Искър

Битова канализация 15411 м

Дъждовна канализация 4373 м

Проектите за изграждане на канализационната мрежа по 

проектите по „ОПОС 2014 – 2020“ ще имат положителен ефект 

върху качеството на водата в реките на територията на Сто-

личната община. В момента „Софийска вода“ АД експлоатира 

канализационна мрежа с дължина 1758 км.  След изпълнението на 

дейностите, които са обект на обявените търгове, по данните, 

предоставени в докладите към РПИП, еквивалентният брой на 

новоприсъединените към канализационната мрежа жители в аг-

ломерация „София-град“ ще е: кв. „Бенковски“ – 678 е.ж., кв. „Обеля“ 

– 856 е.ж., кв. „Суходол“ – 354 е.ж., кв. „Кръстова вада“ – 359 е.ж., 

кв. „Драгалевци“ – 3319 е.ж., кв. „Симеоново“ – 2007 е.ж. Съответ-

но за агломерация „Банкя“ са 3639 е.ж., а за агломерация „Нови 

Искър“ – 3229 е.ж.

„Софийска вода“ АД е концесионер на бъдещите съоръжения 

и е асоцииран партньор за проектите по „ОПОС 2014 - 2020“. 

Заради това и дейностите, свързани с проектирането и изграж-

дането на канализационната мрежа, се подпомагат, съгласуват, 

координират и контролират от нас. Взаимодействието между 

всички заинтересовани страни се осъществява с цел да се по-

стигне високо качество при изпълнение на проектите по „ОПОС 

2014 - 2020“. 

Дончо Барбалов, зам.-кмет по направление „Финанси и здравеопазване“ на София: 

„Софийска вода“ АД: 

ректно в река или дере.

През целия период на подготовка на 

проектите Столичната община и еки-

път на инж. Симидчиев са водили усилена 

дискусия с представители на инициати-

вата JASPERS, тъй като е било необхо-

димо тяхното одобрение по документа-

цията. 

„По време на преговорите с JASPERS 

представихме проектно предложение 

за над 350 млн. лв., но се оказа, че те 

имат много стриктни изисквания по 

отношение на типа канализация. Поради 

все по-големите екологични изисквания 

и все по-забележимото радикализиране 

на Зелените в Европейската комисия те 

стават все по-взискателни и нетърпи-

ми към каквито и да е било компромиси 

по отношение на околната среда“, заяви 

инж. Добромир Симидчиев. От думите му 

стана ясно, че ЕК настоява градовете в 

Европейския съюз да имат разделна ка-

нализационна система, което означава 

да са с две отделни – дъждовна и битова. 

Поради тази причина, след като про-

пада първоначалната идея за голям про-

ект, екипът на СО в кратък срок изра-

ботва 

нов вариант, който включва следни-
те 8 обекта:

Проектиране, реконструкция и 

строителство на 29,795 км канализа-

ционна мрежа на гр. Банкя - в квартали-

те „Градоман“, „Михайлово“ и „Вердикал“, 

както и в с. Иваняне на обща стойност 

28 888 517,48 лв. без ДДС;

Проектиране и строителство на 

2,77 км разделна канализационна мрежа 

в кв. „Бенковски“, р-н „Сердика“, от които 

2,694 км битова и 0,074 км – дъждовна, 

както и необходимите съоръжения към 

тях за 3 343 882,85 лв. без ДДС;

Проектиране и строителство на 

34,463 км канализационна мрежа, както 

и съоръжения към тях за кв. „Драгале-

вци“ на стойност от 35 660 722,39 лв. 

без ДДС;

Проектиране и строителство на 

7,496 км разделна канализационна мрежа 

в кв. „Обеля“, р-н „Връбница“, от които 

4,375 км битова и 3,121 км – дъждовна, 

както и необходимите съоръжения към 

нея за 5 790 660,54 лв. без ДДС; 

Проектиране и строителство на 

16,677 км канализационна мрежа, както 

и съоръжения към тях за кв. „Симеоново“ 

на стойност 14 498 516,53 лв. без ДДС; 

Проектиране и строителство на 

3,850 км канализационна мрежа в кв. „Су-

ходол“, р-н „Овча купел“, от които 0,524 км 

смесена канализация и 3,326 км – раздел-

на, за които са отделени 2 927 706,18 лв. 

без ДДС; 

Проектиране и строителство на 

1,452 км канализационна мрежа, както 

и съоръжения към тях за кв. „Кръстова 

вада – Изток“, р-н „Лозенец”, на стой-

ност 2 275 039,56 лв. без ДДС; 

Проектиране и строителство на 

19,550 км канализационна мрежа, както 

и съоръжения към тях за гр. Нови Искър 

за 20 530 177,2 лв. без ДДС.

Крайният срок за изпълнение на про-

ектите е 2023 г.

дейности в още части на града, 

в които има нужда от изгражда-

нето на канализация, с финан-

сиране през програмния период 

2021 - 2027 г. 

Изключително важно е, че в 

подготвените проекти са вклю-

чени най-новите тенденции при 

изграждането на канализация и 

където е възможно, ще имаме 

разделна – за битова и за дъж-

довна вода. Това е ключово за 

намаляване на натоварването 

върху пречиствателната стан-

ция в с. Кубратово, която пък 

е допълнителен обект. За него 

все още се подготвят тръжни-

те процедури. 

Имате ли притеснения по 
отношение на краткия срок 
за изпълнението им. Ще успее 
ли СО да усвои навреме еврос-
редствата по „ОПОС 2014 – 
2020“? 

Направен е анализ на кон-

кретните инвестиционни пла-

нове и на проектната готов-

ност. Така че смятаме, че ще 

може да се изпълнят заложени-

те срокове. Разчитам, че стро-

ителите, които ще изграждат 

обектите, ще вложат много 

старание. Аз знам, че сериозни-

те фирми в бранша са членове 

на Камарата на строителите 

в България. Така че надяваме се 

на високия капацитет на изпъл-

нителите и на добър контрол 

върху дейността им. 

Въпреки че в момента те-

кат тръжни процедури, ние ра-

ботим по издаването на разре-

шения за строеж на етап идеен 

проект, за да може да се облек-

чат следващите фази в изпъл-

нението на тези изключително 

важни за столицата проекти. 

Какви очаквате да бъдат 
ползите за жителите на райо-
ните, където ще се работи, и 
като цяло за общината? 

Очакваме ефектите да са 

много големи. В някои от из-

браните райони хората все 

още използват септични ями. 

На практика канализационни-

те системи, които ще се из-

граждат, отчитат и очаквано-

то увеличение на жителите в 

конкретните населени места. 

Инвестициите ще доведат и 

до допълнително оживяване на 

тези зони на града. 

Нещо, което е много важно, 

е, че при подготовката и реали-

зацията на РПИП сме се поучи-

ли не само от нашия натрупан 

опит, но и на други общини. Ос-

вен това, когато се изгражда 

ВиК инфраструктура, обикно-

вено се възстановява само мяс-

тото на изкопната дейност при 

пътната настилка. Ние искаме 

навсякъде, където е възможно, 

да се възстановяват целите 

пътни платна с настилката, 

която е разрушена - асфалт или 

паваж. Надяваме се да намалим 

до минимум неудобствата за 

хората.
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Страницата 
подготви 
Мирослав Еленков

„Инициативата „Нов 

европейски Баухаус“ по-

ставя целите на Зелената 

сделка и кръговата иконо-

мика в умовете, домовете 

и ежедневието на хората.“ 

Това каза Искра Михайло-

ва, евродепутат от Гру-

пата Обнови Европа/ДПС 

при откриването на фору-

ма на ЕП „Нов европейски 

Баухаус: Разгръщане на 

потенциала на кръгова-

та икономика в Европа“. В 

събитието взеха участие 

еврокомисарят по инова-

ции, научни изследвания, 

култура, образование и 

младеж Мария Габриел, изп. 

директор на Камарата на 

строителите в България 

Валентин Николов, кме-

тът на Белица и член на 

УС на Националното сдру-

жение на общините в Ре-

публика България Радослав 

Ревански и др.

Искра Михайлова зая-

ви, че за Групата Обнови 

Европа 

Зелената сделка и цифро-
вият преход са от особена 
важност. 

„Затова насърчаваме 

всяко от измеренията на 

тези стратегии, насто-

явайки за по-амбициозни 

цели и мерки при интегри-

рането им“. Тя припомни, 

че в началото на 20-и век 

архитектурното движение 

„Баухаус” съчетава изку-

ството и практичността 

за новия по това време 

начин на живот. „Нов ев-

ропейски Баухаус” има за 

цел да включи дизайнери, 

художници, учени, архите-

кти, строители, местни 

власти и граждани в съв-

местното създаване на 

идеи и прилагането им в 

реалния живот в Европа. 

Европейският „Баухаус” се 

стреми да вдъхнови нов 

дизайн и инициативи за 

опазване на ресурсите и 

да осъществи обновяване 

на културното наследство 

в европейските градове“, 

добави Михайлова. 

„Искаме „Нов европей-

ски Баухаус” да направи 

Зелената сделка културен, 

положителен и осезаем 

проект, в чиито център 

са хората, като даде от-

говор на въпроса „Какво 

би означавала Зелената 

сделка за ежедневието 

ми?“. Нашата амбиция е 

да създадем иновативна 

рамка, която да подпо-

мага, улеснява и ускорява 

„зелената” трансформация 

чрез комбиниране на три-

те ключови елемента на 

„Нов европейски Баухаус”: 

устойчивост, включване и 

естетика“, подчерта ев-

рокомисар Мария Габриел. 

Тя изтъкна и 

необходимостта от вне-
дряване на повече иновации 
и технологии, 

повишаване на квали-

фикацията на работници-

те и нови бизнес модели 

и преразглеждане на ре-

гулацията. „В контекста 

на „Нов европейски Бауха-

ус” обаче Комисията няма 

подход отгоре-надолу, не 

предлага ясни насоки, а 

сме в режим на слушане 

на гражданите. Затова 

и стартирахме първата 

фаза на инициативата с 

широк призив към заин-

тересованите страни, 

дизайнери, архитекти, 

студенти и граждани да 

споделят своите идеи, на 

което културният и твор-

чески сектор отговори 

с ентусиазъм и изпрати 

близо 1200 вдъхновяващи 

предложения“ ,  допълни 

Габриел. 

Валентин Николов, 

обърна внимание, че 

Европа и строителни-
ят сектор тръгват по 
съвършено нов път.

„Ние сме обърнати към 

тази инициатива. Още 

през 2018 г. започнахме да 

разсъждаваме върху необ-

ходимостта от дигитали-

зацията на строителния 

сектор. Затова и работим 

по дигитален цифров хъб 

за строителство в Бълга-

рия. Разчитам, че това ще 

даде тласък по отношение 

на инициативата“, посочи 

Николов. Изп. директор на 

КСБ сподели още, че „Нов 

европейски Баухаус” тряб-

ва да бъде свързан с про-

ектите по оперативните 

програми и структурните 

фондове, с националните 

планове за възстановя-

ване и развитие. „Това 

ще даде допълнителен 

импулс на участието на 

проектанти, строители и 

всички хора да се възполз-

ват от тази уникална и 

безпрецедентна инициа-

тива“, заключи Валентин 

Николов.

