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Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната 
община по „Обществено строителство“:

BG.121357Q/UДо края на юни започваме 
ремонта на столичния булевард 
„Първа българска армия“

Близо 300 жилищни сгради в 
Кюстендил са в очакване на нов 
етап от Националната програма 
за енергийна ефективност

ИНТЕРВЮ РЕПОРТАЖ стр. 6-7  стр. 10-12

Мирослав Еленков

По Програма „Транспорт-

на свързаност 2021 – 2027“ 

ще модернизираме гарови 

комплекси по направлението 

София – Перник – Радомир. 

Това съобщи служебният 

зам.-министър на транс-

порта, информационните 

технологии и съобщенията 

Нели Андреева по време на 

откриването на обновеното 

приемно здание на жп гара 

Казичене. По думите й кон-

кретните параметри на про-

ектите ще бъдат известни 

след одобрение на новата 

програма от Европейска-

та комисия. На събитието 

присъстваха инж. Красимир 

Папукчийски, ген. директор 

на Национална компания „Же-

лезопътна инфраструктура“ 

(НКЖИ), и инж. Галина Васи-

лева, ръководител на Упра-

вляващия орган на Опера-

тивна програма „Транспорт 

и транспортна инфраструк-

тура“ (ОПТТИ).

„През програмен период 

2014 – 2020 г. сме отдели-

ли над 30 млн. лв. от ОПТТИ 

за модернизация на гарови 

комплекси по направление-

то София – Бургас“, посочи 

зам.-министър Андреева. Тя 

допълни, че жп гарите Поду-

яне, Казичене и Карнобат са 

завършени.

Проектът „Реконструк-

ция на гаров комплекс Ка-

зичене“  е  на  стойност 

1 115 653 лв. без ДДС, а из-

пълнител на строителните 

дейности е ДЗЗД „Казичене 

Билд 2018“, състоящо се от 

„Билдинг Комфорт“ ЕООД, 

„Трейс – София“ ЕАД и „Термо 

Консулт София“ ЕООД.

През програмен период 2014 – 2020 г. са отделени над 30 млн. лв. от ОПТТИ 
за модернизация на жп комплекси по направлението София – Бургас
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17 юни
Инж. Любомир Качамаков, 
председател на ОП на КСБ – София 

и вицепрезидент на FIEC

Победителите са от 
Техническия университет 
в София

Десислава Бакърджиева

„ЧЕЗ осигури още две стипендии 

на студенти в конкурса „Стани сти-

пендиант на ЧЕЗ“. Победителите са 

четвърти курс бакалаври по специ-

алност „Електротехника“ в Техниче-

ския университет в София - Пресиян 

Тодоров и Ваньо Николов“, съобщиха 

от дружеството. Конкурсът е про-

веден в два етапа – кандидатстване 

по документи и събеседване с фина-

листите, при стриктно спазване 

на противоепидемичните мерки в 

страната. 

„Поздравявам победителите и 

им желая още много успехи в тях-

ното професионално израстване. 

Българската енергетика има нужда 

от успешни и жадни за знание спе-

циалисти, които да я подготвят за 

бъдещето. Затова ЧЕЗ превърна в 

своя кауза развитието на професио-

налното образование и вече 16 годи-

ни работи, за да открива, подпомага 

и мотивира младите таланти да 

намерят професионална реализация 

в България“, е казал Карел Крал, реги-

онален мениджър на ЧЕЗ за България.

„Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за 

студенти е част от програмата 

„Стани стипендиант на ЧЕЗ“, която 

стартира през 2012 г. Първоначално 

тя е предназначена за ученици в XII 

клас от професионалните гимназии 

с електротехнически профил в За-

падна България, но впоследствие ЧЕЗ 

е започнало да осигурява стипендии 

и за успешни студенти, както и за 

сираци и полусираци с интереси в об-

ластта на електротехниката. През 

април се проведе деветото издание 

на конкурса за ученици, който беше 

спечелен от отборите на ПГТЕ „Хе-

нри Форд“ – София, БПГ „Ичко Бой-

чев“ – Благоевград, ПГТЕ „Хр. Ботев“ 

– Монтана. Предстои набирането на 

кандидати за социална стипендия.

Повече информация за конкурса, 

както и интервюта с победителите 

може да се намери на www.stipendiant.

com. 

18 юни
Румен Радев, президент 

на Република България

В. „Строител“

Председателят на УС на Ка-

марата на строителите в Бъл-

гария (КСБ) инж. Илиян Терзиев 

посети редакцията на вестник 

„Строител“, за да разговаря с 

екипа на изданието по акту-

ални теми. Той беше придру-

жен от членовете на Съвета 

на директорите на „Вестник 

Строител“ ЕАД инж. Любомир 

Качамаков, който е и вицепре-

зидент на Европейската фе-

дерация на строителната ин-

дустрия (FIEC) и председател 

на ОП на КСБ – София, и инж. 

Благой Козарев, председател на 

Контролния съвет на Камара-

та. Гостите бяха посрещнати 

в нюзрума от прокуриста и гла-

вен редактор на в. „Строител“ 

Ренета Николова. 

„Аз лично съм доволен от 

работата на вестника. Има 

много неща, които се правят 

добре, има и такива, които с 

общи усилия можем да подо-

брим. В някои направления изда-

нието може да бъде малко по-

настоятелно, но без да минава 

добрия тон“, каза в началото 

инж. Терзиев.

Инж. Любомир Качамаков 

припомни, че това е втората 

среща на екипа на изданието 

с председателя на УС на КСБ, 

чиято цел е ръководството на 

Камарата да получи обратна-

та връзка от журналистите за 

предизвикателствата, с които 

се сблъскват в ежедневната си 

работа.

След това инж. Илиян Тер-

зиев се обърна към присъства-

щите служители на медията 

всеки да сподели има ли и как-

ви проблеми в дейността си. 

Общото мнение на екипа бе, 

че в. „Строител“ е добре функ-

ционираща машина, с колектив, 

съставен от хора, които рабо-

тят заедно от много години и 

всеки знае и изпълнява своите 

задължения. В. „Строител“ ра-

боти по ясни и дефинирани пра-

вила и процедури за качество 

и отчетност, сертифицирани 

със стандарти ISO 9001:2008 

и ISO 9001:2015. Като труд-

ности пред екипа бяха посоче-

ни налаганите ограничения в 

пандемията, по-редките лични 

контакти с институциите и 

все още малкото организирани 

събития.

Инж. Благой Козарев се по-

интересува от развитието на 

интернет сайта на изданието 

www.vestnikstroitel.bg и присъст-

вието му в социалните медии. 

Ренета Николова го информи-

ра, че сайтът е със сериозен 

брой посещения, както и че 

екипът продължава да търси 

нови механизми, за да увелича-

ва интернет присъствието на 

изданието и последователите 

му в социалните мрежи. Глав-

ният редактор информира и че 

отскоро в. „Строител“ заснема 

собствени видео клипове за сай-

та и за YouTube канала си. Вече 

са подготвени такива видео ре-

портажи на медията за ползи-

те от енергийното обновяване 

на сградите, като видеата са 

заснети в Бургас и Кюстендил. 

Екипът е заснел и подготвил и 

видео материали за откриване 

на жп обекти. На финала Рене-

та Николова съобщи, че започва 

и усилена подготовка на Осма-

та фотоизложба, посветена 

на Деня на строителя – Дими-

тровден. И тази година експо-

зицията, която традиционно се 

организира от КСБ и в. „Строи-

тел” със съдействието на Сто-

личната община, ще бъде разпо-

ложена на пешеходния мост над 

бул. „България“ до НДК.

Снимка Емил Христов
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„Ремонтът на жп гара 

Казичене завърши в срок 

въпреки трудностите, по-

родени от взаимодействи-

ето с проекта за модерни-

зация на жп линията София 

- Елин Пелин“, изтъкна 

Нели Андреева. Тя добави, 

че дейностите по рекон-

струкцията на железния 

път на територията на 

гаровия комплекс продъл-

жават. Срокът за завърш-

ване на линиите по цялото 

направление между София 

и Елин Пелин е до края на 

2022 г.

„Благодаря за положе-

ния труд от страна на 

строителите и на всич-

ки екипи, които работиха 

по проекта. Въпреки пан-

демията успяхме да се 

справим с повечето от 

проектите в срок. Железо-

пътното строителство е 

едно предизвикателство“, 

посочи инж. Папукчийски. 

В отговор на въпрос на 
вестник „Строител“ 

той коментира, че в 

рамките на годината се 

очаква да приключат ре-

монтните дейности по 

гарите Искър и Стара За-

гора. Ще бъдат обявени и 

процедурите за избор на 

изпълнители за гарите 

Айтос, Шумен, Разград и 

Червен бряг. „Списъкът е 

огромен. 

Стартираме големи 

инфраструктурни 
проекти в рамките на 
следващите 2 месеца

 – говоря за всички 

обекти в участъка от 

Елин Пелин – Пловдив. По-

ставяме сигнализацията в 

участъка Пловдив – Бургас. 

Проектираме удвояване на 

жп линията Свиленград 

– Пловдив и проектира-

ме линията в участъка 

Мездра – Медковец“, каза 

инж. Папукчийски. Той обяс-

ни, че е готов проектът 

Медковец – Видин, който 

ще стартира през тази 

година. „По направлението 

Драгоман – сръбска грани-

ца са в ход строителните 

дейности по линията Со-

фия – Волуяк. Бях на среща 

с колегата от македонска 

страна, който ме увери, 

че те също са започнали 

техните процедури, и се 

надявам 2026 г. да имаме 

жп връзка от София до 

Скопие. Ще стартираме и 

процедура за избор на из-

пълнители на жп линията 

Перник – Радомир и София 

– Перник“, добави ген. ди-

ректор на НКЖИ.

Специално за вестник 

„Строител“ инж. Папукчий-

ски коментира, че 

НКЖИ ще се включи 
с много проекти по 
националния План за 
възстановяване и 
устойчивост. 

„Стойността на за-

данията, с които участ-

ваме, е 780 млн. лв. „Тези 

средства са концентри-

рани основно в проекти 

за модернизация на гарови 

терминали, осигурителна 

техника, изграждане на 

диспечерско управление и 

внедряване на европейска 

система за контрол на вла-

ковете. Това са основните 

направления, по които ще 

работим. Заложени са и за-

дания за подмяна на осве-

 от стр. 1

тителните тела на голям 

брой гари, включително и 

изграждането на фотовол-

таични системи на тери-

ториите им“, посочи той. 

На събитието стана 

ясно, че с реконструкцията 

на гаров комплекс Казиче-

не е осигурена комфортна, 

безопасна и достъпна сре-

да за пътниците и персо-

нала, отговаряща на всич-

ки съвременни европейски 

изисквания. Пocтигнaтo 

е пълнo apxитeктypнo 

oбнoвлeниe чpeз внeдpя-

вaнe нa виcoкoкaчecтвe-

ни и eнepгoeфeктивни 

мaтepиaли. Пoдмeнeни ca 

външнaтa и фacaднaтa 

дoгpaмa, направена е ця-

лостна реконструкция 

на инфраструктурата и 

помощните технологич-

ни сгради и съоръжения. 

Дo вcички нивa нa гapo-

вия кoмплeкc e ocигypeн 

дocтъп зa лицa c нaмaлeнa 

пoдвижнocт чpeз изгpaж-

дaнe и мoнтиpaнe нa paмпи 

в oтгoвop нa eвpoпeйcки-

те изиcквaния. Извършени 

са дейности и по подмяна 

на настилките в района на 

гарата, както и паркоус-

тройство, озеленяване на 

площи и благоустройство. 

Също така е осигурена 

WiFi мрежа.

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.

Снимка в. „Строител“
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В рамките на Между-

народната конференция за 

дигитализация и кръгова 

икономика, част от Архите-

ктурно-строителна седми-

ца 2021, на 18.06.2021 г. от 

10.00 ч. Клийнтех България в 

партньорство с Камарата 

на строителите в България 

и Изпълнителната агенция 

за насърчаване на малките 

и средните предприятия ще 

представят възможности 

пред българския строителен 

сектор в прехода към цифро-

визация и кръгова икономика. 

Строителният сектор 

е приоритетен за Евро-

пейския съюз в прехода към 

зелена и кръгова икономи-

ка и декарбонизацията му 

Мирослав Еленков

„За  мен  е  чест да 

участвам за поредна го-

дина в най-утвърденото 

събитие за архитектура 

и строителство. Искам 

да пожелая все повече из-

ложители, клиенти, инова-

тивни технологии да бъ-

дат представяни на този 

форум, който е барометър 

на бизнеса в тази насока“. 

Това каза изп. директор 

на Национална компания 

Индустриални зони Антоа-

нета Барес на официално-

то откриване на 21-вото 

издание на Архитектурно-

строителна седмица в Ин-

тер Експо Център в София. 

Сред официалните гости 

бяха изп. директор на Из-

пълнителната агенция за 

насърчаване на малките и 

средните предприятия д-р 

Бойко Таков, изп. директор 

на Камарата на строите-

лите в България Валентин 

Николов и инж. Йордан Ни-

колов, изп. директор на 

Българската асоциация за 

изолации в строителство-

то, който е и председател 

на секция „Изолации“ в КСБ. 

На събитието от страна 

на Камарата на строите-

лите в България присъст-

ваха и Димитър Копаров, 

член на СД „Строителна 

квалификация“ ЕАД и ди-

ректор на дирекция „Ор-

ганизационна политика“ в 

КСБ, инж. Виолета Ангели-

ева, директор на дирекция 

„Анализи, строителство, 

професионална квалифика-

ция и мониторинг“.

По време на изложение-

то ще бъдат представени 

различни продуктови на-

правления - системните 

решения за отопление, 

климатизация, флийт ме-

ниджмънт, хидроизолации, 

строителни материали и 

довършителни дейности и 

др. Архитектурно-строи-

телна седмица 2021 г. ще 

предложи много систем-

ни решения, отличаващи 

се с високи технологии. 

Сред тях е контролер, оп-

тимизиращ работата на 

климатичните системи. 

Интересни са и интели-

гентните хибридни сис-

теми за отопление и ох-

лаждане, както и такива 

за рекуперация на топлина 

и свеж въздух. Система-

та пести енергия, подава 

въздух равномерно в по-

мещенията, пречиства 

го и може да се управлява 

онлайн през смартфон или 

таблет. Други любопитни 

предложения са стъклени-

те системи от последно 

поколение – за изграждане 

на преградни стени, без-

рамкови стъклени балкони, 

остъклявани тераси, зимни 

градини.

ще бъде едно от основ-

ните предизвикателства 

за политиката на ЕС през 

следващото десетилетие. 

Цифровизацията предос-

тавя неограничени възмож-

ности за оптимизация на 

строителните процеси. 

Намаляване на ресурсната 

интензивност на сектора, 

преминаване към цифрови 

процеси и изграждане на ка-

пацитет на работната сила 

са само част от тенденци-

ите, които ще оказват вли-

яние на строителния бизнес 

на европейско и национално 

ниво в следващите години. 

Адаптацията към тази нова 

реалност ще изисква моби-

лизация на ресурси, изграж-

дане на знания и партньор-

ства. 

Клийнтех България, в 

качеството й на официален 

партньор на Европейския 

институт за иновации и 

технологии (ЕИТ) – звено 

на ЕС, и регионален хъб ме-

ниджър на EIT Manufacturing 

за България, ще предостави 

информация за възможност-

ите, които Европейска-

та иновационна общност 

предлага в България, както 

и отворените програми за 

финансиране и развитие на 

иновационни продукти и ус-

луги. Клийнтех България ще 

осигури достъп на българ-

ските строителни фирми до 

тази международна мрежа, 

както и експертна подкре-

па и консултиране в прехода 

към цифрова и кръгова тран-

сформация. 