Емил Христов

„С гордост споделям, че пър-

вият координатор на Европей-

ския съюз за младежта е Биляна 

Сиракова. Очаквам от работата 

на европейския координатор до-

бра координация, изпреварващи 

действия и даване на видимост.“ 

Това заяви еврокомисарят по ино-

вации, научни изследвания, обра-

зование и младеж Мария Габриел 

по време на пресконференция, на 

която представи Сиракова.

Габриел поясни, че на първо място Би-

ляна Сиракова ще следи за координацията 

на отделните политики в ЕС, които до-

принасят за реализиране на амбициите 

на младите хора в Европа. На второ – ще 

спомага за изпреварващи действия за ак-

тивно участие на младежите във водещи 

за ЕС инициативи, каквито са например 

„Нов европейски Баухаус“ и Конференция-

та за бъдещето на Европа.

Еврокомисар Габриел подчерта, че ро-

лята на координатора е свързана с взема-

нето предвид на идеите на младежите в 

процеса на създаването на политики на 

европейско ниво. От думите й стана ясно, 

че акцент в дейността на Сиракова ще 

бъде подкрепата за вътрешното сътруд-

ничество в Европейската комисия по тези 

въпроси и разширяване на форматите за 

обмен на идеи сред младите хора.

Приключи още един важен етап от ре-

ализацията на цифровия сертификат на 

ЕС за COVID. В действие беше пусната 

техническата система на равнище ЕС, 

която позволява да се извършва сигурна 

проверка на сертификатите, като се 

съблюдава строго защитата на лични-

те данни. Сертификатът на ЕС беше 

предложен от Комисията с оглед на въз-

обновяването на безопасните пътувания 

през лятото. Той е безплатен, сигурен и 

достъпен за всички. На разположение в 

цифров вид или на хартия, той ще служи 

като доказателство, че дадено лице е 

ваксинирано срещу COVID-19, дало е от-

рицателен резултат при изследване или 

се е възстановило след преболедуване.

Създаден само за два месеца, порта-

лът на ЕС дава възможност за проверка 

на елементите за сигурност, съдържа-

щи се в QR кодовете на всички серти-

фикати. Така гражданите и държавните 

органи могат да бъдат сигурни в истин-

ността на сертификатите. По време на 

проверката не се обменят или запазват 

лични данни. 

На 1 и 2 юни Европейската комисия 

и Португалското председателство на 

Съвета на Европейския съюз бяха дома-

кини на Цифровата асамблея, която тази 

година бе посветена на цифровото десе-

тилетие на Европа. Тази проява на високо 

равнище се съсредоточи върху целите на 

ЕС за 2030 г. за цифровото десетилетие 

и върху програмата „Цифрова Европа“ — 

нова програма за финансиране в размер 

на 7,5 млрд. евро за разгръщането на ев-

ропейски цифрови проекти.

Проявата събра министри от няколко 

държави членки, представители на ЕП и 

на Комисията, на частния сектор и граж-

данското общество. Те обсъдиха начини-

те за насърчаване на водещата роля на 

Европа в областите и целите за 2030 г., 

очертани в съобщението на Комисията 

относно цифровото десетилетие, вклю-

чително дигиталните умения, цифровата 

трансформация на предприятията, висо-

коскоростната свързаност и сигурната 

и устойчива цифрова инфраструктура, 

както и цифровизацията на обществе-

ните услуги. Обсъжданията се съсредо-

точиха и върху това как европейските 

ценности и права могат най-добре да 

бъдат насърчавани и защитавани в ци-

фровия свят.

Зам.-председателят на ЕК Вера Йо-

урова, комисар Йоханес Хан и комисар 

Дидие Рейндерс направиха съвместно 

изявление по повод началото на дейност-

та на Европейската прокуратура, която 

започна работа на 1 юни. Те посочват, че 

се отваря нова глава в борбата с тран-

сграничната престъпност. 

„Първата наднационална прокурату-

ра започва своята дейност за защита на 

парите на данъкоплатците в ЕС, като тя 

е компетентна да разследва и преследва 

престъпления, като пране на пари, коруп-

ция и трансгранични измами с ДДС. Само 

през 2019 г. държавите членки са докла-

двали за измами, засягащи 460 милиона 

евро от бюджета на ЕС. Подобни измам-

ни дейности оказват пряко въздействие 

върху всекидневието на хората, като 

причиняват сериозни икономически 

щети. Това трябва да спре, още повече 

че COVID-19 постави сериозни предизви-

кателства пред нашите икономики и се 

нуждаем от всяко евро за възстановя-

ването“, заявяват Йоурова, Хан и Дидие 

Рейндерс.

По думите им сега Европейска-

та прокуратура предприема стъпки 

за укрепване защитата на бюджета 

на ЕС. Тя ще наблюдава прилагането 

на Плана за възстановяване на Европа 

NextGenerationEU.

Снимка в. „Строител“
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Д-р инж. Иван Кацаров, изп. директор на Български форум за транспортна инфраструктура:

На конференцията, която организираме, очакваме над 150 участници

Емил Христов
Ренета Николова

Д-р Кацаров, на 8 юни 
Институтът по транс-
портно строителство и 
инфраструктура и Бъл-
гарският форум за транс-
портна инфраструктура 
организират конферен-
ция на високо ниво на 
тема „Инициатива „Три 
морета” - единство, ино-
вации, свързаност“. Може 
ли да ни дадете повече ин-
формация? Кои ще са ос-
новните теми, които ще 
бъдат обсъждани на нея?

Тази конференция се 

организира от Институ-

та по транспортно стро-

ителство,  Българския 

форум по транспортно 

строителство, Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия, 

по-точно от факултета 

по транспортно строи-

телство и от Тракийския 

университет – Стара За-

гора. Форумът е под па-

тронажа на президента 

Румен Радев. Нашата идея 

е да проведем събитие, 

което да даде гласност 

на визията за инициати-

вата „Три морета“, но от 

експертна гледна точка. 

В момента в интернет 

пространството и чрез 

медиите се тиражира 

много информация по те-

мата, защото е актуална 

и интересна, но идеята 

е отпреди много години. 

„Три морета“ е инициатива 

на 12 европейски държа-

ви членки на Европейския 

съюз на ниво държавни гла-

ви, лансиран през 2015 г. В 

него участват България, 

Австрия, Хърватска, Чеш-

ката република, Естония, 

Унгария, Латвия, Литва, 

Полша, Румъния, Словакия 

и Словения. Инициатива-

та се развива като пра-

гматична платформа за 

сътрудничество с основен 

фокус задълбочаване на ин-

теграцията на страните 

от региона между Балтий-

ско, Адриатическо и Черно 

море и създаване на по-

голяма свързаност между 

тях по линията Север – Юг 

в областта на енергети-

ката, транспорта, кому-

никациите, информацион-

ните технологии, бизнеса. 

През 2021 г. България е ро-

тационен председател на 

инициативата.

На форума ще разгле-

даме конкретни експерт-

ни предложения, които ще 

имат ефект върху реализа-

цията на транспортните 

коридори и ще подобрят 

свързаността между стра-

ните. Всичко това сочи, че 

ще има ползи за целия ре-

гион. Ние не разглеждаме 

определени проекти за Бъл-

гария и има ли възможност 

за тяхното финансиране, 

а по-скоро ще се напра-

ви анализ какви биха били 

ефектите от реализиране-

то на инициативата върху 

икономиките на държавите 

по цялото трасе.

Събитието ще бъде 

официално открито от 

президента Румен Радев. 

Ще присъстват и послани-

ци на страните членки на 

инициативата. Модератор 

на първия ни панел, който 

ще носи името „Единство“, 

ще е служебният министър 

на регионалното развитие 

и благоустройството арх. 

Виолета Комитова. Конфе-

ренцията ще бъде разделе-

на на две сесии. Първата 

презентация ще изнесе 

проф. д-р инж. Добрин Де-

нев като човек с визия за 

транспорта и неговото 

развитие. Той ще направи 

исторически преход, чрез 

който ще покаже движе-

нието на народите по 

това направление, както 

и ще коментира как ще се 

отрази инициативата в 

днешни дни. Следващата 

лекция ще бъде на арх. Пе-

тър Диков от Института 

по градско планиране, кой-

то ще презентира доклад 

за съвременните очаква-

ния от коридора и как би 

се отразило неговото из-

граждане на транспортна-

та мрежа на всяка една от 

12-те държави. 

Във форума ще се вклю-

чат и представители на 

държавите, обвързани с 

инициативата, като спе-

циални гости ще има и от 

Гърция. Ще дадем възмож-

ността на всички тях да 

представят своята екс-

пертна гледна точка защо 

един такъв коридор е науч-

но обоснован.

Във втората част мо-

дератор ще бъде министъ-

рът на транспорта, инфор-

мационните технологии и 

съобщенията Георги То-

доров. В нея ще се включи 

и Илия Лингорски, главен 

икономист на Българската 

банка за развитие.

Ще говорим специално 

и за дигиталното направ-

ление по инициативата 

„Три морета“. Когато ста-

ва въпрос за един толко-

ва мащабен проект, през 

2021 г. ще засегнем и ци-

фровизирането. Няма как 

да говорим само за ас-

фалт, настилки, трасета 

и радиуси на криви. Освен 

всичко това ние трябва да 

разгледаме и съвременни-

те тенденции и техноло-

гии, които се прилагат в 

такива мащабни проекти.

Няма как да подминем и 

темата за Зелената сдел-

ка, като сме подготвили да 

се коментира и нейната 

обвързаност с инициати-

вата. Това е важно, защо-

то когато говорим за тол-

кова голям транспортен 

коридор, трябва да вземем 

под внимание всички нови 

изисквания. В момента 

например двигателите с 

вътрешно горене са нещо 

стандартно, но виждаме 

все повече автомобили с 

алтернативно задвижва-

не. Говори се изключител-

но много за електричество 

и водород и ние трябва да 

разгледаме какви иновации 

се появяват в сферата, за 

да имаме едно качествено 

съвременно изграждане. 

Ще завършим с препо-

ръки, от които официални-

те участници могат да се 

възползват и да преценят 

какво биха могли да напра-

вят, за да има синхрон и 

еднаква визия. 

Колко гости очаквате 
на конференцията?

Оказа се, че има огро-

мен интерес към форума. 

Имаме изключително мно-

го държавни представи-

тели на най-високо ниво. 

Интересното е, че се за-

писват хора както пред-

ставители на бизнеса, 

така и такива от държав-

ната администрация, об-

щини, преподаватели, уче-

ни и много други. Очакваме 

над 150 човека. Предприе-

ли сме всички необходими 

мерки, които се изискват 

във връзка с комплексната 

ситуация при провеждане 

на масови събития.