EIT Manufacturing е общ-

ността за знания и инова-

ции на ЕИТ, целяща да под-

помогне трансформацията 

на европейската индустрия, 

включително и строител-

ството, към ефективни, 

„зелени” и дигитални проце-

вят възможности, насочени 

към малки и средни пред-

приятия, както и бъдещи 

дигитални услуги за бъл-

гарските строителни ком-

пании, които предстоят да 

бъдат реализирани до края 

на 2021 г. 

Заедно с това в рамките 

на конференцията ще бъде 

представено и новоучреде-

ното сдружение „Европей-

ски цифров иновационен хъб 

в сектор строителство“, 

който предстои да разгър-

не своята дейност и създа-

де платформа за сътрудни-

чество между българската 

строителна индустрия и 

академичната общност 

в страната по темите, 

свързани с въвеждането на 

Строително-информацион-

ното моделиране (СИМ) и 

цялостната цифровизация 

на строителния бранш. 

си, разчитащи на квалифи-

цирана работна сила. Меха-

низмите на трансформация 

включват изграждането на 

международна общност от 

водещи индустриални компа-

нии, университети и научно-

изследователски центрове, 

които в партньорство ре-

ализират иновационни про-

екти, развиват капацитет 

и дигитални и кръгови ре-

шения. 

По време на конференци-

ята на 18.06.2021 г. Марияна 

Хамънова, изпълнителен 

директор на Клийнтех Бъл-

гария, и Dr. Blanca Chocarro 

Ruiz, проектен мениджър 

Кръгова икономика в EIT 

Manufacturing, ще предста-

Снимка авторът
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Министър Виолета Комитова: 

петък, 18 юни 2021 Ñòðîèòåë

Росица Георгиева

През седмицата кметът на Столич-

ната община (СО) Йорданка Фандъкова 

провери строителните работи на детска 

ясла в район „Триадица“ и на градина „Йоан 

Павел II“ в р-н „Лозенец“.

Обекта в „Триадица“ тя посети заедно 

със зам.-кмета на София по направление 

„Обществено строителство“ инж. Ангел 

Джоргов. Там се изпълнява преустройство 

на общинска сграда на ул. „Боянски водо-

пад“ в жк „Гоце Делчев“, която е била бивш 

спортен клуб. След реконструкцията й в 

нея ще бъдат разкрити две нови яслени 

групи. Дейностите са започнали през май 

и се очаква до края на настоящата го-

дина учебното заведение да приема деца. 

В момента текат демонтажни работи, 

изграждат се преградни стени. Предстои 

поставяне на хидроизолация на покрива. 

Строителите увериха столичния кмет, 

че сроковете ще бъдат спазени. 

В район „Триадица“ се изгражда и нова 

сграда за 8 групи в „Манастирски ливади“. 

В ход са и строителни дейности по из-

местване на топлопровода на 35-а ясла, 

което ще позволи реализацията на втори 

корпус за 4 групи и физкултурен салон.

Обновяването на градина „Йоан Па-

вел II“ в „Лозенец“ Йорданка Фандъкова 

посети със зам.-кмета на СО по направ-

ление „Зелена система, екология и земеп-

олзване“ Десислава Билева. Те бяха инфор-

мирани, че дейностите ще приключат до 

юни. Предстои засаждането на жив плет 

и озеленяване на столичната градина, 

която се намира на бул. „Евлоги и Христо 

Георгиеви“. Предвижда се да бъдат заса-

дени допълнително широколистни и игло-

листни дървета. Обновяването й започна 

през април и включва възстановяване на 

осветлението с нови стълбове и освети-

телни тела, алейната мрежа с настилка 

от бетонови плочи и бордюри. Направена 

е детската площадка на мястото на ста-

рата, като отново е осигурено детско 

влакче, което е било елемент на старото 

съоръжение. Ремонтът е съгласуван по 

Закона за културното наследство с Ми-

нистерството на културата, тъй като 

градината е включена в  Списъка на зеле-

ните площи, декларирани като паметни-

ци на градинското и парково изкуство на 

територията на София.

Десислава Бакърджиева 

След като в началото 

на годината избраният от 

Фонда на фондовете (ФнФ) 

посредник „Витоша Венчър 

Партнърс“ ООД сключи 

първите си четири сделки, 

сега обявява следващата 

група от тринадесет ин-

вестиции за затворени. 

Това съобщиха от ФнФ, 

като уточниха, че седем 

от компаниите, които Фон-

дът е подкрепил, са част 

от акселераторската про-

грама Vitosha ACCELERATE. 

Общата стойност на ин-

вестициите е 5,32 млн. лв., 

от които 5,16 млн. лв. са 

публични средства, като 

ресурсът е предоставен 

от ФнФ по ОП „Иновации 

и конкурентоспособност 

2014 - 2020“, съфинансира-

на от Европейския фонд за 

регионално развитие. До-

пълнително привлеченият 

частен капитал е близо 

160 хил. лв.

Емил Христов

Около необходимостта 

от работа в посока включ-

ването на повече малки и 

средни предприятия в из-

пълнението на проекти, 

възлагани от държавни 

компании, се обединиха 

служебните министри на 

регионалното развитие и 

благоустройството арх. 

Виолета Комитова и на 

икономиката Кирил Пет ков 

на съвместна пресконфе-

ренция.

Министър Комитова по-

сочи, че констатациите от 

извършената от МРРБ про-

верка на „Автомагистрали“ 

ЕАД и в доклада на Сметна-

та палата съвпадат. Тя на-

помни, че за 84 свлачища и 

срутища през последните 2 

години авансово са платени 

средства, като досега е ук-

репено срутището по пътя 

за Рилския манастир. Ми-

нистърът изрази мнение, 

че шансът за завършване 

на останалите обекти, за 

които още няма проекти, в 

срока по сключените за тях 

договори – до края на годи-

ната, е минимален.

На въпрос на репортер 

на в. „Строител“ 

кога ще се възстановят 
разплащанията към контр-
агенти и ще започнат да 

се приемат актове за вече 
изпълнени СМР, 

министър Комитова 

отговори, че в момента 

няма спиране на плащани-

ята. „Ние заварихме завър-

шени строително-монтаж-

ни работи по пътища, като 

мога да дам за пример учас-

тъка от АМ „Тракия“ между 

Стара Загора  и   Чирпан. 

Обектът там се завършва 

на части от км до км, сер-

тифицира се, издават се 

фактури и след това се из-

пълнява следващата част 

от него. Получих сигнал от 

една от фирмите, че оч-

акват 16 млн. лв. да им се 

изплатят и след проверка 

установихме, че има по-

добни задължения в размер 

на 600 млн. лв.“, поясни ми-

нистърът на регионалното 

развитие и благоустрой-

ството.

„В този момент ние 

не можем да разполагаме 

свободно с бюджета. Няма 

Народно събрание, загу-

бихме още една седмица 

да измислим с министъра 

на финансите Асен Васи-

лев откъде да намерим 

необходимите средства. 

Подготвяме министерско 

постановление, с което ще 

решим въпроса. Щом полу-

чим парите, започваме раз-

плащанията и няма да за-

бавим нито едно“, каза тя. 

Министър Комитова заяви, 

че продължават проверки-

те на изпълнените вече 

пътни участъци, като се 

сравнява дали извършена-

та работа съответства 

на посочената в докумен-

тите. 

Видео клип от съби-
тието може да се види 
на сайта на изданието 
https://vestnikstroitel.bg/ 
и на YouTube канала на 
вестника.
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КСБ е много ценен партньор 
при подготовката на 
законодателни промени

Инж. Ангел Джоргов, зам.-кмет на Столичната община по „Обществено строителство“:

Росица Георгиева

Инж. Джоргов, стро-
ителният сезон в столи-
цата вече започна. Колко 
и кои са важните инфра-
структурни проекти, по 
които ще се работи през 
това лято?

 Най-големият обект, 

който започнахме тази 

година, е реконструкция-

та на трамвайното трасе 

от Съдебната палата до 

кв. „Княжево“. През 2021 г. 

ще се реализира първият 

етап от Съдебната па-

лата до трамвайно ухо 

„Бъкстон“. Към момента 

дейностите се развиват 

според заложения план. 

Приключи демонтажът на 

трамвайните релси и кон-

тактно-кабелната мрежа. 

Ремонтира се единият ло-

кал на пл. „Македония“, къ-

дето се обособява и т.нар. 

линеен парк. Габаритът на 

това трасе се разширява. 

До края на юни работата 

в този участък трябва да 

приключи и да започне в 

другото платно. 

Вече имаме готовност 

да се насипва пътното 

легло по локала на пл. „Ма-

кедония” и да се изгражда 

новото трамвайно трасе. 

Но поради метеорологич-

ната обстановка и всеки-

дневните валежи изчаква-

ме с осъществяването на 

тази фаза. 

Предстои да започ-

нат и дейностите по ул. 

„Алабин“. На първо време 

ще бъдат реконструи-

рани пътните платна и 

трамвайните линии. Така 

ще има проходимост по 

тротоарите в района. А 

в следващия етап, когато 

се създаде възможност за 

пешеходен трафик по ули-

цата, ще започнат и СМР 

по тротоарите. Улицата 

е изключително натова-

рена, с много търговски 

обекти и задължително 

трябва да осигурим про-

ходимост за посетители-

те и живущите. Очаквам 

строителството по този 

участък да започне от 20 

юни. 

Продължаваме раз-

ширението на бул. „Тодор 

Каблешков“. Приключи из-

граждането на топлофик-

ационния колектор и дей-

ностите по северното 

платно.  Изпълнени са и 

обратните насипи при ул. 

„Костенски водопад“, като 

е положен и асфалтът от 

ул. „Костенски водопад“ до 

бул. „България“. Вторият 

етап, който  също изпъл-

няваме тази година, об-

хваща северното платно 

от ул. „Костенски водопад“ 

до ул. „Луи Айер“. В ход е 

обновяването на кръсто-

вището при ул. „Луи Айер“. 

Друг ключов проект 

в строителната ни про-

грама е ремонтът на ул. 

„Шишман“. Изготвили сме 

много строг график на ра-

бота на експлоатационни-

те дружества, които до 

момента работят в срок. 

Има достатъчен брой хора 

и машини, ангажирани на 

обекта и през почивните 

дни. „Софийска вода“ АД и 

„Топлофикация София“ ЕАД 

подменят ВиК и топло-

фикационната мрежа под 

улицата.  

Продължава и реализи-

рането на втория етап от 

ремонта на ул. „Николай 

Коперник“ в район „Сла-

тина“. Стартирахме СМР 

преди 3 седмици. Изпъл-

нителите фрезоваха съ-

ществуващата настилка, 

извършиха изкопни работи. 

Паралелно експлоатацион-

ните дружества работят 

по подмяна на техните съ-

оръжения. Строителство-

то и тук не изостава от 

заложения график. Пред-

стои да се извършват оф-

ормяне на пътно легло и 

насипване на основа. 

До края  на месеца 

очак ваме да  открием 

строителна площадка 

за ремонта на ул. „Първа 

българска армия“. СМР по 

трасето са разделени на 

два етапа. Районната ад-

министрация работи ак-

тивно за изкупуването на 

2 - 3 имота от  западната 

страна. Затова ще запо-

чнем дейностите откъм 

ул. „Каменоделска“ в посо-

ка запад.

 

На финалната пра-
ва е търгът за избор на 
изпълнител за изграж-
дането на Източната 
тангента. Какви са очак-
ванията на администра-
цията по отношение на 
изпълнението на това 
трасе, което ще се реа-
лизира при осигуряване 
на средства за него?

След като отворихме 

ценовите предложения на 

участниците в процеду-

рата, някои от фирмите 

трябваше да предоста-

вят обосновка на офер-

тите си. В момента тече 

срокът за обжалване и 

ако няма такова, през юли 

може да имаме подписан 

договор с изпълнител. 

Източната тангента 

е обект, който е включен 

в списъка за финансиране 

чрез заема от Европейска-

та инвестиционна банка 

(ЕИБ), и можем да започ-

нем работа още тази го-

дина. Трябва да е ясно, че 

обществената поръчка е 

на инженеринг и ще има-

ме период на проектиране 

преди същинското стро-

ителство. Ще е необхо-

димо технологично време 

не само за подготовка на 

проектите, но и за тях-

ното одобрение. Въпреки 

това е напълно възможно 

реалното строителство 

да стартира 2021 г.

 

Друг голям търг на 
Столичната община е 
свързан с разширяване-
то на бул. „Ломско шосе“. 
Бихте ли ни дали повече 
подробности за обекта 
от чисто техническа 
гледна точка, както и 
как ще се осигурят сред-
ствата?

„Ломско шосе“ също е 

в списъка за финансиране 

от ЕИБ. Изпълнението му 

ще е на два етапа зара-

ди градоустройствени и 

отчуждителни процеду-

ри. Обявили сме търг за 

разширение на булеварда 

от метростанция „Лом-

ско шосе“ до жп линията. 

Тук се включва и изграж-

дането на връзката с ул. 

„Обелско шосе“, и отбивка-

та към с. Мрамор. Срокът 

за подаване на оферти е 

до края на юни. Надявам се 

в рамките на настоящата 

година да имаме открита 

строителна площадка. 

Избираме изпълните-

ли и за изграждането на 

кръгово кръстовище на 

бул. „Климент Охридски“ 

и бул. „Андрей Ляпчев“ и 

на велоалея и тротоар  по 

ул. „Самоковско шосе“ от 

бул. „Цариградско шосе“ 

до Околовръстния път. 

Срокът за подаване на 

оферти изтече и за двете 

процедури, като имаме по 

4 кандидата за всяка. В 

зависимост от това, дали 

ще има обжалване или не, 

ще открием и строител-

ните площадки. Надявам 

се да няма проблеми с из-

бора на изпълнители и да 

успеем да свършим сери-

озна работа по тях през 

2021 г., дори да ги изпъл-

ним изцяло. 

В ход е също и търгът 

за основен ремонт и раз-

ширение на ул. „Димитър 

Пешев“ – това е трасе-

то от бул. „Цариградско 

шосе“ в посока към район 

„Искър“. И тук сме на фаза 

разглеждане на подадени-

те оферти за първия етап 

от проекта.

Кога трябва да запо-
чне реализацията на про-
екта за реновиране на 
Зона 2 и Зона 4 от Цен-
тралната градска част? 

Предстои да обявим 

тръжната процедура за 

избор на изпълнител. Там 

се наложи препроектира-

не – добавени са нови ин-

женерни мрежи в района, 

където се осъществява 

връзката с ул. „Шишман“. 

До есента трябва да има 

избрани изпълнители. По-

тежки ще бъдат дейност-

ите по улиците „Шишман“ 

и „6-ти септември“, защо-

то сме силно зависими от 

работата на експлоата-

ционните дружества. Зона 

4 обхваща карето между 

бул. „Княз Александър Дон-

дуков“, бул. „Васил Левски“, 

бул. „Цар Освободител“ и 

ул. „Г. С. Раковски“, като е 

разделена на 8 подобекта. 

Надяваме се до края на 

септември да имаме из-

брани изпълнители и поне 

половината от дейности-

те да бъдат реализирани 

Снимка Румен Добрев
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преди зимния сезон. А до-

вършването да остане за 

пролетта на 2022 г. Така 

ще успеем да се справим 

преди края на договора ни 

за безвъзмездна помощ по 

Оперативна програма „Ре-

гиони в растеж“, който е 

краят на 2022 г. 

В рамките на проекта 

ще бъдат ремонтирани 

участъци от гранитните 

и жълтите павета там, 

където са хлътнали и раз-

рушени. По отношение на 

местата за паркиране се 

планира редуцирането им 

и превръщането на райо-

на в пешеходна зона. В по-

следните години работим 

по големите обекти много 

по-добре през есенните 

месеци, отколкото през 

юни, и трябва да се спра-

вим и този път.