Държавите, които 
участват в инициати-
вата „Три морета“, спо-
делят редица общи цели 
– засилване на регионал-
ната свързаност, укреп-
ване на икономическия 
растеж и сближаването. 
Кои са приоритетните 
цели пред България?

Определено всичките 

споменати се отнасят и 

за нашата държава. Смя-

там, че свързаността 

определено е на първо мяс-

то. Без нея всичко оста-

нало не би могло да бъде 

възможно – нито културен 

обмен, нито икономически 

взаимоотношения, а да не 

говорим за сближаване. Ще 

дам и пример - ако реша да 

измина разстоянието от 

България до Естония с ав-

томобил, то същите кило-

метри в останалата част 

на Европа биха ми отнели 

почти два пъти по-малко 

време. В момента имаме 

огромни перипетии във фи-

зическото достъпване до 

отделните страни. Видно 

е, че всички държави, които 

са се включили в инициати-

вата, имат желание да се 

подобри свързаността. 

Как се позиционира 
България в инициатива-
та и по какъв начин ще 
участва в нея?

Ние за първи път сме 

ротационен председател 

на инициативата „Три мо-

рета“. Следващия месец 

ще се проведе и официал-

но събитие, чийто дома-

кин ще бъде президентът 

Румен Радев. Голяма част 

от държавните лидери ще 

вземат участие, и то лич-

но, а не онлайн. Това ще до-

несе много ползи. На първо 

място, като тръгнем от 

експертното говорене, 

ще се поставят важни 

теми, които биха били ин-

тересни за обсъждане, и 

също така страната ни 

ще може активно да пред-

стави своите приоритети 

в инициативата. Нашето 

желание със сигурност е 

свързано с общата визия 

за развитие на региона. 

Отново ще кажа, че тук 

не говорим за конкретни 

обекти, които да бъдат 

изградени, а по-скоро да 

се намери общата полза 

за всички членове и част 

от големия пъзел. 

Какъв е транспортни-
ят потенциал на инициа-
тивата „Три морета“?

Със сигурност е ог-

ромен. Има ясна индика-

ция, че реализацията на 

коридор, който започва 

от Естония, минава през 

България и продължава към 

Гърция и нейните приста-

нища, би активизирала 

сериозни търговски взаи-

моотношения. Определено 

ще има конкретно влияние 

върху бизнесите и иконо-

миката на всяка една от 

12-те страни.

Какви  са  възмож-
ностите пред българ-
ския строителен бранш 
да участва в инициати-
вата? 

Ше има възможности и 

необходимост от строи-

телния бранш при реализа-

ция на проектите да бъде 

активен участник в проце-

са. Всяка една от държави-

те ще разчита на подкре-

пата на бранша, когато 

се стигне до същинските 

дейности. Важно е да се 

знае, че първо трябва да се 

извърви пътят, свързан с 

планирането, и чак тогава 

можем да говорим за реа-

лизация на проектите. Тук 

вече всяка страна ще може 

спокойно да се обърне към 

строителите, които да се 

включат според интереси-

те и възможностите си. 

Вие сте изпълнителен 
директор на Българския 
форум по транспортна 
инфраструктура. Какви 
приоритети сте си по-
ставили през 2021 г. и пла-
нирате ли провеждането 
на други конференции? 

След провеждането на 

Конференцията на 8 юни 

планираме да обобщим 

докладите, които са пред-

ставени на събитието, 

и да дадем възможност 

на желаещите да се за-

познаят в детайл с тях. 

Смятам, че това е една 

много добра идея, предвид 

всестранния интерес към 

темата и високото ниво 

експерти, които ще пре-

зентират.

Успоредно с това Ин-

ститутът по транс-

портно строителство 

и Българският форум по 

транспортна инфраструк-

тура активно подготвят 

организацията на Нацио-

налната транспортна кон-

ференция в Несебър, която 

ще се проведе за 14-и път 

тази година и ще премине 

под светлината на Зеле-

ната сделка и бъдещето 

пред бранша ни във връзка 

с нея. Очакваме отново 

силно присъствие освен 

от България и от над 20 

държави, както и изключи-

телно интересни доклади и 

разработки, които ще бъ-

дат презентирани за пръв 

път там. 

Хубаво е, че ситуа-

цията с пандемията от 

COVID-19 вече се променя. 

Това позволява провежда-

нето на физически срещи 

по времето на подобен род 

форуми, което ще даде въз-

можност за създаването 

на нови контакти и по-го-

ляма публичност.

Снимки в. „Строител“
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Георги Сотиров

Г-н Димитров, Вие 
сте трети мандат кмет 
на пловдивския район 
„Тракия”. Тъй като сте 
много популярна личност 
сред спортната общест-
веност, нека да започнем 
с инвестициите в тази 
инфраструктура.

С удоволствие. Наша-

та администрация винаги 

се е стремяла да подпо-

мага спортните клубове 

на територията на „Тра-

кия”. Тук, както знаете, е 

базата на един от двата 

знакови клуба в Града под 

тепетата – „Локомотив”, 

която заедно с парк „Ла-

ута” са едно неразривно 

цяло. Непрекъснато обла-

городяваме този прекра-

сен зелен оазис на района, 

като инвестираме именно 

в полза на спорта, в здра-

вето на младото поколе-

ние, а и не само за него. 

Изградихме редица фитне-

си на открито. Преобрази-

хме изцяло три футболни 

терена в междублоковите 

пространства, които бяха 

до голяма степен занема-

рени и хората с основание 

негодуваха. На дневен ред 

е работата ни по основна 

реконструкция на други 

три терена в „Тракия”.

Освен това помагаме 

активно и на лекоатле-

тическия клуб на „Локомо-

тив”. В четирите средни 

училища имаме работещи 

детско-юношески школи и 

футболни паралелки, които 

разполагат с добра база 

благодарение на успешното 

ни сътрудничество. Един-

ственият училищен басейн 

в града също е на терито-

рията на нашия район в СУ 

„Димитър Матевски”, това 

предполага откриването на 

спортни паралелки с профил 

„Плуване“. 

В някои учебни заве-

дения има школи по бойни 

спортове. И още откри-

хме площадка за стрийт 

баскетбол. Гордеем се със 

залата за тенис на маса, 

която преди това беше 

неугледна постройка за ад-

министративни дейности. 

Имаме и две зали за джудо.

Активно развиваме 

и велокрос. Създадохме 

терен в парка „Лаута”. 

При нас е и най-дългата 

15-километрова велоалея в 

Пловдив.

Показахте ни и огро-
мен запустял общински 
терен, където гражда-
ните очакват да бъде 
построена нова спортна 
база. 

Да. Това е в рамките 

на продължаването на 

програмата ни за усвоя-

ване на различни парцели 

за изграждане на детски 

площадки и спортни зони, 

където младите хора да 

могат активно да пре-

карват свободното си 

време. След решение на 

Общинския съвет на Плов-

див имаме възможност да 

предоставим на футболен 

клуб „Локомотив” терени 

за развитие на тяхната 

детско-юношеска школа. 

Това ще допринесе още 

повече за развитието на 

така обичания от хората 

футбол, защото сериозен 

проблем на този спорт е 

базата – особено тази за 

тренировките на подра-

стващите.

Дошло е време да съз-

даваме европейски и све-

товни състезатели не 

само чрез прекрасните 

треньори и отличните 

атлети, но и с базата, 

която им предоставяме 

за развитие. Защото след 

един тренировъчен лагер 

в съседна Турция спорти-

стите виждат как там се 

грижат за своите състе-

затели. Не е някаква тай-

на, че всяка майка, коя-

то пуска детето си на 

стадиона, иска то да има 

адекватните условия и за 

тренировки, и за релакс.

Познавам „Тракия” още 
от самото изграждане 
на първите блокове през 
1973 г., когато спешно 
трябваше да се преодо-
лее жилищната криза в 
бързо разрастващия се 
Пловдив. В развитието 
си през последните 10 
- 15 г. територията се 
преобрази – стана мо-
дерна, забелязва се ново 
строителство, булевар-
дите са обновени, парк 
„Лаута“ става все по-кра-
сив. Може ли да се каже, 
че районът е „зелен”?

„Тракия“ е най-младият 

квартал на града. Той е 

проектиран от творче-

ски колектив начело с ви-

дния български урбанист 

арх. Иван Попов още през 

1968 г. и изграждането му 

започва буквално на гола 

поляна. Понятието „зелен 

район” не е даденост. То не 

може да се случи от само 

себе си. Нашата админи-

страция има разбирането 

и уважението на предиш-

ните управници на „Тракия”, 

които са започнали благо-

устройствените дейнос-

ти, като същевременно 

са насочвали различните 

поколения към различно 

мислене - „зелено”. Именно 

на гражданите се дължи 

„зелена Тракия”.

През годините на мое-

то управление с екипа ми си 

набелязахме още по-високи 

цели. Още от първия ми 

мандат успяхме да развием 

поливните системи. Поста-

вихме си амбициозната за-

дача, която следваме – вся-

ка година да залесяваме по 

500 фиданки. Представете 

си – това е една малка гора, 

която се появява ежегодно 

и в същото време не стру-

ва нищо на данъкоплатци-

те. Разговаряме с бизнеса, 

който откликва активно, 

за да реализираме начина-

нието, и заедно създаваме 

малки оазиси на здравето. А 

плодовете на тези днешни 

усилия ще ги берат нашите 

деца.

С инициативата „По-

сади дърво, създай живот”, 

където и гражданите 

охотно се включват, успях-

ме да създадем наистина 

цели гори. Т.е. реализирах-

ме идеите заедно с хора-

та, които пазят зелените 

площи и не замърсяват.

Направихме и много 

акценти между два микро-

района при разширението 

на „Лаута”. Нашите кон-

султанти по ландшафтна 

архитектура предложиха 

залесяването да стане с 

един дървесен вид и сега 

на дневен ред е образува-

нето на приказен тунел, 

където гражданите да се 

снимат с децата си. 

„Зелените” проекти 

се реализират съобразно 

практиките на биодина-

мичното земеделие, като 

с него са съобразени вре-

мето и начинът на за-

саждането, торенето и 

мулчирането, за да се пре-

дотврати появата на пле-

вели и да се регулира тем-

пературата и влагата. 

Залесяването е важна 

част от усилията на всич-

ки ни да направим въздуха 

на „Тракия” по-чист, по кое-

то спор няма. Не по-малко 

важна в това направление 

е програмата ни за подмя-

на на печки на твърдо го-

риво с нови, по-екологични 

уреди. Кандидатстването 

по нея не е никак сложно, а 

замяната е безплатна. На-

дявам се много хора да се 

възползват от нея. Знам, 

че с общи усилия можем да 

дишаме по-чист въздух. И 

всяка крачка в тази посока 

си струва.

Разкажете ни за Про-

Кметът Костадин Димитров:

Като администрация ние всячески ще 
подпомагаме етажните собствености по-бързо 
да подготвят необходимите документи

Сградата на общината

Едно от международните 
спортни отличия на кмета
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грамата за управление на 
района до 2023 г.

Тя има няколко акцен-

та. Единият е свързан с 

поетапното постигане 

на целите в областта на 

екологията. Защо именно 

в тази сфера? Защото 

вече имаме граждани, жи-

вели в чужбина - Германия, 

Италия, Испания, които 

знаят значението на раз-

делното събиране. Това 

са активните млади хора, 

които искат да живеят 

по-добре, икономично и 

интелигентно. 

В рамките на програ-

мата създадохме тради-

ция в областта на еко-

логията всяка година да 

обновяваме по един квар-

тал, продължаваме с раз-

витието на спортната 

инфраструктура, ремон-

тираме улиците според 

възможностите на бюдже-

та ни. Не само в „Тракия”, 

а и в другите райони и об-

щини е така. 

Трябва да подчертая, 

че в нашия район няма 

неподдържана улица. Но 

независимо от текущи-

те изкърпвания улиците 

имат нужда от сериозни 

ремонти през определен 

период от време. В про-

тивен случай се стига до 

нарушаване на основата. 

Затова винаги настоява-

ме пред голямата община, 

пред държавата за оси-

гуряване на средства за 

реновиране, постепенно, 

разбира се, на основните 

булеварди.

П о  о т н о ш ение  на 
пътната инфраструкту-
ра правят впечатление 
многото кръгови кръс-
товища при големите 
булеварди.

Идеята на кръговото 

движение е да те накара 

да намалиш скоростта. 

Въпреки това невнима-

телните шофьори, които 

следят само предимство-

то си, влизат с голяма 

скорост в тях, създават 

опасни ситуации. Статис-

тиката е красноречива – в 

„Тракия” най-честите, а и 

най-тежките катастрофи 

са именно на тези кръго-

ви кръстовища. Затова 

нашата цел е да създадем 

условия за намаляване на 

скоростта по различните 

познати начини – шумна 

маркировка, неравност или 

други, така че скоростта 

преди самото кръгово ряз-

ко да спадне. Предприехме 

подобни мерки на около-

връстното на района и 

произшествия там няма.

Ако се върнем немно-
го назад, ще си припом-
ним, че в годините 2008, 
2011, 2012 „Тракия” беше 
призьор на инициатива-
та „Най-добър квартал 
за живеене”.

Като кмет съм особе-

но горд с това, а и жите-

лите на района придобиха 

ново самочувствие. Те не 

търпят някои от централ-

ните райони на Пловдив да 

коментират „Тракия” като 

пришит квартал. Напро-

тив, моите съграждани 

имат разбирането, че не 

само живеят в Града под 

тепетата. Те живеят в 

„Тракия”, тук работят в 

иновативни предприятия 

или офиси, отглеждат де-

цата си, които посещават 

уютни градини, получават 

средното си образование 

в района и могат да про-

дължат да учат в нашия 

Аграрен университет.

Сигурно ще се съгласи-

те с мен, че българинът се 

грижи много добре вътре 

в дома си. Ние с тракийци 

се обединихме около иде-

ята, че и пространство-

то около блока, където е 

апартаментът им, също е 

тяхно. 

Да преминем към една 
от най-интересните 
теми за вестник „Строи-
тел“ - новото строител-
ство. Моето наблюдение 
е, че се строи красиво, 
цветно, разчупено като 
архитектура.

Напълно съм съгласен. 

Цветно строителство, 

наистина. Имаме няколко 

големи инвеститори, кои-

то са с усет към новите 

обеми, архитектите им 

ги дават, а Вашите най-

важни читатели – стро-

ителите, ги реализират. 

Така се случват нещата 

в „Тракия” и не е случайно, 

че именно при нас цените 

на новите апартаменти 

устойчиво нарастват. 

Старите жилища се про-

дават изключително бър-

зо, а санираните блокове 

сякаш се събуждат за нов 

живот. 

Вие сам се убедихте 

в това, след като с глав-

ния инженер на района 

инж. Красимир Еневски 

и гл. експерт инж. Хъкъ 

Сакъбов посетихте един 

енергийно обновен блок. Аз 

няма да коментирам след-

ствието от качествено-

то саниране, което за мен 

се изразява и в комфорта 

на обитаване. Само ще 

посоча, че държавата из-

ключително много помогна 

на хората – и като подо-

бри условията на живот, 

и като съхрани природата 

и чистотата на въздуха 

около големите жилищни 

агломерации. И не само 

около тях. Ще Ви дам само 

един пример за апарта-

мент с централно ото-

пление, където хората са 

спрели парното си. Само 

за сградна инсталация до-

сега те плащаха месечно 

по 30 - 40 лв. Сега, след 

обновяването, те плащат 

по 2 - 3 лв.

С други думи казано - в 

„Тракия“ вече е трудно да 

си купиш апартамент не 

само от новото, но и от 

старото строителство. 

Мисля си, че за това сме 

допринесли и ние от ра-

йонната администрация 

с ясното съзнание, че има 

още и още какво да вър-

шим, за да имаме район за 

живеене, такъв, какъвто е 

в мечтите на хората.

И н д у с т р и а л н а т а 
зона е новата емблема 
на „Тракия”. И голямото 
предимство за Вашите 
съграждани.

Индустриалната ни 

зона е факт, но ние сме 

длъжници на големите ин-

веститори. Защо? Тя въз-

никна на голо поле и сега 

развива инфраструктура-

та си. Но по отношение на 

пътищата, което е наша 

грижа, има какво да се же-

лае.

Предприятията, кои-

то работят в зоната, са 

модерни, иновативни, а 

заетите в тях получават 

високи заплати. Продукци-

ята се изнася, тя е тър-

сена на големите европей-

ски пазари. Става дума за 

месопреработвателни 

предприятия, развива се 

металообработването и 

дървопреработването, ла-

зерното рязане, шивашка-

та индустрия, произвежда 

се климатична техника, 

различни високи техноло-

гии, функционират и ло-

гистични, и транспорт-

ни фирми. Разбира се, не 

мога да подмина и нашия 

Център за биотехнологии, 

който спечели по европей-

ска програма финансиране 

за над 25 млн. лв. за разши-

ряване и модернизиране на 

базата, за нова апарату-

ра и т.н., където работят 

български и чуждестран-

ни специалисти, а наред 

с Аграрния университет 

и Ботаническата градина 

правят „Тракия” средище 

на най-модерна научна ми-

съл и практика.

Какво е състоянието 
на ВиК инфраструктура?

Работим добре с ВиК 

оператора, който поетап-

но решава възникващите 

в района аварии или реали-

зира основни ремонти по 

мрежата. При канализа-

ционната система имаме 

проблеми с южния обходен 

колектор, който трябва 

да мине през индустри-

алната зона, където е 

необходимо да се преас-

фалтира цялото трасе. С 

проектния екип и с фирма-

та, която ще изгради този 

колектор, сме обсъждали 

нееднократно дейност-

ите, които предстоят, 

защото това е сериозно 

строителство.

Имаме няколко зони в 

кварталите, където при 

тежки наводнения кана-

лизацията не може да по-

еме водата, но и това е 

на дневен ред на админи-

страцията.

Енергийното обновя-
ване, за което вече стана 
дума, отново е на дневен 
ред. Какви са най-големи-
те ползи за гражданите 
от него.

Сам добихте впечат-

ление от обновения блок 

216-А, който посетихте, 

как се променя един жи-

лищна сграда след инвес-

тиции, осигурени по На-

ционалната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради. Аз искам да 

коментирам този въпрос 

и от друга гледна точка. 

Видяхте и колко е разви-

та пътната инфраструк-

тура в „Тракия”, и как до-

минира новото жилищно 

строителство. Цветно 

строителство, както от-

белязахте. В този смисъл 

старото нереновирано па-

нелно строителство стои 

някак овехтяло, самотно 

на фона на „жизнерадост-

ните“ нови обекти – и на 

жилищата, и на офисите, 

ресторантите, търгов-

ските площи. Затова като 

кмет само мога да при-

ветствам стартирането 

отново на енергийното 

обновяване, което сега 

ще е с нови параметри 

- не само жилищни блоко-

ве, но и публични обекти. 

Като администрация ние 

всячески ще подпомагаме 

етажните собствености 

по-бързо да подготвят 

необходимите документи, 

за да се използва пълният 

капацитет на бъдещата 

програма. Чрез нея ще се 

постигне намаляване на 

вредните емисии и иконо-

мии за домакинствата. 

Какво бихте искали да 
споделите на финала?

Ами, нека да припомня 

древните имена на нашия 

град - Кендрисос, Евмол-

пия, Одриса, Филипополис, 

Пулпудева, Тримонциум, 

Пловдивъ, Филибе, Плов-

див – това са имената, 

изписани на табелите на 

бул. „Асеновградско шосе“. 

Надписите съдържат и де-

виза на Пловдив „Древен и 

вечен”. Пловдив е тук от 

неизброими векове, а с но-

вите табели на шосето 

почитаме историята му.

Паметникът на кан Крум

Храмът „Св. Преображение Господне“

Табелите по „Асеновградско шосе“

Ново строителство

Снимки авторът
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Хората са в очакване да стартира продължението на програмата за енергийно обновяване

Георги Сотиров

След среща на екип 

на вестник „Строител“ с 

кмета на пловдивския р-н 

„Тракия” Красимир Дими-

тров, който ни разказа, 

че на тяхна територия са 

санирани доста блокове по 

Националната програма за 

енергийна ефективност 

на многофамилните жи-

лищни сгради (НПЕЕМЖС), 

продължихме разговора 

по темата с гл. инженер 

на района инж. Краси-

мир Еневски и инж. Хакъ 

Сакъбов, гл. експерт по 

енергийна ефективност, 

отопление, вентилация и 

климатизация. Еневски е 

строителен инженер от 

ВСУ „Любен Каравелов” - 

София, а инж. Сакъбов е 

завършил специалност 

„Топлотехника” в Универ-

ситета по хранителни 

технологии - Пловдив.

В началото коменти-

рахме с двамата експер-

ти, че болшинството от 

хората в страната, и то 

не само тези, които живе-

ят в панелни блокове, са 

в очакване отново да стар-
тира национална програма 

за енергийно обновяване. 

Особено тези етажни 

собствености, които са 

одобрени по НПЕЕМЖС, 

но за тях не е останало 

финансиране или са в до-

кументална готовност да 

кандидатстват по новата 

програма.

„Не е само това, че 

собствениците имат го-

товност. В хората то-

тално се промени мне-

нието по отношение на 

енергийното обновяване. 

Казвам това, защото при 

стартирането на Нацио-

налната програма се носе-

ха всякакви заблуди за нея. 