Какво се изпълнява в 
рамките на текущото 
поддържане на пътната 
инфраструктура, включи-
телно и за тротоарите?

София е разделена на 7 

зони за текуща поддръжка 

на уличната мрежа. След 

зимния период заедно с 

администрациите на все-

ки един от 24-те столич-

ни района сме изготвили 

няколко програми за под-

дръжка. Към момента сме 

изпълнили първите две и 

сме в период на реализа-

ция на трета такава, коя-

то в други години се осъ-

ществява след юли. 

Изминалата зима беше 

малко по-тежка от гледна 

точка на температури и 

валежи. Нашите наблю-

дения са, че те повлияха 

сериозно на пътната ин-

фраструктура и тя е в 

лошо състояние. Това е 

причината да застъпим 

реализацията на втора-

та и третата програма, 

като целта е да изпълним 

максимално много дейнос-

ти през юни и да приведем 

уличната мрежа във вида, 

в който трябва да бъде. 

А в есенните месеци ще 

преценяваме какво още 

може да направим спо-

ред наличните финансови 

средства. 

О т д е л и л и  с м е  10 

млн.  лв.  за ремонт на 

тротоарите, които са 

разделени пропорционал-

но между 24-те района 

на СО – според обема на 

уличната мрежа и броя 

населението. Кметовете 

познават добре своите 

територии, знаят какви 

са необходимостите и 

дейностите, които тряб-

ва да се реализират. Така 

нещата се случват по най-

добрия възможен начин.

 

Един от приорите-
тите на кмета на София 
Йорданка Фандъкова е 
изграждането на детски 
градини в общината. Към 
настоящия момент по 
колко обекта се работи 
и какви са очакванията 
за тяхното завършване?

В момента строим 16 

сгради на детски гради-

ни и до края на годината 

трябва да започне стро-

ителството на още 25. 

Първата, която очакваме 

да започне да функциони-

ра, е в жк „Изток“ за 8 гру-

пи. На финалната права е 

строежът на забавачки в 

жк „Овча купел“ и „Лозенец“ 

и очакваме също да отво-

рят през 2021 г. Повечето 

обекти ще бъдат въведе-

ни в експлоатация в нача-

лото на 2022 г., най-късно 

до май. 

Към момента се  про-

ектират градини, чиято 

същинска реализация ще 

започне през 2022 г. Про-

грамата на кмета Йор-

данка Фандъкова предвиж-

да след края на 2023 г. за 

децата между 3 и 6 години 

да има достатъчно мес-

та в детските градини. 

В момента, където има 

възможност за строеж на 

детска градина или учили-

ще, навсякъде процедури-

те са задвижени – някъде 

са градоустройствени, 

другаде за придобиване 

на собствеността. Адми-

нистрацията на Столич-

ната община работи за 

промяна на статута, за 

изкупуване или отчуждава-

не на терени. Важно е да 

се знае, че кметовете на 

райони правят процедури-

те за проектиране и избор 

на изпълнители за детски-

те градини. Столичната 

община в момента е въз-

ложител единствено на 

градината в  „Манастир-

ски ливади-изток“, където 

дейностите са по график. 

Всички останали се ръко-

водят от районните ад-

министрации, като някъ-

де изпреварват графика, 

а на места има забавяне. 

Кметът г-жа Фандъкова 

обяви, че там, където кме-

тове на райони допуснат 

забавяне, следващите про-

цедури ще се извършват 

от Столичната община. 

Вече има възможност, ко-

гато се строят жилищни 

сгради, на първите и пар-

терните етажи да има 

детски градини. Обяви-

ли сме на бизнеса, че на 

всеки, който има такива 

инвестиционни намере-

ния, ще му бъде осигурена 

„бърза“ писта за градоус-

тройствени процедури и 

разрешения за строеж. 

Друга група от инте-
ресни проекти са тези 
за изграждане на ВиК 
инфраструктура с фи-
нансиране по ОП „Окол-
на среда 2014 - 2020“, за 
които текат търгове. 
Какви са очакванията 
Ви – кога ще стартират 
и ще бъдат ли изпълнени 
в срок така, че да не се 
загуби европейско финан-
сиране?

Започнахме процеду-

рите за избор на изпъл-

нители на първия етап за 

изграждането на канали-

зация и водопровод. Обек-

тите са в 8 позиции в 8 

столични района. Срокът 

за подаване на оферти-

те изтече, има сериозен 

интерес и кандидати за 

всички позиции. Целта е 

до края на 2021 г. или в на-

чалото на следващата да 

имаме открити строител-

ни площадки. След това в 

рамките на две години ще 

се изградят всички съоръ-

жения. Общата стойност 

на включената за строи-

телство мрежа заедно с 

модернизацията на ПСОВ 

„Кубратово“ е 140 млн. лв. 

От тази сума 90 млн. лв. 

са безвъзмездна финансо-

ва помощ от ЕС.

Отделно от това по-

дадохме ВиК проекти за 

200 млн. лв. за включване 

в Плана за възстановяване 

и устойчивост.  Надяваме 

се да останат приори-

тетни. Това са обекти с 

готовност за изпълнение 

и се намират в районите 

„Панчарево“, „Кремиковци“, 

„Връбница“ и в Бухово. Ако 

правителството ги оста-

ви в Плана, ще могат да 

се реализират до  края на 

2026 г. 

Подготвяме и обекти, 

за които ще кандидат-

стваме по новата про-

грама „Околна среда 2021 

– 2027“. Те са на стойност 

около 600 млн. лв. 

Със собствени сред-

ства и на „Софийска вода“ 

планираме да продължим 

да правим инвестиции. 

Как ще продължите 
съвместната си дейност 
с Камарата на строите-
лите в България и най-
голямата структура на 
организацията – ОП на 
КСБ - София? 

Партнираме си мно-

го добре с КСБ. Взима-

ме предвид мнението на 

браншовата организация 

както при съставянето 

на бюджета на СО, така и 

при изготвянето на стро-

ителната ни програма. 

КСБ е много ценен парт-

ньор при подготовката на 

законодателни промени, на 

наредби и други актове. 

Правим регулярни срещи, 

защото гледната точка 

на бранша е важна за нас. 

Целта ни е да взима-

ме най-добрите решения 

за развитието на София 

и инвестициите, които 

правим. 16 сгради за детски градини се строят на територията на СО

Разширението на 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ започна през 2020 г.



8 КСБ Ñòðîèòåë петък, 18 юни 2021

Димитър Копаров,
КСБ

Съветът на директорите 

(СД) на „Строителна квалифика-

ция“ ЕАД проведе среща с ръковод-

ството на Висшето строително 

училище „Любен Каравелов”. В нея 

от страна на „Строителна ква-

лификация“ ЕАД участие взеха 

Любомир Пейновски, изп. член на 

СД, член на ИБ и на УС на Кама-

рата на строителите в България, 

Димитър Копаров, член на СД и 

директор на дирекция „Организа-

ционна политика“ в КСБ, Борислав 

Брайков, прокурист на дружество-

то, и Мартина Кръстева, експерт 

в КСБ. Висшето училище бе пред-

ставено от ректора доц. д-р инж. 

Анита Хандрулева и доц. д-р инж. 

Венцислав Стоянов, Строителен 

факултет. Целта на срещата бе 

обсъждането на възможности за 

укрепване на сътрудничеството 

между страните чрез реализиране 

на дейности от взаимен интерес 

в полза на строителния сектор.

В началото обобщено бяха 

представени успешно изпълнени-

те до момента съвместни дейнос-

ти между КСБ, „Строителна квали-

фикация“ ЕАД и висшето училище. 

ВСУ „Любен Каравелов“ е тра-

диционен партньор в осъщест-

вяването на стратегическите 

политики на КСБ в областта на 

професионалната квалификация. 

Част от тях са свързани с дей-

ността на основните структури 

към КСБ, ангажиращи ключовите 

страни в тази област, в това 

число председателството на 

доц. Венцислав Стоянов на секция 

„Професионална квалификация“ към 

КСБ в периода 2013 - 2015 г. През 

2018 г. той е избран и за председа-

тел на Секторен консултативен 

съвет по заетостта и работна-

та сила в строителството, съз-

даден по проект „Развитие на На-

ционалната система за оценка на 

компетенциите – MyCompetence“, 

управлявана към момента от Ми-

нистерството на труда и социал-

ната политика. 

Със създаването на „Стро-

ителна квалификация“ ЕАД през 

2015 г. утвърденото сътрудни-

чество между двете организа-

ции бе положено на нова основа 

за пряка подкрепа на бранша за 

повишаване квалификацията на 

работната сила. Дружеството 

осъществява своята дейност 

в партньорство с лектори от 

висшето училище в две обла-

сти. Първата е насърчаване на 

културата по здравословните и 

безопасни условия на труд чрез 

провеждане на курсове по ЗБУТ, 

програмирани в съответствие 

с действащите изисквания, по-

ставени от държавните органи и 

ЦПРС. Базирана на заявените нуж-

ди на работодателите от бранша, 

през 2016 г. стартира инициати-

вата по разработване на целена-

сочено обучително съдържание за 

специализирани семинари, обхва-

щащи актуалните нормативни 

изисквания и предоставящи прак-

тически насоки по оперативно уп-

равление на строителния процес. 

Всяка година темите в това съв-

местно направление се допълват 

и обогатяват, към момента тех-

ният брой е 7. През 2021 г. е раз-

работена обучителната програма 

на семинар „Досие на строежа“.

В своето изказване Любомир 

Пейновски акцентира върху общо 

споделените приоритети, заложе-

ни както в насоките за развитие 

на „Строителна квалификация“ 

ЕАД, така и в управленската про-

грама на доц. Хандрулева, която e 

под надслов „За модернизация на 

ВСУ „Любен Каравелов”. Приорите-

ти, насочени към учебна дейност 

и кариерно развитие, администра-

тивен капацитет, конкурентоспо-

собност и професионална реали-

зация. 

Димитър Копаров посочи, че в 

основата на всяка дейност в об-

ласт та на професионалното обра-

зование и обучение следва да бъде 

поставено най-вече качеството и 

добавената стойност за бранша, 

както и споделената отговор-

ност. За улеснение и непосред-

ствен достъп на потребителите 

на обучителни услуги на „Строи-

телна квалификация“ ЕАД е създа-

деният собствен информационен 

сайт www.sk-ksb.bg, който предос-

тавя на заинтересованите стра-

ни систематизирана информация 

за дейността на дружеството и 

възможностите за придобиване/

повишаване на професионалната 

квалификация на работната сила 

в сектор „Строителство“.

По време не дискусия между 

участниците бяха очертани при-

мерни насоки за надграждане на 

партньорството между страни-

те, свързани с:

– Участие на представители 

на КСБ и сектора в съгласуване-

то на нови учебни програми, които 

целят внедряване на иновативни 

форми на съдържание и организа-

ция на обучението, включително и 

като изнесено обучение на терен 

в строителни фирми;

– По-широко мащабно популя-

ризиране/реклама на обучението 

във ВСУ „Любен Каравелов“ сред 

строителните фирми, членове на 

КСБ, и вписаните в ЦПРС на мест-

но ниво;

– Съвместни усилия за възраж-

дане на създадения към висшето 

училище колеж, чиято насоченост 

е в областта на санирането и 

енергийната ефективност;

– Разработване и участие в 

изпълнението на проекти, финан-

сирани по европейски и/или нацио-

нални програми в областта на 

професионалното образование и 

обучение.

В края на срещата двете 

страни споделиха своето жела-

ние и готовност за организира-

не и провеждане на последващи 

разговори за детайлизиране на 

маркираните области за съв-

местна дейност и конкретно 

планиране. 

Ренета Николова

На онлайн среща между ръ-

ководството на Европейската 

федерация на строителната 

индустрия (FIEC) и предста-

вители на отдел „Строител-

ство“ на дирекция „Растеж“ в 

Европейската комисия (ЕК) бе 

обсъден проблемът, поставен 

в писмо от FIEC до ЕК относ-

но повишаването на цените на 

строителните материали. В 

срещата участва инж. Лю бо-

мир Качамаков, вицепрезидент 

на FIEC и председател на ОП 

на КСБ – София. „Оказва се, че 

всички държави в Европа имат 

сходни трудности с увеличава-

нето на цените. Ето защо бе 

организирано това събитие, за 

да се чуе мнението на строи-

телите. ЕК иска не просто да 

бъде информирана, но и да се 

заостри вниманието към този 

проблем и свързаните с него 

последствия“, сподели след 

срещата инж. Качамаков. 

Той уточни, че позицията на 

FIEC е, че основните причини 

за повишението на стойности-

те на материалите са панде-

мията и „зелената“ сделка, и 

даде пример, че се очаква пос-

къпване на доставката на дър-

весина, тъй като е екологичен 

материал.

„Цената на стоманата е 

увеличена от 20% до 50% във 

всички държави, на изолациите 

е между 10% и 20%, а на поли-

етиленовите тръби – в порядъ-

ка на 20% – 30%. Проблемът, за 

който говорим от доста дълго 

време в България е, че няма ин-

дексация на цените и реално 

това води до загуби, особено 

за проектите в изпълнение. Те 

ще бъдат поети от строите-

лите и това ще доведе до се-

риозни трудности за повечето 

от тях“, обясни инж. Качама-

ков. По думите му специфич-

ното в сектора е, че в стро-

ителния процес има страшно 

много участници, сред които 

са и доставчиците, които за 

един обект може да са десет-

ки, може да са и стотици. „В 

малко браншове нещата стоят 

по този начин – ние сме зави-

сими от много хора и от нас 

зависят много хора“, подчерта 

вицепрезидент на FIEC. 

Той обърна внимание, че 

най-важният въпрос е дали по-

вишаването на цените е вре-

менно, или ще бъде постоянно. 

„От FIEC заявихме в нашата 

позиция, че за увеличаването 

на стойностите на строител-

ните материали вероятно има 

някакъв резон, но считаме, че 

има и много спекула. Не можем 

да приемем например вдигане 

на цените на изолациите, ко-

гато липсват конкретни ар-

гументи защо се налага това. 

Искаме, макар че ще бъде труд-

но в условията на пазарна ико-

номика, все пак да има някаква 

регулация, за да не се достига 

до това безконтролно повиша-

ване на цените“, заяви инж. Лю-

бомир Качамаков.

Вицепрезидентът на FIEC 

добави, че браншът приема по-

вишението на цените, което 

е свързано със затруднените 

доставки заради пандемията, 

но много от бизнесите, зани-

маващи се с логистика, ра-

ботят на двойни или тройни 

цени. „Докато ние губим пари, 

те печелят, тъй като нашите 

договори са твърди“, изтъкна 

инж. Качамаков.

От FIEC изразяват разби-

ране, че Европейската комисия 

трудно би могла да се намеси 

на пазара, но въпреки това на-

стояват да се намери реше-

ние на проблема. „Най-малкото 

в бъдещите проекти, които 

ще бъдат финансирани от ЕС, 

може да се заложи клауза за 

индексация на цените. Това, 

което виждаме в момента, не 

е прецедент и е напълно въз-

можно да се повтори в следва-

щите години. Затова е добре 

сега да се разработи система 

за индексация, която да вдъ-

хне сигурност и да даде спо-

койствие и на двете страни 

– инвеститори и строители. В 

момента много компании в Ев-

ропа са изправени пред трудно-

то решение дали да продължат 

обектите си, или да прекратят 

договорите“, каза в заключение 

инж. Любомир Качамаков.
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Елица Илчева

Визитата на група 

строители ветерани на 

строежа на моста преди 

тунел „Железница“ на ав-

томагистрала „Струма“ 

се превърна в тежък изпит 

за техническия ръководи-

тел на обекта д-р инж. 