Основното притеснение 

на населението беше, че 

държавата ще „национа-

лизира” апартаментите 

или пък данъците им ще 

станат непосилни”, каза 

инж. Еневски. 

В район „Тракия” има 

Инж. Красимир Еневски и инж. Хакъ Сакъбов

Снимки авторът

www.yanmar-bg.com

доста чакащи блокове за 

финансиране, а от вече 

санираните гражданите 

всеки ден се убеждават в 

ефектите на енергийното 

обновяване - променената 

визия, по-ниските разходи 

за отопление и охлаждане, 

особено важни са и ползи-

те за околната среда. 

Сега на дневен ред е и 

изработването на техни-
ческите паспорти, 

които са задължител-

на част от процеса на са-

ниране и реално ще бъдат 

безплатни за собствени-

ците в бъдещите сгради, 

които получат финансира-

не за въвеждане на мерки 

за ЕЕ. На интернет стра-

ницата на район „Тракия“ 

има подробна информация 

за това какво трябва да 

знаят и да направят ет-

ажните собствености по 

отношение на подготов-

ката на документите. 

Срокът за паспорти-

зацията е удължен до края 

на 2024 г., но и това време 

ще изтече. Затова нека 

направим малко пояснения 

– преди да стартира само-

то саниране, се прави за-

дължителното техническо 

обследване на сградата, 

за да се види дали има ня-

какви конструктивни или 

други проблеми. Изготвя 

се доклад от лицензирана 

фирма, който показва как-

во може да се очаква като 

намаляване разхода на 

енергия и емисиите CO
2
 – 

основни цели на всичките 

енергоспестяващи мерки. 

След това се прави техни-

чески проект и работата 

върху блока може да запо-

чне.

Експертите от района 

заявиха, че целият процес 

изглежда малко сложен, но 

ръководствата на етаж-

ните собствености, кои-

то са минали по този път, 

не споделят тази теза. 

Причината е, че основни-

те документални дейнос-

ти се извършват от ад-

министративните служби 

в общините. Или всичко 

изброено е за сметка на 

Националната програма, 

като документалната 

част поемат местните 

администрации. Трябва да 

се отчете, че заделените 

средства от общините 

за това перо никак не са 

малко. 

По думите на инж. Са-

къбов 

напливът за саниране  
нараства с всеки изминал 
ден.

„Хората се убедиха, че 

подмяната на дограмата, 

полагането на топлоизо-

лация по външните стени, 

ремонтите по таванска-

та плоча, подпокривното 

пространство, изолира-

нето към неотопляемите 

сутеренни и други части 

на сградите, както и под-

мяната на вътрешната 

инсталация за отопле-

нието никак не е проста 

работа”, коментира инж. 

Сакъбов на път към обно-

вения блок 216-А в района. 

Инж. Сакъбов разка-

за, че преди обновяване-

то собствениците на 

апартаменти, които не 

се обитават, са плащали 

суми от порядъка на 30 - 

40 лв. на месец за сградна 

инсталация поради загу-

бите. Сега този разход 

е редуциран до 2 - 3 лв. 

Това бе потвърдено и от 

Донка Ставрева, обитава-

ща партерно жилище във 

вх. Б. „Вие сигурно знаете 

колко са високи темпера-

турите в Пловдив през 

лятото. Е, сега след сани-

рането почти не включвам 

климатика за охлаждане. А 

зимата парното е на ми-

нимума”, заяви Ставрева.

Инж. Хакъ Сакъбов 

обърна внимание на хидро-

изолацията на плоските 

покриви. „От майстори до 

майстори и от материали 

до материали разликата е 

от земята до небето. За-

това е важно да се спаз-

ват спецификациите”.

„Всичко пряко влияе 

върху комфорта на обита-

ване“, подчерта по време 

на интервюто кметът 

Костадин Димитров. Той 

изтъкна, че цените на 

санираните панелни апар-

таменти са нараснали и 

са предпочитани от пове-

чето хора, решили да жи-

веят в такъв дом. „Нещо 

повече, дори в имота да 

няма отопление, след са-

нирането усещането за 

температурния комфорт 

е различно. Вече лятото 

температурата в жили-

щата остават по-ниски, 

защото външната изола-

ция е преграда за слънце-

то. Зимата е обратното. 

Стените не изстиват 

пак по тази причина”, ка-

тегоричен е кметът Ди-

митров.

И в двата случая според 

нашите събеседници разхо-

дите за електроенергия се 

понижават до 40 процента. 

Те напомнят, че експерти-

те в община Пловдив са на-

ясно с възможните пробле-

ми и следят за стриктното 

спазване на спецификации-

те и на влаганите матери-

али, както и на качеството 

на работата. Двамата из-

тъкнаха още, че очакват 

следващата Програма за 

енергийно обновяване да се 

финансира от националния 

План за възстановяване и 

устойчивост, като сега ще 

се включат не само много-

фамилни блокове и по-малки 

жилищни сгради, но и пуб-

лични обекти. 
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Местният парламент в Ловеч даде съгласие за пре-

актуването на публична в частна общинска собстве-

ност, което ще позволи прехвърлянето й на държава-

та за нуждите по изграждането на автомагистрала 

„Хемус“ - етап 2 - между път II-35 Плевен – Ловеч и I-5 

Русе – Велико Търново. Това съобщиха от общинската 

администрация.

Имотите, на брой общо 139, са в землищата на села-

та Слатина, Дренов, Александрово, Владиня и Чавдарци, 

община Ловеч. 

Към предложеното решение съветниците добави-

ли изискване – същинското прехвърляне да стане след 

изплащане на дължимите суми от страна на Агенция 

„Пътна инфраструктура“ за ползваните досега площи.

Направиха първа копка на компостираща инсталация  
за разделно събирани зелени и биоразградими отпадъци

Страницата подготви 
Елица Илчева

Първа копка за изграждането на 

компостираща инсталация за разделно 

събирани зелени и биоразградими отпа-

дъци, генерирани от общините Кричим 

и Перущица, бе направена в землището 

в местността Сух дол край Кричим. В 

церемонията участваха кметовете на 

двата града Атанас Калчев и Мария 

Витанова, както и представителят 

на изпълнителя - ДЗЗД „Кричим 2020“, 

Атанас Павлов. Надзор ще осъществя-

ва „Интерпроконсулт“ ЕООД. 

Проектът се реализира по Опера-

тивна програма „Околна среда 2014 - 

2020“. Стойността му е 3 445 095 лв., 

от които 2 194 572 лв. от Европей-

ския фонд за регионално развитие, 

387 277 лв. национално съфинансиране 

от държавния бюджет и останалото 

- собствен принос на двата града. Бе-

нефициент е община Кричим, а Перу-

щица е партньор по проекта. Срокът 

за изпълнение е 24 месеца, считано 

от 11 юни 2020 г., когато е подписан 

договорът. Капацитетът на съоръже-

нията е 2300 т годишно. 

Дейностите включват проектира-

не и изграждане на обекта. Ще бъде до-

ставено мобилно оборудване - машина 

за раздробяване на дървесни отпадъци 

и хомогенизиране, челен товарач, пре-

севна за компост, компактна преноси-

ма лаборатория за изпитване качест-

вото и специализиран автомобил. 

„Изграждането на съоръженията е 

важно и за двете общини, защото ще 

има отражение върху таксата за би-

тови отпадъци, която се заплаща от 

населението и бизнеса. Затова се рад-

вам, че Перущица участва в този про-

ект. Ще изградим добри партньорски 

отношения с община Кричим, което ще 

допринесе при съвместно участие по 

други проекти в бъдеще“, каза кметът 

Мария Витанова.

Община Че-

пеларе получи 

одобрение за до-

пълнителни дей-

ности, които да 

бъдат реализи-

рани в рамките 

на проекта „Ин-

тегриран подход 

за развитие на 

културни и при-

родни обекти в Чепеларе, България, и Просочани, Гър-

ция“ (INTEGRA_TOUR), финансиран по Програмата за 

трансгранично сътрудничество INTERREG V-A „Гърция 

- България 2014-2020“. Те са свързани основно с благо-

устрояване на градския парк. Срокът за изпълнение бе 

удължен до 29 ноември 2021 г. с подписване на анекс 

към договора за безвъзмездна финансова помощ. 

Бюджетът също бе увеличен на 1 622 407 евро, от 

които 847 253 евро за българската страна. С тези 

средства предстои частично изграждане на ограда, 

изцяло нова алейна мрежа, осветление с енергоефек-

тивни светодиодни паркови осветителни тела, дет-

ска площадка с къщичка и други атракции, писта за 

бягане с ширина 1,2 м от каучукова настилка, зони за 

отдих, две чешми, парково оборудване. 

Дворецът на културата в Перник ще бъде ремонти-

ран по проект, който ще се реализира с комбинирано фи-

нансиране. Неговата обща стойност е 2,2 млн. лв., от 

които са 795 897 лв. са безвъзмездна финансова помощ 

по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 

2014 – 2020“. Останалите 883 972 лв. са одобрени от 

Фонда за устойчиви градове.

Предвижда се основен ремонт на сградата и внед-

ряване на мерки за енергийна ефективност, както и 

закупуване на оборудване и обзавеждане, с които ще 

бъдат постигнати нормите за топлинен комфорт, цело-

годишно използване на всички помещения и осигуряване 

на достъпна среда.

Фонд за устойчиви градове (ФУГ) в 

качеството на Фонд за градско разви-

тие за регион Южна България подписа 

с община Ямбол договори за финан-

сиране на два проекта – за ремонт и 

модернизация на Младежки културен 

център и на Музей на бойната слава. 

От ФУГ съобщиха, че подкрепят общи-

на Ямбол при реализацията на общо 4 

проекта за културна инфраструктура, 

част от Инвестиционната програма 

на град Ямбол, планирана за реализа-

ция по Оперативна програма „Региони 

в растеж 2014 – 2020”. Другите два 

проекта са за обновяване на Худо-

жествена галерия „Жорж Папазов“ и 

Регионалния исторически музей.

Проектът за модернизацията 

на Младежкия културен център е на 

обща стойност над 4,1 млн. лв. Те са 

осигурени с комбинирана подкрепа 

– заемно финансиране от ФУГ и без-

възмездна финансова помощ в размер 

на 3 504 232 лв. по Приоритетна ос 1 

Основният ре-

монт на Дунав мост 

1 край Русе ще запо-

чне в края на тази 

или началото на 

следващата година, 

съобщи областният 

управител Борислав 

Българинов. Рекон-

струкции по съоръ-

жението в летните 

месеци няма да се 

правят, защото се очаква трафикът в двете посоки да 

е голям. Тепърва предстои и избор на изпълнител.

„Със сигурност ще се наложи подмяна на бетонните 

панели от българска страна, както бе направено в ру-

мънската част на конструкцията преди време. Имаме 

готовност за увеличаване на капацитета на пропуск-

ливост на съоръжението в най-натоварените периоди“, 

информира Българинов.

От февруари на територията на ГКПП Гюргево беше 

пуснато ново трасе, което увеличи двойно капацитета 

за проверка и съответно преминаване в Румъния. Така 

вече са осигурени 13 ленти, като 7 са предвидени за коли, 

микробуси и автобуси, а шест са за товарни автомо-

били.

„Устойчиво и интегрирано градско 

развитие“ на  ОПРР. ФУГ предоставя 

618 394 лв. Предвиждат се ремонтни 

дейности по основната сграда и об-

лагородяване на прилежащото прос-

транство, обособяване на паркомес-

та и реконструкция на съществуващ 

декоративен елемент - пергола, който 

да осигурява връзка със съседната 

сграда на спортна зала „Диана“ в площ 

на открито, подходяща за изложби и 

културни мероприятия.

За ремонта на Музея на бойната 

слава ще се вложат над 1,65 млн. лв., 

които също са осигурени комбини-

рано. ФУГ е одобрил 248 453 лв., а 

1 407 902 лв. са по ПО 1 „Устойчиво 

и интегрирано градско развитие“ на 

Оперативна програма „Региони в рас-

теж“.
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В ход е процедура за Оценка на въздействието 

върху околната среда (ОВОС) на новия северен пътен 

възел „Трапезица“ на Велико Търново. Веднага след одо-

брението й строителството може да стартира. 

Съоръжението, което трябва да изведе трафика 

от старата част на града, е на стойност 10 млн. лв. 

и е планирано на идейна фаза преди 5 години. Според 

проекта възелът осигурява четири направления - Русе, 

Стара Загора, София и Варна, и ще премоства жп ли-

ния над историческата гара. Така се дава възможност 

и за директен достъп на туристите към крепостите 

Царевец и Трапезица, без да има нужда автобусите и 

автомобилите да влизат в централната и старата 

градска част. От там те много бързо ще достигат 

до буферния паркинг в подножието на Балдуиновата 

кула, който също се прави в момента. 

Транспортната връзка е решена като триклонен 

огледален образ на пътен възел – тип „тромпет”.

Проектирането е на консорциума ДЗЗД „Трапези-

ца”, в който влизат Институтът по транспортно 

строителство и инфраструктура и „Ий Кей Джей Бъл-

гария Кънсълтинг Енджиниърс”. За целта държавният 

бюджет осигури над 78 хил. лв.

Съоръжението на стойност 10 млн. лв. ще 
осигурява бърза връзка по четири направления

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Кметът на Бургас Ди-

митър Николов е проверил 

напредъка в изпълнението 

на няколко големи и важни 

за комплекс „Меден рудник“ 

проекти. Той е установил, 

че приключва изграждане-

то на нов паркинг за 100 

автомобила на обитате-

лите на три жилищни бло-

ка. „На този терен преди 

няколко години имаше де-

сетки незаконни метални 

гаражи“, съобщава общин-

ският пресцентър.

От местната адми-

нистрация посочват още, 

че продължава поетапно-

то оформление на инфра-

структурата в центъра 

на комплекса. Започнало е 

строителството на ули-

ца, по която от основна-

та пътна артерия – бул. 

„А. Г. Коджакафалията“, 

ще може да се пътува в 

посока бл. 333 и района в 

близост. Проектът включ-

ва още тротоари и ново 

осветление.

Стартирало е и из-

граждането на новия Мла-

дежки център в комплекса 

- място, което ще е полез-

но и интересно за подра-

стващите.

Нова детска градина за 14 деца ще бъде построена в добричкото 

село Стефан Караджа. Общината вече е обявила обществена поръчка за 

строителство на инженеринг. Предвидената инвестиция е в размер на 

до 208 500 лв.

Сградата ще бъде едноетажна, разположена в парцел със затворено вече 

училище и стара забавачка, които ще бъдат премахнати. Ще разполага със за-

нималня с кът за хранене и спалня, медицински кабинет, кухненски блок, перал-

но помещение и други. Одобреният проект трябва да е предвидил и изграждане 

на зала за спорт и музикални занимания,  както и възможност за адаптиране 

към бъдещи промени в броя на децата и в учебната програма.

Оферти се приемат до 10 юни 2021 г.

Две стари русенски сгради паметници на културата получиха 

финансиране за реставрация от Министерството на културата 

(МК). Средствата се отпускат по програма „Опазване на култур-

ното наследство”, чиято обща стойност тази година е 1,6 млн. лв.

За Доходното здание са предвидени малко над 80 хил. лв., кои-

то ще бъдат за реконструкции на покрива, техническите инстала-

ции и главните фасади на четири от корпусите. Ще се работи и по 

ВиК инсталацията, тъй като при интензивни валежи има проблем 

в подземното ниво на сградата. Планира се и изграждане на нова 

мълниезащита, както и ревизия на съществуващото ефектно ос-

ветление. Всички СМР, включени в проекта, трябва да приключат до 

15 ноември, като общината ще поеме половината от необходимите 

финансови средства.

Община Дупница обяви 

поръчка за избор на изпъл-

нител за ремонт и рес-

таврация на Часовникова-

та кула – символ на града. 

Прогнозната стойност на 

дейностите е близо 200 

хил. лв., а крайният срок за 

подаване на документи е 27 

юли 2021 г. Финансирането 

е осигурено чрез  „Устойчи-

во използване на културното 

наследство в Дупница и Кри-

ва паланка” по Програмата 

за трансгранично сътрудни-

Ремонтът на хасковската 

общинска станция „Смокините“ 

край Созопол ще приключи до 

ноември. Това съобщи кметът 

на Хасково Станислав Дечев. 

Разширяването на почивния 

дом е заложено в капиталовата 

програма на общината, а поръч-

ката е за 432 000 лв.

„Сега там около 1700 души 

могат да прекарат отпуската си. След ремонта се очаква капаци-

тетът да е за два пъти повече хора“, каза Дечев.

Следващата година ще бъде обявена втора обществена поръч-

ка, с която ще се оборудват новите бунгала в района.

чество INTERREG ИПП „България - Северна Македония“.

Предвидени са реставрация и консервация на въ-

трешната и външната дървена конструкция и цялостно 

укрепване, както и на каменните фасади. Ще бъде под-

менена и дървената обшивка по фасадата, като нейната 

визия се запазва. Ще се замени и ламариненият покрив. 

Старите часовници ще се демонтират и ще се поста-

вят нови.

Проектът ще обхване и зоната на обходното прос-

транство – стълбища и площадки с подпорни стени. Пло-

чниците около кулата ще се подменят с нови настилки 

от гнайс. Около знаковия обект ще се направи обходна 

пътека с габионни стени, които да осигурят стабилност 

и дрениране на терена.

Подадените оферти ще бъдат отворени на 3 август.

За консервация и реставрация на хотел 

„Тетевен“, който е „залепен” за Доходното 

здание, са предвидени над 108 хил. лв. Пари-

те са за фасадите и покрива на зданието, 

паметник от местно значение.

Свободна зона Бургас продава
челен колесен товарач Catherpilar 938H

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

Г-н Станев, Вие две го-
дини подред подкрепяте 
инициативи на Национал-
ния клуб на строителите 
ветерани, защо го прави-
те? 

Да, факт е. Членовете на 

НКСВ са елитът сред хора-

та, създали строителната 

мощ на България. Длъжни 

сме да отдадем заслужена 

почит на дългогодишните 

инженерно-технически ка-

дри, благодарение на чиито 

умения и опит се радваме на 

архитектура, оценена от не 

един или двама европейски и 

световни експерти.

Каква е връзката между 
двата бранша – туристи-
чески и строителен?

Безспорна е. Фирми-

те, членуващи в Камарата 

на строителите, са пряко 

свързани с повишаващото се 

ниво на предлаганите турис-

тически услуги в България, 

защото подобряването на 

материалната база и добре 

развитата инфраструктура 

към нея е от изключителна 

важност за привличане на 

висок клас платежоспособни 

посетители. 

През последните години 

се увеличи броят на 5-звезд-

ните хотели по Черномори-

ето, което е невъзможно 

без иновативното мислене 

на българските архитекти 

и високото качество, което 

дават строителите при ре-

ализация.

Националният борд по 
туризъм имаше идея да 
обедини сдруженията в 
туризма и да създаде ре-
гистър подобно на ЦПРС 
към КСБ, какво мислите за 
това и бихте ли използва-
ли опита на Камарата на 
строителите?

В една или друга степен 

тази идея бе осъществена 

през 2019 г. от Министер-

ството на туризма при съз-

даване на Национален ту-

ристически регистър (НТР), 

който се състои от няколко 

подрегистъра - на катего-

ризираните туристически 

обекти от кметовете на 

общини; на категоризира-

ните плажове; списък на 

вписаните в НТР сдружения. 

Туризмът, както и строи-

телството са браншове на-

беждавани, че са с най-висок 

дял на сивата икономика. 

Ефектът от НТР и Единната 

система за туристическа 

информация (ЕСТИ) ще до-

веде до изсветляване, съби-

ране на повече информация 

за анализ и правилно нацио-

нално планиране, както и до 

публичност на всички учас-

тници в процеса.

Цялата Ви професио-

нална кариера е свързана с 
курорта. Какво може да ни 
разкажете за изграждане-
то на комплекс „Албена“?

Рождената му дата е 

24 август 1969 г. с хотел 

„Доростор“. Преди 4 години 

на негово място бе открит 

5-звездният „Парадайс Блу 

Маритим“. Мисля, че това 

казва достатъчно. Името 

на курорта бе взето от 

творчеството на големия 

български писател Йордан 

Йовков - едноименния разказ 

„Албена“.

Кои са неговите строи-
тели и проектанти?

През 1966 г. главният 

проектант на курорта арх. 

Николай Ненов избира залива, 

където да бъде построен кк 

„Албена“. Строителството 

започва през 1968 г., в екипа 

на арх. Нинов са привлече-

ни арх. Тодорка Попова, арх. 

Христо Христов, арх. Райна 

Шопова, арх. Димитър Авра-

мов, арх. Мария Саваджиева, 

арх. Димитрина Василева и др.

Генерален изпълнител 

е Държавно строително-

монтажно обединение „Доб-

руджа“ от Толбухин (сега 

Добрич), а шефът на инвес-

титорската дирекция – инж. 

Димитър Киряков, често 

обичал да казва, че „изпълни-

тели са потомците на Кольо 

Фичето“. В тогавашния Тол-

бухин се създава специален 

строителен полигон, на кой-

то се изпълнява номенкла-

турата за бъдещия моде-

рен курортен комплекс. Там 

се изготвят сравнително 

малко на брой унифицирани 

панели, които обаче позволя-

ват голямо разнообразие по 

отношение на етажност и 

конфигурация.

Интересно е, че ко-

гато започва строител-

ството, наоколо няма нито 

едно дърво. Благодарение 

на ландшафтния проект на 

паркостроителя инж. Елена 

Качарова мястото бързо се 

изпълва с пищна зеленина, 

обогатена с много ценни и 

редки растителни видове.