Борислав Стрински. Чле-

новете на секция „Транс-

портно строителство” 

към НКСВ едва изчакали 

разхлабването на мерките 

покрай коронавируса, за да 

организират екскурзия, на 

която поканиха и вестник. 

„Строител“. На събитието 

присъства и първият зам.-

председател на НКСВ инж. 

Виктор Шарков.

О т с е ч кат а  п р е ди 

тунела се изпълнява от 

ДЗЗД „Железница – Се-

вер “ ,  в  което влизат 

„ГБС-Инфраструктурно 

строителство“ АД, „Глав-

болгарстрой“ АД и „Глав-

болгарстрой Интернешъ-

нъл“ ЕАД. Стойността на 

договора е 29 985 345 лв.

„Ние сме хора, които 

винаги са на крилете на 

любовта към професията, 

и затова тръпката да дой-

дем, да видим беше много 

голяма“, разказва вдъхно-

вено председателят на 

секцията инж. Владимир 

Жиански. Тъкмо той оба-

че е най-взискателен към 

разясненията за случва-

щото се на обекта от 

35-годишния му ръководи-

тел Борислав Стрински. 

Притиснат почти до 

ръба на скален откос пред 

грандиозното съоръжение, 

инж. Стрински бе внима-

телно изслушан от всички 

28 пътни строители ве-

терани, сред които и една 

дама. 

„Проектът включва 

изграждането на две мо-

стови съоръжения и об-

служващ път при северния 

портал на тунела. 

Мостовете, които съвсем 
скоро ще са готови, са с 
дължина 560 м (ляво) и  
510 м (дясно). 

Височината им в раз-

личните части е между 

10 и 18 м, а разстояние-

то между колоните е в 

порядъка 45 – 60 м. Те се 

изпълняват по техноло-

гия, използвана за първи 

път в България – метод 

на потактово избутва-

не на горното строене 

с хидравлични крикове. 

Характерно при нея е, че 

връхната конструкция 

на съоръжението се из-

гражда на сегменти зад 

единия от устоите на мо-

ста, като всеки сегмент 

е конструктивно свързан 

с предходния. Готовият се 

избутва, за да се направи 

следващият на неговото 

място. С всеки готов сег-

мент дължината и тегло-

то на избутваното съоръ-

жение нараства, като при 

последното избутване на 

левия мост дължината на 

избутваната конструк-

ция ще е 560 метра, а те-

глото й над 15 000 тона“, 

разяснява в подробности 

младият инженер. 

Следват обаче безброй 

технически въпроси: „Кол-

ко дни отнема направата 

на една секция, с колко 

може да се съкрати вре-

мето от 10 дни? Може ли 

такъв тип конструкции да 

се изгражда в частичен 

преход? Как се демонтира 

временният лагер и как 

се поставя постоянни-

ят? Какво е напречното 

сечение? Колко са напрег-

натите въжета, сигурни 

ли сте, че бетонът е дос-

татъчно добър? Какъв е 

циментът, какви добавки 

се използват, има ли ус-

корители за бетона, защо 

пластификатори? Защо 

не знаеш всички параме-

три на всички материали 

наизуст...“

И макар отговорът 

да идва всеки път почти 

светкавично, ветераните 

искат още и още, докато в 

един момент с широка ус-

мивка на лицето ръководи-

телят на обекта извиква: 

„Нужен ми е адвокат, над-

зорът да дойде на помощ“.

„Бил съм на годините 

на младия колега, когато 

съм правил мостовете 

на Витиня, и знам как се 

чувства сега. Ентусиазъм, 

напрежение, притеснение, 

вдъхновение“, обръща се 

към в. „Строител“ инж. 

Жиански, който е и най-

строгият „изпитващ“. 

Но в крайна сметка, 

след като се уверява, че 

„всичко е под контрол“, се 

отдава на спомени. „Бях по-

млад от това момче тук - 

на 29 години, когато и аз 

напрягах греди на Витиня. 

Цял живот съм по строя-

щите се пътища. Викат 

ме веднъж в ГУСВ в Роман 

да напрягам моста над жп 

линията. Той се състои от 

две греди по 12 метра, те 

сложили парчетата едно 

до друго, но между тях 25 - 

30 сантиметра и се чудят 

защо не им се получава. На-

прягай ти, казват. А аз: ей, 

ама това по средата нали 

трябва да се замонолити. 

Как си мислите, че като ги 

напрегна, ще се съберат. 

Искам да кажа, че е нужна 

практика, опит“, сподели 

още инж. Владимир Жиан-

ски.

Сред гостите инже-

нерният състав на обек-

та бързо забелязва при-

съствието на проф. Иван 

Якимов. На въпроса на 

в. „Строител“ доколко му е 

интересно, той отговаря: 

„Да можеш да видиш и да 
кажеш – бях там и видях, 
да се докоснеш отблизо 
за човек като мен е нещо 
уникално.“

„Запознал съм се с мно-

го съоръжения в живота си 

и в момента съм в позиция 

да сравнявам и да правя 

преценка кое е добро и 

кое не. Общо взето, мога 

да кажа, че тук нещата 

са нормални, такива, ка-

квито трябва да бъдат. 

Няма нищо, което да ме 

безпокои или тревожи. 

Технологията всъщност 

е стара, това е така, но 

у нас тя е прилагана само 

за стоманени мостове и 

затова иновацията в слу-

чая е факт. На Витиня два-

та моста след тунела са 

точно с надлъжно навлича-

не. Стоманата е много по-

благодатна за този метод 

на работа, защото при 

него еднаква е здравина-

та и на опън, и на натиск. 

А когато се навлича мос-

тът, се сменя натискът 

на долната и горната пло-

ча и тогава трябва много 

голямо умение, за да се 

нагоди предварителното 

напрягане така, че да не 

се консумира напрягане и 

разпрягане. Подчертавам 

дебело, че колегите тук са 

го постигнали. Избегнали 

са напрягане и разпряга-

не, което изисква голямо 

умение“, коментира проф. 

Якимов и изтъква, че 

качеството на изпълнение 
също е много добро.

„Уникално е да се за-

познаеш отблизо с всич-

ко, което видяхме тук“, 

допълват го и останали-

те присъстващи. „Не че 

ни е непознато, но то ни 

връща към нашите славни 

години. Защото, колкото и 

помпозно да Ви звучи, мла-

дото момче, което днес 

ръководи обекта, може да 

не вижда нищо велико в 

работата си, но то наис-

тина пише история. Слав-

на история, която дава 

самочувствие на всички 

българи, че ние сме нация, 

която може, знаем как и 

сме сред най-добрите в 

целия свят“, включват се 

всички един след друг. 

Величко Райков, който 

е един от създателите на 

контейнерните системи 

в страната, също разказа 

своя история. „Върнах се 

точно 60 години назад. На 

бележитата за космона-

втиката дата - 21 април 

1961 г., правя монтаж на 

козлови кран на сточна 

гара в Стара Загора и се 

къса едно от въжетата. 

Чува се страшен грохот и 

конструкцията почти да 

падне. Но аз, инженерът, 

младият, се качвам, без 

да го мисля, сменям въ-

жето и не споменавам за 

инцидента. На другия ден 

обаче идва гл. инженер Па-

вел Джонев от София да 

провери какво става. Явно 

шумът е стигнал до него. 

Е, вече всичко е наред и се 

разминаваме с наказания“, 

спомня си той.

Ветераните не про-

пускат да отбележат и 

друго – 

днес подходът към работа-
та е много по-комплексен, 
кадрите много по-
квалифицирани, машините 
по-прецизни и още, и още. 

За довиждане питаме 

ръководителя на обекта 

какво той е научил от ви-

соките си гости, а той от-

ново с усмивка отговаря: 

„Научих, че е много важно 

да знам наизуст какъв клас 

и марка е циментът и ка-

къв е произходът на фрак-

цията. И че ако днес всичко 

е в телефона, някога е било 

в главите на хората“. 

Снимки авторът

Ветераните може да се снимат като екскурзианти, но визитата им на моста бе доста повече от разходка за удоволствие

Отсечката преди тунела се изпълнява от ДЗЗД „Железница – Север“, в което влизат „ГБС-Инфраструктурно строителство“ АД, 
„Главболгарстрой“ АД и „Главболгарстрой Интернешънъл“ ЕАД

Ръководителят на секция „Транспортно строителство“  
инж. Владимир Жиански

Ръководителят на обекта – 35-годишният инж. Борислав Стрински, 
издържа изпита, на който го подложиха колегите му ветерани

Проф. Иван Якимов (с елечето в средата) е категоричен, че 
качеството на изпълнение на обекта е на ниво
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Всички са убедени в предимствата на обновяването и искат държавата 
да направи и невъзможното, за да промени облика на града под Хисарлъка

Роза Никова
Елица Илчева

До 2050 г. в България 

трябва да бъдат въведени 

мерки за енергийна ефек-

тивност на 60% от сгра-

дите от жилищния фонд и 

близо 17% от нежилищния. 

Очаква се това да доведе 

до спестяване на 7329 ги-

гаватчаса енергия годиш-

но, с което емисиите на 

парникови газове да нама-

леят с 3 274 453 тона въ-

глероден диоксид. Данни-

те са от Дългосрочната 

национална стратегия за 

подпомагане обновяване-

то на националния сграден 

фонд от жилищни и нежи-

лищни сгради до 2050 г. В 

документа се казва също, 

че обновяването ще съз-

даде и 17 600 нови работни 

места, и допълнителен го-

дишен ръст на БВП от 557 

млн. лв. към 2030 г. Това в 

момента е малко под 2% от 

актуалния годишен БВП на 

България.

Санирането има и мно-

гобройни други положител-

ни ефекти. Някои от хора-

та вече са наясно с това. 

За жалост обаче онези, 

които тепърва се надяват 

програмата да стигне и 

до тяхната улица, са мно-

го повече. И споменатите 

по-горе цифри може и да 

останат на хартия, ако се 

продължава с внушенията, 

че тази толкова важна за 

положителната промяна 

у нас дейност, погрешно 

е записана като акцент в 

Плана за възстановяване и 

устойчивост. 

Точно това устано-

вихме и в Кюстендил. 

Област та е на престижно-

то 8-о място по изпълнени 

обекти по Националната 

програма за енергийна 

ефективност на многофа-

милните жилищни сгради 

(НПЕЕМЖС) в 28-те обла-

сти, става ясно от публи-

куваната на страницата 

на МРРБ информация за 

напредъка й. 

С 65 въведени в експло-

атация блока Кюстендил 

е след Бургас (236), Благо-

евград (189), Хасково (158), 

Пловдив (141), Стара За-

гора (111), София-област 

(98), Пазарджик (69) и пре-

ди доста по-големи градо-

ве, като Варна (58), Габрово 

(50), Велико Търново (49) и 

дори София-град (61).

Дали обаче това е дос-

татъчно, за да грейне ре-

гионът с онази визия, коя-

то безспорно заслужава? 

Отговорът е – не, защото 

тук са регистрирани общо 

353 сдружения, които имат 

желание да се включат, 98, 

които са с готови докумен-

ти и подписани двустранни 

договори с Областна упра-

ва и поне още два пъти по 

толкова, които изчакват 

какво ще се случи, преди 

да се задействат. Хората, 

които са извървели труд-

ния път на кандидатства-

нето и стоят на стенбай, 

са най-нетърпеливи. 

Край река Банщица на 

знаковия за града бул. „Ра-

ковски“ само един от 5-те 

там 15-етажни панелни 

блока - №2, остава да гро-

зи гледката. Обитатели-

те му, които разбират, че 

правим репортаж при съ-

седите, сами се втурват 

да разкажат как проблем 

с банката, който вече е 

отстранен, е направил не-

възможно изпълнението на 

проекта им на първия етап, 

въпреки че „били пионери“. 

Те не скриват завистта, с 

която се обръщат и наляво, 

и надясно, и по тази причи-

на отказват да се пред-

ставят. Споделят обаче, 

че дори нямат желание да 

превърнат в цветна гра-

дина входното простран-

ство, както са направили 

комшиите им пред проме-

нените вече високи сгради. 

Живеещите в „нова-

та“ сграда пък казват, че 

им е неприятно да гледат 

от прозорците си, защото 

срещу тях е миналото, кое-

то искат да забравят, то е 

в „изоставения №2“, който 

им напомня за онова време, 

когато всичко е било сиво и 

потискащо. 

„Няма как да не сме до-

волни, дори не си предста-

вях колко ще ми е приятно 

да е топло, да е светло, да 

е чисто. 79-а строиха на-

шия блок, 80-а се нанесо-

хме и беше хубаво, но вре-

мето не прощава не само 

на хората. Сградите също 

стареят. Бяхме стигна-

ли дотам да зейнат фуги 

между панелите, виелици 

се извиваха през зимата 

в коридора, повдигаха пъ-

теките вътре. Няма как 

да стоплиш, няма как да 

уплътниш. И само плащаш 

за вятър и студ. Сега оби-

чам да стоя в коридора и 

да се радвам на уюта, ако 

щете, вярвайте. А най-ми 

е приятно да мия прозорци-

те, толкова е лесно с тая 

хубава дограма. Е, можеше 

и още – тавани, мазета, но 

най-ми харесва, че оправи-

ха входа“, разказа Йорданка 

Десподова от №3.

Съседите й бързат да 

допълнят, че са много до-

волни и от работниците, 

които били достатъчно 

любезни да откликват на 

всякакви молби да се напра-

вят неща, които не са били 

включени в проекта. 

„Чисто е, хубаво е, не 

ми се иска да си развалям 

настроението да Ви каз-
На емблематичния за града бул. „Раковски“ край реката 15-етажните панелки вече правят добро впечатление. Единствено №2 
очаква да дойде и неговият ден в тъжно съжителство с реновираните сгради

вам колко зле беше преди. 

Благодарности на хората, 

които свършиха работа-

та и успяваха да угодят на 

всичките ни капризи“, се 

включи в разговора и съсе-

дът й Иван Иванов.

Претенциите на соб-

ствениците не са улесня-

вали фирмите, но и стро-

ителите в Кюстендил са 

доволни, че Националната 

програма е осигурила за-

етост за повече от две 

години. 

Инж. Атанас Кирилов, 

който е член на Контрол-

ния съвет на КСБ, не е имал 

шанса да бъде класиран в 

родния си град, но пък е ра-

ботил в Севлиево и в Стара 

Загора. Заварил сградата в 

Севлиево в окаяно състоя-

ние – и водопровод, и ел. ин-

сталация, и покрив, нищо не 

било пипано от времето на 

построяването й. Сменили 

металните парапети, ел. и 

ВиК инсталацията, имало 

граждани, които допълни-

телно си платили за въ-

трешни подобрения.

И на въпроса дали са 

били доволни от него, от-

говаря: „Хората наскоро ми 

пратиха зелник. Това отго-

варя ли на въпроса ви? Тези 

малки, но толкова показа-

телни жестове осмислят 

работата ни. И досега ми 

се обаждат оттам, и то не 

защото имат проблеми, а 

защото станахме прияте-

ли. А кметът на Стара За-

гора Живко Тодоров, където 

направихме една детска 

градина, се беше обадил да 

ме похвали на нашия кмет 

Петър Паунов“. 

Според него в родния му 

град е можело да се финан-

сират още доста сгради, 

но в самото начало хората 

са подходили много боязли-

во и с недоверие. Едва кога-

то видели изпълнен първия 

проект, се активизирали 

да подготвят документи. 