Има ли според Вас и 
днес България достатъчно 
добри строители?

Ръстът на строител-

ството в последните годи-

ни - както жилищно и индус-

триално, така и курортно, 

индикира за високо ниво на 

българските компании, ра-

ботещи в сектора. Навлиза-

нето на много чуждестранни 

фирми, които инвестират в 

изграждане на материална-

та си база на територията 

на страната, е атестат за 

качеството и ефективност-

та, която дават компании-

те. Доброто познаване на 

новите материали, техники 

и използване на иноватив-

ните технологии в стро-

ителството допринася за 

участие в редица европей-

ски проекти и инициативи 

на българските компании. 

Разбира се, винаги може да 

се постига повече, но според 

мен е изключително важно 

строителите да поддържат 

връзката си с КСБ, която е 

източник на знания и опит.

Какви строителни ин-
вестиции са необходими, 
за да се поддържа ниво във 
Вашия бранш?

Допреди пандемията 

„Албена“ АД ежегодно ин-

вестираше средно около 20 

млн. лв. в изграждане на нови 

обекти, реновиране на съ-

ществуващата материал-

на база и инфраструктура. 

За съжаление през 2020 г. и 

2021 г. сведохме строител-

ните дейности до най-нале-

жащите. Въпреки очертава-

щата се икономическа криза 

продължаваме да поддържа-

ме стабилен рейтинг пред 

финансовите институции, 

което ни дава спокойстви-

ето да планираме в кратко-

срочен и дългосрочен план 

нашите намерения. Първите 

са съобразени с промените 

в търсенето на места за 

настаняване след COVID-19, 

а именно възстановяване 

на съществуващия къмпинг 

„Горска фея“. 

Ще завършим строи-

телството на третия ни 

5-звезден хотел „Амелия“, 

ще започнем проектиране 

на реконструкция на „Доб-

руджа“ за превръщането му 

в 4-звезден комплекс с по-

добрен конферентен блок 

и балнео център с мини ак-

вапарк. В дългосрочен план 

се предвижда пълна рекон-

струкция на търговската 

улица по италиански проект 

и превръщането й в мяс-

то на изкуствата, както 

и реконструкция на хотел 

„Лагуна маре“, където ще 

направим нова рецепция, рес-

торант с басейн на покрива 

му, а също и голф игрище с 

9 дупки в горната част на 

комплекса.

Обявихте намерения 
за изграждането на голф 
игрище. Как виждате бъде-
щето на страната ни като 
голф дестинация? 

България все по-често е 

споменавана като една от 

добрите дестинации за голф 

туризъм в Европа, а разви-

тието на инфраструктура-

та за този спорт допринася 

за утвърждаване на стра-

ната ни като целогодишно 

място, предлагащо високо-

качествен продукт. Само 

за няколко години у нас се 

появиха голф комплекси от 

световна класа, а невероят-

ното съчетание от красива 

природа и благоприятен кли-

мат ги превръщат в оазиси 

на спорта, СПА удоволствия-

та и активната почивка. 

Северното Черноморие 

има много подходящи ат-

мосферни условия. Нашите 

намерения са за голф парк с 

9 дупки в зелената зона на 

„Албена“ с хотелска част, 

риал естейт и трениро-

въчно поле (driving range), с 

голф академия, както и на 

професионално игрище с 27 

дупки в района на с. Рогаче-

во в местността Долината. 

Проектът носи името „Доли-

ната на мечтите“ и обхваща 

и винарна с дегустационна 

зала, конна база с открити 

манежи, бутиков хотел със 

СПА център, риал естейт с 

различен тип и разположение 

на къщи за продажба, сели-

ще, вкл. хотел, ресторанти, 

магазини, пазар, културен 

център, зеленчукови градини 

и оранжерии, администра-

тивни и всички необходими 

сгради и съоръжения за тях-

ното обслужване. А всичко 

това означава, че при нас 

строителните фирми ще 

имат доста работа. 

Как се справяте в ус-
ловията на пандемията, 
която като че ли най-силно 
удари Вашия бранш?

След анализ на негатив-

ните ефекти на COVID-19 

върху туристическата ин-

дустрия през изминалата 

година се наложи оптими-

зация на дейността на дру-

жеството с цел ефективно 

използване на материалната 

база и насочване към основ-

ния предмет на дейност на 

предприятието. Наложени-

те ограничителни мерки в 

началото на изминалата 

година относно свободно-

то движение на граждани-

те на ЕС и трети страни и 

частичното им разхлабва-

не в определени периоди не 

оказа съществено влияние 

в подобряване на туристи-

ческия поток към България 

през изминалия сезон. Дори 

със стартиралата масова 

ваксинация в почти всички 

държави ситуацията с раз-

пространението на COVID-19 

трудно ще се овладее и за 

този туристически сезон и 

най-вече след появата на но-

вите щамове. Европейският 

цифров зелен сертификат за 

ваксинация срещу COVID-19 

ще окаже благоприятно въз-

действие върху предстоящ-

ия сезон, тоест, освен да 

разчитаме на българските 

туристи и на съседните на 

нас държави, ще очакваме и 

увеличен брой на гостите 

от страни като Германия, 

Франция, Белгия и т.н. 

Освен традиционно желано място за лятна 
почивка курортният комплекс „Албена“ е и стро-
ителна гордост от миналото. Основан преди 
55 години (през 1966 г.), към 1989 г. това вече е 
най-модерният туристически обект на България 
с хотели образци на модерната архитектура и 
специално изградени паркови зони с уникална рас-
тителност. Днес е пример за това как градено-
то някога може да се пази и надгражда, а не да се 
руши. В голяма степен това се дължи на усилията 
на настоящия изп. директор на кк „Албена“ Кра-
симир Станев, чиято професионална кариера от 
първия ден до момента е свързана с комплекса. 

Той е и човекът, който не пропуска случай да 
отдаде дължимото на хората, които са изграж-
дали базата там, като традиционно отваря ши-
роко вратите й за събития на Националния клуб 
на строителите ветерани (НКСВ). Именно поради 
тази причина в навечерието на очертаващия се 
много труден туристически сезон разговаряме 
с г-н Станев за връзките между строителния и 
туристическия бранш, а също и за инвестициите, 
които предстоят в комплекса.

Красимир Станев, изп. директор на кк „Албена“:

Повишаващото се ниво на предлаганите туристически услуги е пряко свързано с работата 
на фирмите, изграждащи нашата инфраструктура
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Проектът е за 40 метра повече в южния участък от страната на Синайския полуостров
корабните линии могат да 

търсят и алтернативни 

маршрути.

Според SCA загубите, 

които претърпяха със за-

тварянето на най-бърза-

та морска връзка между 

Европа и Азия, са около 916 

млн. долара. А тъй като ка-

налът е един от основните 

източници на чуждестран-

на валута в Египет – гене-

рирал приходи от 5,6 млрд. 

долара през 2020 г., стра-

ната е готова да гаран-

тира, че ще запази своето 

господство над търговски-

те пътеки Азия и Европа. 

Разширяването ще 

обхване южния участък с 

около 40 метра на изток 

от страната на Синайския 

полуостров. Сегментът 

също ще бъде и удълбочен 

до 22 м. 

Проектът, който ще 

бъде реализиран през след-

ващите 24 месеца, включ-

ва и удължаване с 10 км на 

второто трасе на водния 

път, което е отворено 

през 2015 г., когато стра-

ната инвестира 8,5 млрд. 

долара. Това ще осигури 

възможност за двупосочно 

движение.

Швейцарското студио Manuel Herz Architects от-

кри педиатрия и родилна клиника в Тамбакунда, Се-

негал, която се отличава с решетъчната тухлена 

зидария и извити линии. Тя се явява като пристройка 

към съществуващата болница и е изградена по ини-

циатива на фондация „Йозеф и Ани Алберс“ и местна-

та благотворителна организация Le Korsa.

Отличителната S-форма на постройката е по-

влияна както от климата в региона, където темпе-

ратурите могат да се повишават до 45 градуса по 

Целзий, така и от заоблените форми на съществу-

ващите болнични сгради.

По дължината й минава коридор със стаи само 

от едната страна. Той е затворен от тухлена ре-

шетъчна структура, вдъхновена от параваните, 

използвани за обграждане на машрабиите в тра-

диционната арабска архитектура, и проектирана 

така, че въздухът да може свободно да минава през 

нея.

„Тънките структури са пряк отговор на климата. 

Възнамерявах да създам сграда, която не се нуждае 

от охлаждане – освен операционния блок и интен-

зивните отделения. Brise-soleil задържа слънцето 

и дъжда навън и позволява на въздуха да преминава 

през постройката. Температурните разлики между 

по-горещите и сенчестите по-хладни зони осигу-

ряват циркулацията. Следователно самата сграда 

е машина, създаваща микроклимат, по-умерен от 

заобикалящия“, каза Мануел Херц. Той разработва 

дизайна в тясно сътрудничество с местни лекари, 

инженери и майстори.

Здравното здание е построено с помощта на 

местни ресурси и материали, произхождащи пре-

димно от региона Тамбакунда. Това гарантира, че 

практически цялата финансова инвестиция остава 

там и е от полза за общността.

М е с т н ат а  у права 

на Хелзинки организира 

конкурс за проектира-

не и изпълнение на ма-

щабен строителен про-

ект. Става въпрос за 

реконструкция и промяна 

на предназначението на 

Makasiiniranta – най ста-

рата пристанищна част 

в града. Конкурсът ще се 

проведе на два етапа. А 

целта е с одобрената кон-

цепция да се трансформи-

ра напълно крайбрежната 

дестинация от 83 000 кв. м 

в пространство за култу-

ра, което да има високока-

чествени пешеходни зони, 

интегрирани с центъра 

на града, с възможност за 

изграждане на хотел, тър-

говски площи и други раз-

влекателни обекти.

Специално назначена 

комисия ще оценява всички 

кандидати, преди да бъдат 

обявени публично. Конкур-

сът е насочен към фирми 

от сектор „Строител-

ство“ и „Недвижими имо-

ти“. Могат да участват и 

консорциуми, които имат 

необходимите технически, 

финансови и други умения 

за изпълнение на проекта.

До втория етап ще бъ-

дат допуснати четирима 

от избраните кандидати. 

Те ще бъдат поканени да 

представят подробен про-

ект през февруари 2022 г. 

Желаещите могат да по-

дават оферти до 21 юни 

2021 г.

Амбициозната идея е 

част от стратегията на 

Хелзинки да се позицио-

нира като най-функцио-

налния град в света и да 

подобри още качеството 

на градския живот.

След четиригодишно 

обновяване този месец се 

отвориха нови простран-

ства на Филаделфийския 

музей на изкуствата в 

Пенсилвания, САЩ. По 

създаването им работи 

награденият с „Прицкер” 

архитект Франк Гери. Ре-

конструкцията и разшире-

нието, наречено Основен 

проект, обхваща площ от 

8360 кв. м, включително 

1850 кв. м ново простран-

ство в галерията. 

Музеят, проектиран 

от американския архи-

тект Хорас Трумбауер и 

неговия главен дизайнер 

- афроамериканския ар-

хитект Джулиан Абеле, е 

отворен за първи път за 

обществеността през 

1928 година. За Гери е било 

важно да покаже уважение 

към оригиналния интериор 

и в някои случаи дори да го 

подчертае. Затова се е 

съобразил с решенията на 

Трумбауер и Абеле и е ра-

ботил със същия 

материал - варо-

вик Kasota, който 

се добива в малък 

град в южната 

част на Минесо-

та. 

З а п а д н а т а 

тераса, известна 

още като Роби и 

Брус Висока тера-

са, е преустроена 

с интегрирани ка-

менни и гранитни 

рампи. На призем-

ния етаж е рено-

вирана зоната на 

главния вход, зала 

„Ленфест“. Каменните 

стени и колони са почис-

тени и са монтирани нови 

LED таванни светлини. 

Там Гери също така проек-

тира информационни бро-

ячи, облечени в дъгласка 

ела и покрити с бронзови 

плотове.

Долният и горният 

етаж са свързани от но-

вото публично простран-

ство, което ще се използ-

ва за мащабни инсталации 

и социални събития и е 

увенчано със снежнобял ку-

полен таван. До него води 

12-метрово скулптурно 

стълбище. На източната 

стена на форума има кар-

та на Америка, създадена 

от парчета въглен, на аме-

риканската художничка Те-

ресита Фернандес. Огънят 

(Съединените американски 

щати) „посочва циклите на 

разрушения и прераждания, 

върху които се гради исто-

рията на тази страна“.

Стара  195 -метро -

вата сводеста пътека, 

извита през екстериора 

на музея, е отворена от-

ново 50 години по-късно. 

Плочките „Гуаставино“ в 

сводовете между колона-

дите са възстановени, а 

под паркета са положени 

нови парни тръби, водо-

проводни, електрически и 

интернет кабели, за да се 

подобри инфраструктура-

та на институцията. Юж-

ната зала в края на този 

сводест проход също е 

реновирана и превърната 

в изложбена площ за скулп-

тури.

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

Египет официално раз-

кри плановете си за раз-

ширяване и удълбочаване 

на водния път на Суецкия 

канал (SCA). Президентът 

Абдел Фатах Ел-Сиси окон-

чателно е одобрил проек-

та. 

Решението идва малко 

повече от месец след като 

блокирането на огромния 

контейнеровоз Ever Given 

причини значителни загу-

би и повдигна въпроса, че 



циалност „Рекламна графика” 

в Националната художествена 

гимназия „Димитър Добрович” 

в родния си град и специалност 

„Плакат” във факултета по изоб-

разително изкуство на Велико-

търновския университет. Има 

магистърска степен по „Филмово 

и телевизионно изкуство“ в Нов 

български университет. През 

2016 г. е представен от столич-

ната галерия „Ракурси” на Меж-

дународния панаир за съвремен-

но изкуство „Арт-Атина”. Негова 

картина е част от колекцията 

Imago Mundi на Лучано Бенетон. 

Автор е на документалния филм-

портрет „Моделът” (2012). Живее 

и работи в София.

Росица Георгиева

Художествената галерия 

в Русе представя изложбата 

„Еонът на Постартиста“ на 

младия художник Явор Боянов. 

Експозицията включва 33 произ-

ведения. Творбите са изпълне-

ни с акрилни бои върху непалска 

хартия, каширана върху платно. 

Картините могат да бъдат раз-

гледани до 21 юни.

За вестник „Строител“ Боя-

нов разказа каква е философията 

на платната, които съставят 

изложбата. „Воден от вярата си 

в духовната сила на изкуството 

и вдъхновен от различни езоте-

рични направления, представям 

идеята за месианската фигура на 

артиста на Новата епоха. Разви-

тието на моя герой онагледявам, 

поставяйки го в сюжети от го-

лемите аркани на картите Таро. 

Превръщам го в своеобразен 

символ на Новата епоха, харак-

теризираща се с откриването 

на истинската воля на индивида 

и нейното реализиране, приема-

нето на живота и смъртта като 

две отделни фази на съществува-

нето, примиряването на противо-

положностите, разбирането, че 

любовта е движещата сила  
във Вселената, 

и осъзнаването, че Бог не е 

външен фактор, а е във всеки един 

от нас“, споделя той. „Без значе-

ние как бива наричан и коя е точ-

ната дата, приемана за негово 

начало, текущият приблизително 

2000-годишен период се определя 

като време на себереализация-

та и нарастващия интерес към 

всичко духовно. Епоха, през която 

пред човечеството ще се разкри-

ят велики древни тайни и то ще 

разбере законите на Вселената“, 

продължава Боянов и подчертава, 

че човечеството ще си спомни 

истинската причина за своето 

съществуване. 

„Много са нещата, които ак-

тивизират тези процеси, но 

ролята на основен катали-
затор предстои да поеме 
изкуството.

 Със способността си да про-

никва и в най-дълбоките нива на 

подсъзнанието символният език 

на изкуството подпомага ес-

тествения стремеж на човек да 

търси еманациите на непознава-

емото, да разширява своя поглед, 

като се обръща все повече навъ-

тре, а не навън, и така да забе-

лязва знаците, насочващи го към 

Истината. Артистът на Новата 

епоха е този, който ще придвижи 

духовното усъвършенстване на 

човека, помагайки във формира-

нето на неговото ново съзнание 

и припомняйки за божествената 

му същност“, казва още авторът. 

Явор Боянов е роден през 

1985 г. в Сливен. Завършил е спе-
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В следващия брой очаквайте

ИНТЕРВЮ ТЕМА ФОРУМ

Арх. Влади Калинов, 
началник на Дирекцията 
за национален 
строителен контрол

Енергийното обновяване на сградите 
заема ключово място в плановете за 
възстановяване и устойчивост на 
страните членки на ЕС – част III

Транспортна конференция 
„Инициативата „Три 
морета“ – единство, 
иновации, свързаност“

Коректор Румяна Кръстева 

Графичен дизайн  Влади Георгиев, инж. Галя Герасимова

Технически секретар – шофьор Момчил Михайлов

Юридически консултант  Валентин Дивеков 
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Годишната 
награда за 

2013 г. на НСОРБ 
в категория 

„Печатни медии“

Наградата 
на НСОРБ 
„Медиен 
глас на 

общините“ 
2018 г. и
2020 г.

Почетен плакет 
на ВСУ „Любен 

Каравелов“
2017 г.

Юбилеен плакет 
на ВТУ „Тодор 
Каблешков“

2017 г.

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

Фичето, 2018 г.

Специална 
награда „Гласът 
на родопските 
строители“ от 

ОП на КСБ – 
Смолян, 2019 г.

Специален 
приз 

„Скритото 
добро“ на 

Столичната 
община, 2017

Годишната 
награда на 

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

в областта 
на пътната 
безопасност

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

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

утвърждаване на медиацията

ВЕСТНИК „СТРОИТЕЛ“ Е НОСИТЕЛ НА:

2020 – Yavor Boyanov: Cut-Ups (Gifted, София, България)

2020 – Yavor Boyanov's Birthday Party/Exhibition (Галерия „Лампион“, София, България)

2018 – The Аеon of the Postartist (Галерия „Ракурси“, София, България)

2018 – Blessed to be Damned (Галерия „Етюд“, София, България)

2014 – Comfortable Nightmares by Yavor Boyanov (Галерия „Викинг“, София, България)

2013 – Yavor Boyanov: PAINtings 2008-2012 (Галерия „Май“, Сливен, България)

2013 – Yavor Boyanov: Valentine's Day Special (Ателие „Пластелин“, София, България)

2009 – Глад за безумие (Художествена галерия „Жеравна“, Жеравна, България)

Десислава Бакърджиева 

Суперзвездата Лука Шулич, 

съосновател и член на прочу-

тото 2CELLOS, идва у нас със 

своето специално шоу за ви-

олончело и пиано Live Summer 

2021. Той ще бъде акомпаниран 

от младия български пианист 

Евгени Генчев, който вече е раз-

познаваем на световната сце-

на. Спектакълът ще гостува на 

6 септември във Варна, Летен 

театър, и на 7 септември в 

Пловдив – Античен театър.

Двамата виртуози ще из-

пълнят едни от най-големите 

рок и поп хитове на всички вре-

мена, като Bohemian Rhapsody, 

Nothing Else Matters, Numb, The 

Sound of Silence, Smells Like Teen 

Spirit, Chandelier. Програмата им 

включва и много филмова музи-

ка - емблематични парчета от 

саундтраците на Nuovo Cinema 

Paradiso, Shallow. Музикантите 

остават верни и на класически-

те шедьоври, част от техния 

репертоар - Spiegel im Spiegel, 

Nuvole Bianche.

Шулич и Енчев, макар и от-

скоро да са заедно, са утвърден 

тандем и покоряват сърцата 

на музикалните ценители. През 

2020 г. те са представили своя-

та програма на уникални места 

в Европа, между които на Nо 

Border Music Festival до езерата 

Фузине сред красотата на Ита-

лианските Алпи.

Десислава Бакърджиева

Този юли ненадминатият 

майстор на мистериите М. 

Найт Шаямалан ще ни хване „В 

капана на времето“ и ще ни от-

веде на провокиращо пътешест-

вие до абсолютните предели на 

времето и пространството. 

Освен режисьор и сценарист на 

филма, Шаямалан е и продуцент 

заедно с Ашвин Раджан и Марк 

Бийнсток.

Актьорският екип на „В ка-

пана на времето“ включва но-

сителя на „Златен глобус“ Гаел 

Гарсия Бернал („Твоята майка 

също“, „Вавилон“), Вики Крийпс 

(„Невидима нишка“), Руфъс Сюъл 

(„Градът на мрака“, „Бащата“), 

Кен Люнг („Изгубени“, „Междуз-

вездни войни: Силата се пробуж-

да“), Томазин Макензи („Джоджо 

Заека“), Ембет Дейвиц („Мъже-

те, които мразеха жените“) и др. 

Историята е за младо се-

мейство, което се отправя на 

пътешествие към усамотен 

тропически плаж. Мястото е 

повече от невероятно и макар 

не толкова безлюдно, колкото са 

се надявали, предлага идилия от-

въд най-смелите им мечти. Но 

се оказва, че райското кътче 

крие ужасяваща тайна. По ня-

какъв необясним начин всичко, 

което се намира на плажа, ос-

тарява неимоверно бързо, като 

целият живот на хората се съ-

кращава до един-единствен ден 

и никой от тях не е способен да 

си тръгне от брега. Семейство-

то има на разположение само ня-

колко часа да разкрие мистерия-

та и да успее да се спаси, преди 

да е станало твърде късно.
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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