Затова, сега вече, когато 

всички са убедени в пре-

димствата на обновява-

Инж. Кирилов, който е член на КС на КСБ, е 
категоричен, че по-масово ангажиране на 
хора и по-ефективно използване на общата 
работна ръка от санирането няма

Йорданка Десподова обича да стои в 
коридора на обновения си блок, но не и да 
гледа съседния, който й напомня за грозното 
минало

Жилищата с ярка окраска в квартал „Запад“ са радост не само за обитателите им, но и за изпълнилите
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Инж. Стоян Стоилов, председател 
на ОП на КСБ - Кюстендил:

Инж. Антон Стоянов, съдружник в 
„Булплан Инвест“ ООД, Кюстендил:

Инж. Стоилов, Вие сте предсе-
дател на Областното представи-
телство на КСБ в Кюстендил и към 
Вас отправям въпроса за това какъв 
беше ефектът от Националната про-
грама за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради в 
областта? 

Тук бяха създадени 350 сдружения 

на собствениците, а реновираните 

блокове са 65 и това ни поставя на 8-о 

място в цялата страна. В Кюстендил 

санираните обекти са 38, в Дупница – 

24, и 3 - в Бобов дол. Всъщност това 

са и градовете, в които има такъв тип 

строителство.

За нас, строителите, Националната 

програма беше шанс да развиваме дей-

ността си, да осигурим работа, да на-

трупаме голям опит и да създадем нови 

работни места, което за област като 

Кюстендилската никак не е маловажно. 

Колко компании бяха ангажирани 
със санирането и колко от тях бяха 
местни?

Мога да кажа, че от нашето Об-

ластно представителство работиха 

8 - 10 фирми, като някои от тях бяха 

подизпълнители, а други спечелиха об-

ществени поръчки извън нашата общи-

на. Но днес сме мобилни и когато сме 

конкурентоспособни, това не е про-

блем. Факт е, че тук конкуренцията на 

столичните компании е голяма.

Кое беше основното предизвика-
телство пред фирмите при изпълне-
нието на обектите?

Като основен проблем по-скоро 

се очерта липсата на работна ръка. 

И неслучайно казах, че в първия етап 

беше натрупан добър опит. Вече сме 

съвсем наясно със спецификата на 

този тип строителство и на следващ 

транш на средства със сигурност ще 

бъде по-лесно, ще се работи и още по-

качествено.

Имаше предизвикателства, свърза-

ни с достъпа до жилища, които са нео-

битавани и заключени. Имахме дребни 

неразбории и с ЧЕЗ при подмяна на елек-

трическите инсталации, но те не бяха 

нерешими.

Липсата на работна ръка обаче 

е нещото, което ни изправя пред се-

риозни изпитания, но в области като 

нашата това е следствие от обезлю-

дяването на населените места и няма 

как Камарата като институция да го 

промени. 

Какво ще кажете за нагласите на 
хората за съфинансиране в бъдеще?

Комплициран въпрос. От гледна 

точка на изпълнителите мога да кажа, 

че това не е казус, който ни касае. Но 

имам чувството, че ще отблъсне хора-

та. И тук, за да няма провал, е ролята 

на държавата, която трябва не просто 

да помисли, а да реши как да осигури 

по-изгодни кредити или изцяло да поеме 

разходите на най-бедните. 

А иначе - кой не иска да живее в по-

добра среда. Но ниският социален ста-

тус на гражданите, които обитават 

тези сгради, няма как да не създаде 

проблем. 

Оптимист ли сте, че ще има вто-
ри етап?

Аз по принцип съм оптимист и ми-

сля, че когато едно нещо толкова много 

хора, милиони, го желаят, няма как да не 

се случи по един или друг начин и гаран-

тирано ще бъде за добро. 

Не е за пренебрегване и още едно 

предимство на този тип работа на 

строителите – промяната на градове-

те. Там, където има добра визия, къде-

то гражданите живеят в приветлива 

среда и обитават красиви сгради, те 

са градивни във всички насоки.

Инж. Стоянов, 
Вашата фирма е 
едната от двете 
местни, спечелили 
обществени поръчки 
в Кюстендил за енер-
гийно обновяване на 
сгради. Доволен ли 
сте от този факт?

Всеки строител е 

доволен, когато спече-

ли обществена поръч-

ка. Аз мога да Ви кажа, 

че от 1980 г. съм в строителството. Бил 

съм ръководител и на обект за 1 млрд лв., 

фирмата ни работи всичко, така че няма 

изненада защо точно ние бяхме избрани. 

Облика на колко сгради тук проме-
нихте? 

Имаме завършени 12 блока в Кюстен-

дил и сме доволни от направеното. 

Как ги заварихте?
Всички сме наясно със сивата гледка 

отвън и с течовете вътре, с разкриве-

ните дограми и още много проблеми, кои-

то са идентични за старите блокове в 

цялата страна. Националната програма 

за енергийна ефективност реши много 

неща, но ще използвам възможността, 

която ми давате, за да кажа, че ако се 

стартира нова, на всяка цена трябва да 

се направят допълнения. Това са практич-

ни съвети, които са важни, за да има на-

истина не добър, а отличен ефект. 

Какво имате предвид?
Например смятам, че е задължително 

вертикалните щрангове да бъдат вклю-

чени в допустимите за подмяна елемен-

ти, защото ако те създават проблеми, 

впоследствие се компрометира направе-

ното.

Другият момент е, че според мен 

трябва да се делегират права за корес-

понденция на само едно лице. То по устав 

и сега може да е така, но на практика 

всеки има претенции. Трябва да се регла-

ментират и дейностите за терасите, а 

не всяка да се прави според желанията на 

стопаните. 

Какво мислите за идеята за съфи-
нансиране от собствениците?

Трябва да има, защото то ще напра-

ви обитателите отговорни. В момента 

хората искат, искат, искат и пак искат. 

Стълбищата например ще могат да 

са с по-сериозни подобрения, ако има съ-

финансиране. По досегашните правила, 

като подменим осветлението, се пус-

кат кабели, копае се и остават кръпки, 

които ние само освежаваме с нова боя. 

Трябва да се обхващат и мазета, тавани 

с дограмите по тях, а не те да остават 

страшни отвътре. Няма строител, който 

да е доволен, ако напусне обект, който не 

е изпипан в детайл.

Областният председа-
тел на ОП на КСБ – Кюс-
тендил, инж. Стоилов каза, 
че основният проблем, кой-
то е трябвало да решава-
те по време на програма-
та, е дефицитът на кадри 
тук. Така ли е?

Половината от стро-

ителните работници в 

Кюстендил отиват да 

работят в големите ком-

пании в София, което е ло-

гично, заплащането е по-добро. Но ние 

конкретно имаме групи, които са от 

началото на създаването на фирмата, 

и се справяме. 

Ситуацията в момента също създава 

проблеми. С тези кадрови промени по ми-

нистерствата няма кой да разписва пла-

щанията, чакаме парите, сложно е. 

Какво е удовлетворението лично за 
Вас от работата Ви по тази програма 
извън финансовите измерения?

Нямаше да ми хрумне да кажа, че па-

рите са удовлетворение. Те са оборот, 

който ни е нужен, за да продължаваме 

напред. В квартал „Запад“ има едно заве-

дение с хубава градина, в която обичам да 

сядам. А сега ходя там и защото то ми 

дава гледка към красивите блокове, които 

преобразихме. Доставя ми огромна насла-

да да ги гледам. Но не и да извръщам по-

глед настрани, където остават и много 

ненаправени.

Вие сте от града, имате ли пред-
става при една нова вълна на саниране 
и достатъчно средства този тип ра-
бота за колко време би Ви гарантирала 
заетост на фирмите тук.

Преди 5 години моята фирма работе-

ше по 5 - 6 блока наведнъж. Мисля, че на 

година можем да направим 15 - 20 обек-

та. При регистрирани само досега 350 

сдружения направете Вие сметката кол-

ко време ще има работа, за колко фирми 

и колко хора ще взимат заплати и ще ги 

харчат в града, ще ходят на почивки по 

курортите. 

Кое е най-важното, за да стане 
една сграда такава, каквато трябва да 
бъде?

Процедурата си е сложна и тромава, 

защото е инженеринг, но качеството на 

материалите за нас е от ключово значе-

ние. При бъдещ транш или нова програма 

е много важно да се има предвид, че сега 

цените започнаха да скачат – някои вече 

с до 40%.

Ние даваме 5-години гаранция и за мо-

мента не сме имали проблеми. Е, викали 

са ни възрастни хора, които казват, че 

им паднали прозорците, а то се оказва, 

че те не могат да го отворят двустран-

но. Защото поставихме качествена до-

грама.

нето, искат държавата да 

направи и невъзможното, 

за да удовлетвори очаква-

нията. 

„Ползите далеч не са 

само за строителите, те 

са за цялата икономика. 

Това е дейност, която ан-

гажира едновременно про-

изводство, транспорт и 

строителство - трите 

отрасъла носят повече от 

половината от бюджета 

на държавата. И саниране-

то си е обсолютно „зелена“ 

икономика. Ако се вложат 3 

млрд. лв., от тях 40% се връ-

щат в държавата под фор-

мата на данъци и отиват 

за социални плащания и об-

ществената инфраструк-

тура“, смята инж. Кирилов. 

Той е категоричен, че 

реновацията удължава жи-

вота на зданията поне с 

10 години, а на едропанел-

ните блокове, които имат 

50-годишен срок, почти 

двойно, защото: „При па-

нелите се закриват всич-

ки язви по приток на вода 

в конструктивни части. 

Само на покрива даваме 

гаранционен срок 15-годи-

ни“. За съфинансирането 

той смята, че 20% са мно-

го, защото старите апар-

таменти се обитават от 

доста възрастни и бедни 

хора, които просто няма 

как да осигурят парите. 

„Най-много 10%, колкото да 

го има елемента на анга-

жираност“, казва още той. 

И е категоричен, че по-ма-

сово ангажиране на хора и 

по-ефективно използване 

на общата работна ръка 

от санирането няма. То 

променя не само визията 

на сградите, а на целите 

градове.

Факт, който едва ли 

някой би се осмелил да ос-

порва.
Някои от блоковете в града дори са опасни за преминаващите 
край тях
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Инж. Росица Плачкова, зам.-кмет на Кюстендил по „Инвестиционна политика“:

Ползата се усети от всеки, получил помощта – красиви и по-топли домове 
и значително намаление в сметките

Елица Илчева

Инж. Плачкова, Кюс-
тендил е сред най-добре 
представилите се градо-
ве с реализирани обекти 
по Националната про-
грама за енергийна ефек-
тивност на многофа-
милните жилищни сгради 
( НПЕЕМЖС). Как ще ни 
обясните този факт?

Общината се спра-

ви наистина отлично с 

програмите за енергийна 

ефективност - постиг-

нахме водещо място по 

НПЕЕМЖС и участвахме 

и по Оперативна програма 

„Региони в растеж 2014 - 

2020“ („ОПРР 2014 - 2020“). 

Успехът ни дойде благода-

рение на това, че като ад-

министрация реагирахме 

много бързо и адекватно. 

Направихме вътрешна ор-

ганизация, с която подпо-

магахме хората по всички 

възможни начини, въпреки 

че за това нямаше плани-

рана финансова подкрепа 

нито от държавата, нито 

по „ОПРР 2014 - 2020“. 

Сформирахме сериозен 

екип, в който включихме 

много от нашите служи-

тели, и те съдействаха 

директно за подготовка-

та на документите, за 

тяхното правилно попъл-

ване, даваха насоки как 

да се направят общите 

събрания на етажните 

собствености, разяснява-

ха ползите от прилагане-

то на мерки за енергийна 

ефективност. Така в срока 

за подаване на документи 

съгласно правилата за 

кандидатстване в община 

Кюстендил се внесоха око-

ло 200 заявления от сдру-

жения на собственици. 

Щ о м  и м а  т о л к о -
ва много заявления и 
65 санирани сгради по 
 НПЕЕМЖС за областта, 
това означава, че доста 
граждани са в очакване. 
Това са хора, които са 
положили немалко усилия, 
за да подготвят докумен-
тите.

По условията на досе-

гашната програма имаме 

двустранно подписани 

договори, одобрени от 

Областната управа и из-

пратени в Българската 

банка за развитие (ББР) за 

сключване на тристранен 

договор за още 98 сдруже-

ния. Има чакащи за това 

от януари 2015 г. Инте-

ресът на тези сдружения, 

както и на други, които ис-

кат да се включат и очак-

ват продължаване на про-

грамата, е голям. Темата 

е актуална и получаваме 

запитвания ежедневно. 

Но искам да подчертая 

– кюстендилци, а вероятно 

не само те, се надяват на 

условията, които бяха до-

сега – без съфинансиране. 

Ние проведохме про-

учване за нагласите сред 

сдруженията на собстве-

ниците – всички, които 

вече получиха помощта, 

са доволни. Очакванията 

са програмата да продъл-

жи, като се включат и дру-

ги допустими дейности 

– подмяна на вертикални 

щрангове, на електро-

инсталации и т.н. Никой 

обаче не желае да съфи-

нансира необходимите за 

блоковете ремонти.

А доволни ли са оби-
тателите на санираните 
сгради от фирмите, кои-
то работиха тук?

Не сме имали проблеми 

с фирмите изпълнители. 

Имаме добър пример с ет-

ажни собствености, които 

с лични средства допълни-

ха мерките за енергийна 

ефективност и изцяло ре-

монтираха общите части 

на блоковете си. Била съм 

свидетел и на трогателни 

изрази на благодарност 

към строителите – офици-

ални откривания, организи-

рани от доволните съседи, 

погачи и други. И как да не 

е така, като ползата се 

усети от всеки, получил 

помощта – красиви и по-

топли домове и значител-

но намаление в сметките 

за електроенергия и газ.

Има ли неща в програ-
мата, които бихте пре-
поръчали да се променят, 
за да се улесни прилагане-
то й на следващ етап?

Винаги може да е по-

добре. Хубаво е новата 

програма да се съобрази и 

с другите потребности на 

сградите в режим на ет-

ажна собственост. Това 

е подмяната на вертикал-

ните щрангове, силовите 

кабели, главните разпре-

делителни табла и сград-

ните ВиК и ел. отклонения, 

изграждане на соларни или 

фотоволтаични покриви и 

фасади за енергийна не-

зависимост на етажните 

общности и други стро-

ителни дейности, които 

общо вече с право могат 

да се нарекат саниране. 

Също в зависимост от 

необходимите СМР да се 

преценява трябва или не 

трябва издаване на раз-

решение за строеж, тъй 

като само за топлоизола-

ция такова не се изисква. 

Вие одобрявате ли 
идеята за съфинансира-
не на бъдещи проекти? 
А дали обаче хората ще 
имат възможности да го 
осигурят? В панелните 
блокове живеят много 
пенсионери и социално 
слаби. 

Одобрявам идеята за 

съфинансиране, защото 

поддръжката на собстве-

ността е ангажимент на 

собственика. Това да при-

тежаваш имот носи не 

само полза, но и задълже-

ние. Безвъзмездното полу-

чаване на средства дока-

зано не работи в посока 

осъзнаване и възпитание 

на поведение и грижа на 

добър стопанин, а сти-

мулира консуматорските 

нагласи и погрешните 

схващания на недобросъ-

вестните собственици, 

че държавата или община-

та трябва да поема и тези 

техни задължения. 

Успяхте ли да се въз-
ползвате и от ОПРР за 
жилищно саниране, или 
насочихте средствата 
от ЕС към обществени 

здания?
Съгласно методиката 

за разпределяне на сред-

ствата от бюджета по 

оперативната програма 

отделените пари за енер-

гийно обновяване тряб-

ваше да бъдат определен 

процент, като не по-малко 

от 50% от тях за жилищни 

обекти. Община Кюстен-

дил изпълни това изисква-

не и пет многофамилни 

сгради бяха енергийно об-

новени по ОПРР.

Обществените зда-

ния, в които се изпълниха 

мерки за енергийна ефек-

тивност, са на община 

Кюстендил и на ОД МВР 

Кюстендил. И в двете се 

осигури и дофинансиране 

от собствени средства за 

СМР, които не се финанси-

раха по програмата и бяха 

счетени като недопусти-

ми, макар и необходими, 

разходи по нея.

Направи ми впечат-
ление, че във Вашия град 
са работили само две от 
местните фирми, на как-
во се дължи това, че сте 
избрали външни?

Вероятно външните 

са предложили по-добри 

условия. Но това не значи, 

че тукашните компании 

нямат капацитет или са 

по-лоши. Те са такива, от 

каквито има нужда погра-

ничният район, какъвто е 

нашият. Мога категорич-

но да кажа, че не сме има-

ли проблеми с нито една 

фирма, всяка от тях е 

дала много повече, откол-

кото е било по подписания 

договор. И ето тук се се-

щам за още един проблем, 

с който се сблъскахме – 

някои от изпълнителите 

бяха подложени на искания 

за извършване на безвъз-

мездни ремонти, които 

не са част от договора 

по енергийно обновяване. 

Имаше случаи на заплахи и 

опити за изнудване с осо-

бена дързост. От тези 

изключително неприятни 

положения сме излезли с 

общи решения, надявам се 

по най-добрия начин, така 

че фирмите и до днес да 

откликват на всяко повик-

ване.

НПЕЕМЖС промени ли 
града? 

Външното обновяване 

на сградите дава по-до-

бър и съвременен облик на 

всяко населено място. От 

друга страна безвъзмезд-

ната помощ, намаляване-

то на комуналните сметки 

и новите работни места 

допринасят за по-голяма 

покупателна способност и 

оттам за по-добри условия 

на живот. 

Надявам се започнато-

то да продължи!

И малко страничен въ-
прос. Кои са инфраструк-
турните обекти, по кои-
то се работи в момента 
тук?

В момента се изпъл-

няват няколко проекта 

от голямо значение за 

града и региона. Това са 

реконструкцията на во-

довземните съоръжения и 

водопреносната мрежа за 

минерална вода на стой-

ност близо 900 000 лв., фи-

нансирана от бюджета на 

общината. Благоустрояв-

ат се покритото Колушко 

дере и част от центъра, 

сградата на театъра и 

на парка до него по ОПРР, 

съфинансирани с финансов 

инструмент от община-

та. 

Основният ремонт на 

църквата „Успение Бого-

родично“ се осъществява 

със средства от Фонд 

„Бедствия и аварии“, а с 

подкрепа на МРРБ се ре-

ализират и няколко мал-

ки проекта по частична 

подмяна на водопроводи. 

Най-значимият за региона 

инфраструктурен обект 

– изграждането на инста-

лация за предварително 

третиране на отпадъци 

и за компостиране, също 

ще стартира в най-ско-

ро време. Проектът е на 

стойност над 9 млн. лв., 

като съфинансирането от 

община Кюстендил е над 

1 млн. лв.

А какво става с проек-
та за една от знаковите 
Ви сгради - Галерията на 
Владимир Димитров – 
Майстора? 

Тя е наша голяма болка 

и желание. Стойността 

на реконструкцията е 14 

млн. лв. по цени от 2014 

- 2015 г., което предвид 

поскъпването на матери-

алите, което знаете, че е 

драстично, осигуровките 

и труда в сектор „Стро-

ителство“, ще стигне 17 

- 20 млн. лв. Без целенасо-

чена подкрепа от държава-

та не може да се справим 

и се надявам тя да направи 

така, че този изключител-

но важен за цялата страна 

обект да бъде финансиран 

и зданието, в което са из-

ложени и се съхраняват 

безценните творби на Май-

стора, да придобие онзи об-

лик, който заслужава. 

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.

Там, където сградите са обновени, хората с удоволствие 
поддържат и градинки пред входовете
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Камарата на строителите в България
и вестник „Строител“ 

със съдействието на Столичната община

ПОДГОТВЯТ ОСМАТА ФОТОИЗЛОЖБА 

по повод Деня на строителя
2021

За спонсориране изработването на паната предлагаме 
поставяне на лого върху 60 бр. пана – 

3000 лв. без ДДС
Срок – 30 септември 2021 г.

60 авторски фотографии ще бъдат експонирани
от 18 до 31 октомври 2021 г. 

на пешеходния мост над бул. „България“ до НДК

За контакти: 0888 55 39 50 – Ренета Николова; 0897 912 308 – Галя Герасимова

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

®



14 ОБЩИНИ: КМЕТОВЕТЕ ГОВОРЯТÑòðîèòåë петък, 18 юни 2021

Георги Сотиров

Г-н Иванов, община 
„Марица“ бе посетена от 
посланика на САЩ в Бъл-
гария Н.Пр. Херо Муста-
фа. Бихте ли разказали 
повече за тази визита?

Много се радвам, че 

такъв високопоставен 

дипломат беше в нашата 

община. Посещението на 

Н.Пр. Мустафа беше ор-

ганизирано така, че тя да 

може да види всичко, кое-

то правим заедно с дър-

жавната власт и бизнеса. 

Усилията ни вървят ръка 

за ръка и затова успехи-

те на местната админи-

страция са значителни, 

видими и имат сериозна 

перспектива. Като ад-

министрация се грижим 

документооборотът, от 

който зависи бизнесът, 

да бъде придвижван в рам-

ките на законоустанове-

ните срокове независимо 

от пандемията. Фактите 

са красноречиви, като и 

тази година се очертава 

да има чувствителен ръст 

на разрешителните за 

строежи на бизнеса – от 

началото на годината те 

са над 350.

Наред с тази си функ-

ция ние подпомагаме про-

дължаващото развитие 

на „Тракия икономическа 

зона” (ТИЗ) и на Учебен 

център в Индустриална 

зона „Стряма” на общи-

на Раковски, който бе 

посетен от Н.Пр. Херо 

Мустафа. Правим всичко 

възможно да подпомагаме 

подготовката на кадри за 

бизнеса в зависимост от 

неговите потребности. 

В тази връзка ще кажа, 

че преди две години едно 

от нашите най-големи 

училища - в с. Калековец, 

стана средно специално. 

В него децата паралелно 

с общообразователните 

предмети могат да при-

добият и знания за своята 

бъдеща професия, да се 

квалифицират в областта 

на металообработването, 

електротехниката, произ-

водството на хладилна и 

осветителна техника, на 

автомобилната индустрия 

и т.н.

Направихме учебен 

център в Индустриална 

зона „Стряма”, защото 

там имаше подходяща за 

това сграда. Разбира се, 

той няма да бъде един-

ственият в общината. 

С Фондация „Америка за 

България”, които са наши 

партньори в „Тракия ико-

номическа зона”, работим 

по подготовката на втори 

учебен център, за което 

им благодарим. В центъра 

ще има оборудване по ро-

ботика и различни машини 

и учениците, преди да на-

влязат реално в производ-

ството, ще могат да ка-

рат своята стажантска 

програма в съответните 

заводи и предприятия, 

да получават адекватна 

подготовка. С помощта 

на Фондацията в обучи-

телния център на ТИЗ 60 

ученици от XI и XII клас на 

четири учебни заведения в 

зоната – ОУ „Св. св. Кирил 

и Методий” в с. Калековец, 

Професионалната гимна-

зия по селско стопанство 

в с. Белозем, ПГ по машино-

строене в Пловдив и ПГ по 

хранителни технологии и 

техника – Пловдив, ще при-

добият практически уме-

ния в съвременна матери-

ално-техническа база.

Имаме уверението на 

бизнеса, че след стажант-

ската програма младежи-

те, които се дипломират, 

ще бъдат назначени на 

съответните работни 

места.

Казахте, че са издаде-
ни 350 разрешителни за 
строителство на обек-
ти на бизнеса. А какъв 
е броят им за жилищни 
сгради?

Те са повече – от на-

чалото на годината са 

близо 400. Разрешителни-

те са за реконструкция 

на еднофамилни къщи, за 

строителство на нови. 

Тук бих искал да кажа, че 

от началото на пандемия-

та имаме над 3500 ново-

домци. Все повече жители 

на Пловдив, а и от съседни 

градове, търсят своята 

реализация в нашата об-

щина. Основно хората ис-

кат да закупят общински 

имоти, където да постро-

ят семейна къща. На тези 

хора ние помагаме с всич-

ки възможни средства на 

администрацията.

Интересът към нас 

не е случаен. Можем да се 

похвалим с пореден старт 

на изграждане на нов парк 

в кв. „Гарваница“ в с. Труд. 

Проектът се реализира 

със 120 000 лв. от общин-

ския бюджет и 174 035 лв. 

европейско финансиране 

по договор, сключен меж-

ду община „Марица“, Дър-

жавен фонд „Земеделие“ и 

МИГ „Марица” по Програ-

мата за развитие на сел-

ските райони. Обектът 

е разположен на терен 

от близо 10 декара и ще 

се строи на два етапа. 

Първият предвижда озе-

леняване и изграждане на 

алейна мрежа, площадки за 

почивка, поливна система, 

тротоари, паркинги и пар-

ково осветление. Следва-

щата фаза включва стро-

еж на тенис кортове, мини 

футболно и баскетболно 

игрище и кафене.

С какви средства раз-
полага общината тази 
година?

Бюджетът за 2021 г. 

е балансиран, ние не си 

позволихме да го раздува-

ме. Поемаме нов общин-

ски дълг в рамките на 4 

млн. лв. Той изцяло ще бъде 

насочен към решаване на 

проблеми в областта на 

пътната инфраструкту-

ра в нашите села. Ще ре-

конструираме няколко от 

стратегическите улици в 

населените места. Преди 

да се решим на този дълг, 

ние се допитахме до хора-

та и те изцяло ни подкре-

пиха. 

Определящи за разви-

тието на икономиката в 

общината са отраслите 

лека промишленост и сел-

ско стопанство. Инвести-

циите в последните годи-

ни надхвърлят 1 млрд. лв. 

Регистрирани са над 4000 

стопански субекта. А най-

големите предприятия са 

изградени на „зелена поляна”.

През годините вест-

ник „Строител“ регулярно 

информира своите чита-

тели за обновяването на 

общинския сграден фонд 

– училища, читалища, зда-

ния от социалната сфера. 

Сега акцентът е улиците 

– ще преасфалтираме над 

40 км. Общинският дълг 

го поемаме поради факта, 

че средствата от държа-

вата не достигат, а ние 

няма как да спрем да се 

развиваме. В последните 

години вдигнахме доста 

летвата и хората изис-

кват все повече и повече. 

И са прави. 

Но ако днес с изтег-

ления дълг ще можем да 

асфалтираме 40 км, утре 

няма да можем да напра-

вим и 10 км. Ето едно 

сравнение – в първия ми 

мандат, преди 10 г., кога-

то поехме общински дълг, 

една детска градина от 

четири групи за 120 деца 

струваше около 850 000 лв. 

Във втория мандат също 

взехме заем и подобна 

детска градина вече стру-

ваше около 1 100 000 лв. – 

с цялостното изграждане, 

площадките, вертикална-

та планировка и прочие. В 

момента подобен строеж 

излиза 1 200 000 лв. Искам 

да отбележа, че всичките 

детски градини ги изграж-

даме по наш проект, т.е. 

не даваме пари за проек-

тиране. Независимо че 

съм кмет, аз доста актив-

но следя цените на стро-

ителните материали и на 

строителството, защото 

от това зависят много 

неща в общината. Винаги 

най-редовно обслужваме 

заемите си и според оцен-

ката на Министерството 

на финансите общината е 

на едно от първите места 

по финансова стабилност.

Споменахте, че са ре-
новирани редица обекти 
от образователната, 
културната и социална-
та инфраструктура.

Да, това беше прио-

ритет през първите два 

мандата, в рамките на 

които построихме осем 

нови детски градини, 

сгради на две кметства, 

две читалища, създадохме 

бази за шест пенсионер-

ски клуба, изградихме две 

здравни служби. По наш 

проект ще строим и нови 

детски градини в селата 

Радиново и Бенковски. В 

Рогош започна реализаци-

ята на спортна зала с 400 

седящи места. Абсолютно 

всички училища на тери-

торията на общината са 

реновирани, с изключение 

на това в с. Войводиново, 

но предстои и то да бъде 

обновено.

През първия мандат 

построихме нова сграда 

на гимназията в с. Мано-

ле, профилирана в специ-

алностите „Икономика на 

земеделието” и „Текстилна 

обработка”. Това се нало-

жи от необходимостта от 

подготвени кадри за голя-

мо текстилно предприя-

тие в региона.

Продължава ли общи-

Димитър Иванов, кмет на община „Марица”:

С 4 млн. лв. ще решаваме проблемите в областта на пътната инфраструктура в нашите села
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ната да е първенец по 
отношение на чуждите 
инвестиции?

Инвеститорски ят 

интерес към „Марица“ е 

факт. В момента са зая-

вени инвеститорски на-

мерения от компании от 

Турция, Китай, от Араб-

ския свят. Има идеи за 

логистични центрове. 

Това не е случайно, защо-

то сме разположени на 

стратегическо място – 

автомагистрала „Тракия”, 

международната жп линия 

от Централна Европа през 

България за Азия, летище.

В Индустриалната 

зона „Марица”, част от 

ТИЗ, в с. Радиново започ-

на строителството на 

високотехнологичен за-

вод за алуминиеви профи-

ли за прозоречни решения 

и фасади. Инвестицията 

е за 39 705 000 лв., а об-

щата площ на терена е 

200 000 кв. м. Изпълнител 

на строежа е „Сиенит 

строителна група” ЕАД. В 

района в перспектива ще 

бъдат построени още три 

складово-производствени 

халета. Плановете са на 

терена да се развие най-

голямата производстве-

на база в този сектор на 

Балканския полуостров. 

Ще бъдат разкрити и 

нови 150 работни места. 

Компанията инвеститор 

е в топ 10 на европейски-

те производители на PVС 

профили. 

Община „Марица” е 

шампион по сертифици-

рани инвеститори в Бъл-

гария. Държавата оценява 

вложенията в модерни про-

изводства с висока доба-

вена стойност и е поела 

ангажимент да изгради 

пътната инфраструктура 

до Околовръстното шосе. 

Този път ще се ползва и 

от населението на села-

та Костиево и Радиново. 

В общината вече са офор-

мени четири промишлени 

зони, ситуирани по насе-

лени места. Това са: Ради-

ново, Бенковски, Царацово, 

Костиево; Труд, Строево, 

Граф Игнатиево; Войводи-

ново, Калековец; Скутаре, 

Рогош, Маноле.

Характерното е, че те-

риториално про миш ле ност-

та се развива извън насе-

лените места. Терените 

са на бившите стопански 

дворове. Те са обезпечени 

с техническа инфраструк-

тура, разполагат с добри 

транспортни връзки и за 

тях процедурите в инвес-

тиционното проектиране 

са опростени.

За тази година са пла-

нирани и още три големи 

инвестиции в Индустри-

ална зона „Марица” на 

обща стойност около 100 

млн. лв. Освен това в но-

вата индустриална зона 

в землището на селата 

Калековец и Войводиново 

ще започне производство 

най-голямата консервна 

фабрика в страната - ос-

новно за доматено пюре, 

но и за преработката на 

чушки, патладжани и про-

чие. Тя именно е с инвес-

титори от Арабския свят.

Имате ли проблеми с 
екологията?

Опазването на окол-

ната среда безспорно е 

сериозен проблем. Ние ня-

маме сметище за битова 

смет, но имаме площадки 

за растителен отпадък, 

откъдето го извозваме 

за преработка. Въпреки 

че постоянно напомняме 

и разясняваме, че изхвър-

лянето на отпадъците по 

деретата или реките или 

накрая на селото е от-

давна отречена и вредна 

практика, българинът си 

знае своето. Създали сме 

различни подходи - за съ-

биране на стари уреди, за 

строителни отпадъци, не-

нужни мебели, раздали сме 

контейнери във всяко село, 

но въпреки активната ни 

информационна кампания, 

която водим, безотговор-

ното отношение продъл-

жава.

Безотговорното отно-

шение към природата, ос-

вен всичко друго, рефлек-

тира и върху бюджета на 

общината. 

Наскоро децата в 
с. Граф Игнатиево полу-
чиха петото в общината 
игрище за мини футбол с 
изкуствена трева. 

Грижата за свободно-

то време и за здравето на 

подрастващото поколение 

е първостепенна за адми-

нистрацията. Това игрище 

е с размери 40 на 25 м и е в 

парка на селото. Изгради-

хме го с около 100 000 лв. 

от бюджета ни. Като 

бивш спортист добре 

знам, че физическата ак-

тивност освен радост и 

забавление носи и здраве. 

Първото такова игрище 

беше открито още в пър-

вия ми мандат в с. Маноле, 

а след това построихме и 

в селата Царацово, Кале-

ковец и Желязно. 

Партньори сме с кон-

ната база в с. Царацово, 

където годишно се про-

веждат състезания как-

то на национално, така 

и на европейско равнище. 

Развиваме много добре 

футбола, имаме 17 от-

бора на територията на 

общината, юношите ни 

от тима по хандбал от 

с. Рогош са трикратни 

шампиони на страната. 

Изградихме спортна зала 

и в с. Труд. Развиваме и 

мотоциклетизъм. Наше 

момче от с. Войсил е ре-

публикански шампион по 

мотокрос и вицешампион 

в Източноевропейския 

шампионат за 2020 г. Ние 

по всякакъв начин подкре-

пяме даровитите си деца 

и помагаме те да развият 

талантите си, показвайки 

пред целия свят на какво 

са способни.

Спортът учи на дисци-

плина, възпитава и се на-

дяваме нашите момичета 

и момчета след време да 

ги видим под българското 

знаме като национални 

състезатели.

С много настроение 

на 1-ви юни открихме и 

първата в общината пло-

щадка за безопасност на 

движението. Тя се нами-

ра в СУ „Васил Левски“ в 

с. Маноле. Съоръжението 

е с площ от 525 кв. м и 

разполага с всички ос-

Индустриален парк „Тракия икономическа зона”

Икономическа зона „Марица”

Откриване на реновирана детска градина в с. Костиево

Първа копка на нов парк в с. Труд

новни пътни знаци, как-

то и с пешеходни пътеки. 

Има и 3 вида кръстовища 

– Т-образно, кръгово и Х-

образно, където децата 

се упражняват да преси-

чат безопасно улицата. 

Към площадката е марки-

рана алея за покриване на 

нормативите за бягане в 

часовете по физическо 

възпитание на ученици-

те от всички възрастови 

групи.

Кажете няколко думи 
за знаковото с. Граф Иг-
натиево.

То е знаково не само 

с авиогарнизона си. От 

военното летище Граф 

Игнатиево се носи бойно 

дежурство Air Policing - 

мирновременна мисия на 

НАТО, включваща използ-

ване на системата за 

наблюдение на въздушно-

то пространство и упра-

вление, системата за ко-

мандване и управление на 

Военновъздушните сили 

и подходящи сили и сред-

ства за противовъздушна 

отбрана, включително из-

требители, с цел защита 

на неприкосновеността 

на въздушното простран-

ство на НАТО. Тази година 

там започва голяма ре-

конструкция на пистата 

и останалите съоръже-

ния на летището, която 

е свързана с новите из-

требители F16, които ще 

бъдат базирани при нас. 

Разбира се, това мащаб-

но строителство пряко е 

свързано и с общинската 

администрация, с общин-

ските имоти. От наша 

страна няма проблеми. В 

името на сериозното ни 

партньорство с поделе-

нието ние ще дарим тези 

имоти за разширяване на 

летището.

Военното летище в 

нашето село е на път да 

се превърне в строител-

на площадка. Това стана, 

след като Министерство-

то на отбраната внесе 

инвестиционно намерение 

за изграждане на нова и 

модернизация на същест-

вуваща инфраструктура. 

Тя трябва да отговаря на 

изискванията за експлоа-

тация и поддръжка на но-

вите бойни самолети F-16 

Block 70. Дейностите по 

реализацията на инвес-

тиционното намерение 

трябва да се извършат 

до 2023 г. Предвижда се 

строителството на нов 

складов район за въоръже-

ние и боеприпаси. Заложен 

е и ремонт на пистата 

за излитане и кацане на 

самолети, изграждане на 

нова сграда за аварийно-

спасително и противопо-

жарно осигуряване, за да 

се създадат необходимите 

условия на работа и носе-

не на дежурство на личния 

състав на противопожар-

ната служба, както и за 

съхранение и поддръжка на 

наличната противопожар-

на и аварийно-спасителна 

техника.

Какви са контакти-
те на община „Марица” 
с ОП на КСБ – Пловдив, 
и с неговия председател 
Пламен Иванов, който е и 
член на УС на КСБ?

Поддържаме колеги-

ални и приятелски от-

ношения с Областното 

представителство на Ка-

марата на строителите в 

Пловдив. А Пламен Иванов 

е човек, с когото говорим 

на един и същи език.

Както знаете, в. „Стро-
ител“ и НСОРБ развиват 
съвместно рубриката „Об-
щини: Кметовете гово-
рят“. Какво е мнението Ви 
за нея?

Рубриката „Кметове-

те говорят” е изключи-

телно смислена. Колегите 

говорят за проблемите, за 

делничните трудности, за 

всичко онова, с което те 

24 часа в денонощието се 

сблъскват и решават.
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С церемония „Първа копка“ в 

двора на СУ „Иван Вазов“ в Помо-

рие бе даден официален старт на 

строително-ремонтните дейнос-

ти по саниране на училището и на 

два жилищни блока. На събитието 

присъстваха кметът на общината 

Иван Алексиев и ръководителят на 

звено „Европейски проекти“ в мест-

ната администрация Георги Петков.

„Мерките за внедряване на енер-

гийна ефективност в тези сгради 

се изпълняват чрез финансовата 

подкрепа на Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 - 2020“. 

Щастливи сме, че имахме възмож-

ността като общинска администра-

ция да кандидатстваме по нея. Това 

е изключително важно и за облика 

на града, и за образованието, и за 

качеството на живот на хората“, 

каза Иван Алексиев.

Общата стойност на инвес-

тицията е 1 499 091 лв., от тях 

европейското финансиране  е 

1 274 227 лв., а националното съфи-

нансиране е 224 863 лв. Изпълнение-

то на всички дейности трябва да 

приключи до 4 септември 2022 г.

Георги Петков информира, че 

предстои енергийно обновяване и на 

Основно училище „Христо Ботев“, и 

на два малки блока, като с тях бро-

ят на преобразените сгради в мор-

ското градче ще стане 30, от които 

22 жилищни и 8 публични.

По общинската програма за благоустрояване на 

вътрешноквартални пространства „Моят град, моят 

квартал, моята улица“ в Бургас започна изграждане-

то на паркинг със зона за отдих в жк „Изгрев“. Това 

съобщиха от общината, като уточняват, че той ще 

осигурява места за около 100 автомобила. Паркин-

гът ще е разположен в непосредствена близост до 

новата зала „Арена Бургас“, така че за подобряване 

на транспортното обслужване в района проектът 

включва и изграждане на връзка към близката голяма 

улица.

От пресслужбата на местната администрация 

припомниха, че програмата e по идея на кмета на 

Бургас Димитър Николов, като тя е насочена към 

активните и задружни граждани. „Където съседите 

са най-единни, промяната идва по-бързо. Допустими 

за финансиране са цели блокове в режим на етажна 

собственост, построени върху терени, които са об-

щински“, се казва още в информацията.

Инициативата има за цел да направи средата на 

обитаване в комплексите и кварталите по-привлека-

телна, по-социална, по-безопасна. До този момент са 

подадени над 130 заявления. 50 от тях вече са адми-

нистрирани и имат разработени идейни схеми. В ход 

е изпълнението на 20 одобрени проекта.

Общинският съвет в Перник промени свое реше-

ние от 18 декември 2020 г. в частта, с която се дава 

съгласие община Перник да поеме дългосрочен дълг в 

размер на 4 000 000 лв. за преодоляване на последици-

те от форсмажорни обстоятелства, свързани с COVID 

кризата. Вместо това ще бъде изтеглен инвестицио-

нен заем в размер на 2 135 000 лв. за финансиране на 

проекти и само 1 865 000 лв. за изпълнение на първо-

началния план. 

Тези над 2 млн. лв. ще бъдат инвестирани в реха-

билитация на улици и строителство на две кръгови 

кръстовища в централната градска част, благоус-

трояване на квартални пространства, за проектира-

не, изграждане и паспортизация на външни асансьори 

за осигуряване на достъп до надлез „Иван Вазов” и за 

изпълнението на пешеходен мост над река Струма в 

кв. „Хумни дол”.

Община Берковица ще обнови сградата и двора 

на Лесотехническата професионална гимназия. От 

местната администрация съобщиха, че финансира-

нето е на стойност 1 299 930 лв., осигурени по Опе-

ративна програма „Региони в растеж 2014 - 2020“. 

След изпълнение на предвидените ремонтни дейнос-

ти зданието и дворът на учебното заведение ще 

добият друг облик, а образователната среда ще се 

подобри.

Община Сапаре-

ва баня ще рекулти-

вира закритото пре-

ди 3 години градско 

сметище, което е 

на терен от около 13 

дка. Първата копка 

на обекта направи 

зам.-министърът на 

околната среда и во-

дите Ренета Колева. На събитието присъстваха кметът на 

Сапарева баня Калин Гелев и зам. областният управител на 

Кюстендил Георги Илинов. 

Финансирането е осигурено по Оперативна програма 

„Околна среда 2014 - 2020“. Общата стойност на инвести-

цията е близо 950 000 лв., от които 806 524 лв. са от ЕС и 

142 327 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение 

на проекта е 23 месеца. С реализирането му се цели подо-

бряване на управлението на отпадъците на територията 

на община Сапарева баня и ограничаване на рисковете за 

околната среда и здравето на населението.

Започна работа по 

проектите от Инвести-

ционната програма на 

община Банско за 2021 г., 

съобщиха от пресцен-

търа на местната ад-

министрация. До края на 

годината трябва да бъде 

изградена улица с начало 

кръстовището на ул. „Глазне” и ул. „Еделвайс” до ул. „Явор”. 

Дължината й е 537 м. Проектът включва и подземната ко-

муникация, тротоари, осветление и обособяване на прос-

транства с тревна и дървесна растителност.

Със същия времеви хоризонт е реализацията и на про-

екта „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформ-

ление с реконструкция на техническата инфраструктура 

на ул. „Пирин” в частта между улиците „Отец Паисий” и 

„Христо Матов”, централен градски площад „Възраждане” 

и част от ул. „Никола Вапцаров”.

Той е разделен на два етапа на изпълнение на строи-

телно-монтажните работи.

Община Разград 

има намерението да 

поеме дългосрочен 

дълг от 193 000 лв., 

за да съфинансира 

проект за енергийна 

ефективност и ре-

конструкция на Реги-

оналната библиотека, 

Музикалната школа и 

Етнографския музей, който е одобрен от Оперативна програ-

ма „Региони в растеж 2014 – 2020“. По време на публичното 

обсъждане зам.-кметът на Разград Добрин Добрев поясни, 

че общата стойност на инвестицията е 825 000 лв. Общи-

ната предвижда с безвъзмездната помощ от ОПРР, която е 

632 000 лв., да се изпълнят строително-монтажните дейнос-

ти, а средствата от кредита да са за оборудване, авторски 

и строителен надзор.

Зам.-кметът Добрев заяви, че и за трите културни обек-

та има изготвени инвестиционни проекти във фаза работен. 

Те са преминали етапите на съгласуване и има издадени раз-

решения за строеж, придружени от подробни количестве-

но-стойностни сметки. От местната администрация се 

надяват, че ако всички необходими срокове бъдат спазени, об-

новяването ще започне през лятото на следващата година.

Със средствата, осигурени по ОПРР, ще се санират два 
жилищни блока и училище

Етнографският музей е един от 
трите обекта, включени в проекта
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Ремонтните дейности са за повече от 7,6 млн. лв. и ще се 
изпълняват в следващите две години

Росица Георгиева

На последното си за-

седание Столичният об-

щински съвет (СОС) прие 

решение в следващите две 

години да бъдат отпусна-

ти 4,46 млн. лв. от общин-

ския бюджет за съфинан-

сиране на реставрацията 

на минерална баня „Овча 

купел“. Общата стойност 

на инвестицията е над 7,7 

млн. лв. Част от финанси-

рането - 3 319 912 лв., за 

изпълнение на строител-

но-ремонтните дейности 

е осигурено като безвъз-

мездна финансова помощ 

по Оперативна програма 

„Наука и образование за ин-

телигентен растеж 2014 

– 2020“. Средствата от 

ЕС ще бъдат използвани 

за създаването на необхо-

димата инфраструктура 

за обособяването и функ-

ционирането на Център 

за върхови постижения на 

територията на банята. В 

тази сума се включва из-

готвяне на инвестиционен 

проект, демонтажни рабо-

ти, строителни и рестав-

рационни дейности, как-

то и авторски надзор по 

време на строителство. 

За реализацията трябва 

да бъдат осигурени и до-

пълнителни 180 000 лв. за 

инвеститорски контрол и 

строителен надзор. 

Сградата е проектира-

на в периода 1925 - 1928 г. 

от известния български 

архитект Георги Овчаров. 

Изграждането й продължа-

ва до 1933 г. Веднага след 

откриването й в близост 

до нея и до минералния из-

вор е изграден Комплекс за 

здравеопазване (профилак-

ториум). Така тя преста-

ва да има само хигиенна 

функция, а става част от 

първия лечебен комплекс с 

минерална вода в България.

През 1949 г. непосред-

ствено до нея се създава 

Научен институт по ку-

рортология, физиотерапия 

и рехабилитация. Минерал-

ната баня е затворена за 

ремонт в края на 80-те го-

дини на XX век и от тогава 

не функционира. От 1998 г. 

тя е със статут на

архитектурно-строителна 
недвижима културна цен-
ност от местно значение.

Зданието се състои 

от сутерен, два надзем-

ни и един подпокривен 

етаж с разгъната площ 

от 4705 кв. м. Сградата е 

силно издължена и има си-

метрична кръстообразна 

форма. Входът е през цен-

тралната част, като от 

двете му страни са раз-

положени женското и мъж-

кото отделение. Всяко от 

тях съдържа голям и малък 

басейн за минерална вода, 

курни, помещение с ду-

шове, съблекални и други 

обслужващи помещения. 

Над минералните басейни 

са конструирани куполи, 

изпълнени със стомано-

бетонна черупка. Подпо-

кривното пространство е 

общо за цялата построй-

ка, с две покрити тераси и 

открити балкони към тях. 

Покривът е изпълнен със 

стоманобетонна плоча, 

дървена скара и керамич-

ни керемиди. Фасадите са 

със семпла декоративна 

украса. 

Хидроизолацията на 

покривната плоча е амор-

тизирана, на места по по-

крива е прораснала расти-

телност. В помещенията 

и по външните стени има 

опадала мазилка, както 

и повредени и липсващи 

каменни облицовки. Ме-

талната конструкция над 

покритите тераси е със 

следи от корозия. На много 

места по сградата липсва 

остъкляване. Настилките 

около обекта са с пропа-

дания и неравности. 

В миналото здание-

то е било собственост 

на Министерството на 

здравеопазването като 

част от капитала на „На-

ционална специализирана 

болница по физикална те-

рапия и рехабилитация“ 

ЕАД. През 2016 г. Столич-

ната община предприема 

редица стъпки, с които 

да съхрани и възстанови 

сградата, която е част 

от културното наслед-

ство на София. Една от 

тях е свързана с даването 

на съгласие от СОС Реги-

онален исторически музей 

– София, да участва като 

партньор при подаване на 

проектно предложение по 

„Наследство БГ“ за „Из-

граждане и развитие на 

центрове за върхови по-

стижения” с финансиране 

по ОП „Наука и образова-

ние за интелигентен рас-

теж 2014 - 2020“. Съот-

ветно е прието решение 

научната институция да 

е на територията на ба-

нята. През същата година 

Столичният общински 
съвет дава съгласие СО да 
придобие от държавата 
собствеността върху 
сградата.

През есента на 2017 г. 

е приета програма за 

оползотворяване на хидро-

термалните ресурси от 

находищата на минерал-

ни води на територията 

на столицата. Това дава 

възможност на терена на 

банята в „Овча купел“ да 

се обособи рекреативен 

център, в който активно 

да се използва минерална-

та вода. 

Столичната община 

придобива собственост-

та върху обекта през 

2019 г. ,  а следващата 

година съгласува с На-

ционалния институт за 

недвижимо културно на-

следство виза и задание 

за проектиране за рес-

таврация и адаптация на 

сградата на минерална 

баня като рекреативен 

център с активно из-

ползване на минералната 

вода. Так се открива въз-

можност да се пристъпи 

към реалното изпълнение 

на проекта. В него е пред-

видено в сградата да се 

обособят две зони – 

„Рекреация“ и „Наука“. 

Първата ще заема 53% 

от разгънатата площ на 

сградата, за втората 

зона са предвидени 47%. 

В Рекреативния цен-

тър ще се предлагат ус-

луги с използване на мине-

рална вода за подобряване 

на здравния и емоционал-

ния статус на граждани-

те. На ниво сутерен ще 

има помещения за релакс, 

за масажи и за сауни. На 

партера при басейните 

ще се изгради термална 

зона, където ще се извър-

Кметът на р-н „Овча купел“ 
Ангел Стефанов: 

Минерална баня „Овча 

купел“ е в изключително 

лошо състояние – от фа-

садата падат камъни, а 

преди няколко години има-

ше пожар. Като кмет на 

район „Овча купел“ не виж-

дам алтернатива в момен-

та да се възстанови сгра-

дата и затова подкрепям 

проекта по Оперативна 

програма „Наука и обра-

зование за интелигентен 

растеж 2014 - 2020“, с кой-

то ще се реставрира обектът. 

Зданието е символ на района ни и е недопустимо 

да остава в такова лошо състояние. Важното е, че 

част от него остава да се ползва като баня, а в 

останалата  ще се провеждат важни научни изслед-

вания. След изпълнението на проекта минералната 

баня ще се стопанисва от Регионален исторически 

музей - София. 

Според мен оптимистичният срок за реставра-

цията на този архитектурен шедьовър е около две 

години.

шава воден масаж, водна 

гимнастика, ще има топли 

басейни и други. 

В Центъра за върхови 

постижения ще се изгот-

вят независими фунда-

ментални и индустриални 

научни изследвания. На 

първия етаж ще има ви-

зуален салон за VR демон-

страции, конферентна, 

компютърна и заседател-

на зала, както и работни 

кабинети. На второто 

ниво ще се обособят ла-

боратории „Социални ино-

вации, рекреативен хюмън 

дизайн и нишов туризъм“, 

„Анализ, дигитализация 

и реставрация на аудио-

визуално наследство“ и 

Център за продължаващо 

образование. 

„Чрез реставрацията 

и адаптацията на мине-

рална баня „Овча купел“ ще 

бъде спасена емблематич-

на недвижима културна 

ценност, която от десе-

тилетия тъне в разруха“, 

посочват от Столичната 

община. 
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БАЛКАН СТИЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ

Страницата подготви 
Мирослав Еленков

„Необходими са значи-

телни усилия за обновява-

не на сградния фонд в Ев-

ропа и това трябва да се 

направи в съответствие 

с първия принцип за енер-

гийна ефективност“. Това 

са заявили министрите на 

енергетиката на държа-

вите членки на ЕС в своя 

декларация по време на 

Енергийния съвет на ЕС, 

съобщиха от пресцентъра 

на Съвета на ЕС.

27-те европейски ми-

нистри на енергетиката 

подчертават „необхо-

димостта най-малко от 

удвояване на ставките, 

свързани с енергопотреб-

лението до 2030 г., да се 

насърчи енергийното обно-

вяване“, за да се подобрят 

енергийните характе-

ристики и да се спестят 

разходи, както и да се за-

менят въглерод-интензив-

ните нагреватели с възоб-

новяема енергия.

„Тези промени трябва 

да се направят, като се 

вземат предвид нацио-

налните, регионалните 

и местните специфики“, 

добавят те, казвайки, че 

това е ключово за стра-

ните от ЕС, които са 

изправени пред различни 

предизвикателства, що се 

Емил Христов

Европейската комисия 

прие основната работна 

програма за „Хоризонт Евро-

па“ за периода 2021—2022 г. 

Работата по описаните в 

нея цели и конкретни тема-

тични области ще бъде фи-

нансирана с общо 14,7 млрд. 

евро. Тези инвестиции ще 

ускорят екологичния и цифровия преход, ще допринесат 

за устойчивото възстановяване от пандемията от коро-

навирус и ще повишат способността на ЕС да се справя 

с бъдещи кризи. Чрез стипендии, обучения и обмен те ще 

помогнат на европейските изследователи да изграждат 

по-добре свързани и по-ефективни европейски екосисте-

ми за иновации и да създават научноизследователски ин-

фраструктури на световно равнище. Те ще насърчават 

участието от цяла Европа и от целия свят, като заедно с 

това ще укрепват Европейското научноизследователско 

пространство.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните из-

следвания, културата, образованието и младежта Мария 

Габриел заяви: „Тъй като 40% от бюджета на тази работна 

програма по „Хоризонт Европа“ са предназначени за пови-

шаване на устойчивостта на Европа, благодарение на нея 

Европа ще стане по-екологична и по-добре подготвена за 

цифровата трансформация. Сега програмата „Хоризонт 

Европа“ е изцяло отворена за бизнеса. Бих искала да насър-

ча изследователите и новаторите от целия Европейски 

съюз да кандидатстват и да намират решения за подо-

бряване на нашето ежедневие.“

Първите покани за представяне на предложения ще бъ-

дат обявени на 22 юни на създадения от Комисията пор-

тал за финансиране и обществени поръчки. Европейските 

дни на научните изследвания и иновациите, които ще се 

проведат на 23 и 24 юни, предлагат чудесна възможност 

програмата „Хоризонт Европа“ да бъде обсъдена сред съз-

дателите на политики, изследователите, иноваторите и 

гражданите. Информационните дни за „Хоризонт Европа“, 

които са предназначени за потенциалните кандидати, ще 

се състоят от 28 юни до 9 юли.

Резолюция относно 

текущата оценка на на-

ционалните планове за 

възстановяване и устой-

чивост, представени до 

момента от държавите 

членки на Европейската 

комисия, беше приета с 

514 гласа „за“, 163 „про-

тив“ и 9 „въздържал се“. 

Това съобщиха от прес-

центъра на Европейския 

парламент. Членовете на 

ЕП подчертават, че Меха-

низмът за възстановява-

не и устойчивост (МВУ) е 

исторически инструмент 

на ЕС, който трябва не 

само да смекчава отри-

цателните последици от 

пандемията, но и да оказ-

ва трайно въздействие 

върху просперитета и да 

спомага за справедливо-

то разпределение на рас-

тежа. Те призовават ЕК 

да одобрява само планове, 

които изцяло отговарят 

на целите, договорени в 

регламента за МВУ, и да 

не се поддава на полити-

чески натиск.

Евродепутатите из-

искват от Комисията 

да извърши внимателна 

оценка и да гарантира, 

че всеки от национални-

те документи допринася 

ефективно за шестте по-

литики, посочени в регла-

мента: екологичен преход, 

цифрова трансформация, 

конкурентоспособност, 

социално сближаване, ин-

ституционална подготве-

ност и реакция при кризи 

и следващо поколение, 

включително образование 

и умения.

Членовете на ЕП под-

чертават, че минимум 37% 

от бюджета в национал-

ните планове трябва да 

бъдат отделени за опаз-

ване на климата, вкл. би-

ологичното разнообразие, 

както и че разпоредбите 

за „ненанасяне на значи-

телни вреди“ са ключов ин-

струмент за подкрепа на 

екологичния преход. Те по-

сочват още, че ресурсът, 

предназначен за цифрови 

дейности (20%), трябва 

да допринася за цифровия 

преход, включително въ-

просите на сигурността, 

стратегическите инте-

реси на ЕС и цифровата 

инфраструктура.

За да се гарантира 

възможно най-голямо въз-

действие, средствата 

трябва да бъдат справед-

ливо разпределени между 

секторите, обществата 

и с оглед на бъдещите 

поколения и равенството 

между половете. Евроде-

путатите призовават 

да не бъде насърчавана 

практиката да се пред-

ставят проекти, лишени 

от реална добавена стой-

ност. Освен това всички 

реформи и инвестиции е 

задължително да бъдат 

свързани с ключови етапи 

и цели и с оценка на раз-

ходите, които са реле-

вантни, ясни, подробни и 

адекватно наблюдавани с 

помощта на общи показа-

тели. Тези мерки следва да 

спомогнат за предотвра-

тяването и разкриването 

на корупцията, измамите 

и конфликтите на инте-

реси при използването на 

средствата.

Евродепутатите на-

сочват вниманието към 

регламента за условност, 

свързан с върховенството 

на закона, и подчертават, 

че никой проект не може 

да бъде в разрез с ценно-

стите на ЕС. Те настоя-

ват да се гарантира, че се 

провеждат консултации с 

гражданското общество, 

социалните партньори и 

местните и регионалните 

власти при изпълнението 

и мониторинга на планове-

те, като по този начин ще 

бъде осигурено по-ангажи-

рано участие на получате-

лите и прозрачност.

отнася до обновяването и 

енергийната бедност.

„Страните от Цен-

трална и Източна Европа 

например имат много мо-

рално остарели жилищни 

блокове, построени по вре-

мето на Съветския съюз, 

които са със стари отоп-

лителни системи. Ренови-

рането на училища, болни-

ци, университети и друга 

социална инфраструктура 

трябва да бъде приоритет 

заедно с най-лошо функ-

циониращите сгради, като 

се вземат предвид доходи-

те на тези, които живеят 

там“, се казва в заключе-

нията на министрите.

Експертите обаче 

предупреждават, че удво-

яването на обновяването 

на сгради до 2030 г. може 

да не е достатъчно и че 

трябва да се утрои, като 

в противен случай ще има 

огромен натиск върху тези 

дейности след 2030 г.

От своя страна Евро-

пейската комисия привет-

ства решението на енер-

гийните министри на ЕС. 

„Насърчаването на обновя-

ването на сгради е ключов 

фактор за постигане на 

целите на ЕС в областта 

на климата и енергетика-

та, но едно от най-труд-

ните предизвикателства 

е да се гарантира, че „въл-

ната за обновяване” не е 

просто привлекателен ло-

зунг и нещата наистина 

да се променят на място“, 

казва Кадри Симсън, евро-

пейски комисар по въпро-

сите на енергетиката.
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Напредва основният 

ремонт на над 9 км от 

третокласния път III-118 

Гулянци – Долна Митро-

полия в област Плевен. 

Това съобщиха от Агенция 

„Пътна инфраструкту-

ра“ (АПИ). Общата стой-

ност на инвестицията 

е 7 821 819,36 лв., като 

проектът се финансира 

по Програмата за тран-

сгранично сътрудничест-

во INTERREG V-A „Румъ-

ния – България 2014-2020“. 

От тях 6 648 546,44 лв. 

са от Европейския фонд 

за регионално развитие,  

1 016 758,32 лв. са нацио-

нално съфинансиране, а 

156 514,60 лв. са от бюдже-

та на АПИ.

Началото на участъка, 

по който се работи, започ-

ва в края на с. Подем (при 

км. 14+786) и завършва при 

кръстовището с републи-

кански път III-3004 за гр. 

Тръстеник и с. Опанец (при 

км. 24+150). Отсечката 

преминава през с. Победа 

и Долна Митрополия.

Реконструкцията на 

пътната настилка е за-

вършена, положен е из-

равнителният асфалтов 

пласт и предстои да се 

сложи износващият пласт 

асфалтобетон. В голяма-

та си част реконструк-

цията е изпълнена по 

технологията „студено 

рециклиране“, при която 

пласт от пътната на-

стилка се изгражда чрез 

рециклиране на същест-

вуващата. В отсечката, 

преминаваща през Долна 

Митрополия, настилката 

е положена върху геоком-

позитна армираща мрежа 

за по-голяма здравина и 

устойчивост на пътя. 

Ремонтирано е мос-

товото съоръжение при 

23-ти км над р. Барата, 

приток на р. Вит. Рехаби-

литирани са устоите на 

моста, изпълнена е нова 

пътна плоча, хидроизола-

ция, асфалтобетонова на-

стилка и тротоари.

Подобрено e отводнява-

нето на целия участък чрез 

изграждане на окопи и нови 

водостоци. Изпълняват се 

допълнителни мероприятия 

за подобряване на отводня-

ването на трасето чрез 

изграждане на изпарителни 

съоръжения на съществува-

щите водостоци, на които 

теренът не позволява от-

тичането на водата. 

В рехабилитирания 

участък предстои да бъ-

дат поставени нови огра-

ничителни системи, знаци 

и хоризонтална маркиров-

ка. За повишаване безопас-

ността на движение от 

двете страни на пътя ще 

бъде положена надлъжна 

релефна шумна маркиров-

ка. Ще бъдат монтирани и 

соларни знаци за измерване 

на скоростта на движение 

на превозните средства. 

Обектът ще бъде завър-

шен до края на юли т.г. 

Основният ремонт се 

изпълнява от Обедине-

ние „Инфрастрой 2019“, в 

което участват „Гарант-

90-Цонев и Сие“ ООД и 

„Хая-С“ ООД. Строителния 

надзор осъществява „Път-

консулт 2000“ ЕООД, а ав-

торския – „Алве Консулт“ 

ЕООД.

ВДЪХНОВЕН 
ОТ ТЕБ

Елтрак България ЕООД
бул.”Европа” 439, София 1331
денонощен телефон: 0700 148 48
www.eltrakbulgaria.com

София:
Бургас:
Варна:
Ст. Загора:

02/808 31 81
056/80 68 51
052/57 44 00
042/28 00 80

Нова серия комбинирани 
багер-товарачи Cat

Проектирани за повече комфорт и 
горивна ефективност

Агенция „Пътна ин-

фраструктура“ разглеж-

да възможностите за 

осигуряване на европей-

ско финансиране за ре-

хабилитацията на около 

15 км от третокласния 

път I I I -5504 Мъдрец – 

Искрица – Медникарово 

– п.к. Обручище – (Радне-

во – Гълъбово), съобщиха 

от пресцентъра на АПИ. 

Трасето е основна арте-

рия за община Гълъбово и 

осигурява връзка с минно-

енергийния комплекс ТЕЦ 

„Марица изток 3“, рудник 

„Трояново-3“, завода за 

гипсокартон и на насе-

лените места Обручище, 

Медникарово, Искрица и 

Мъдрец с общинския цен-

тър Гълъбово.

От АПИ посочват, че 

пътят е построен през 

1976 г. и оттогава не е 

основно ремонтиран. По 

него преминава интензи-

вен тежкотоварен тра-

фик, което допълнително 

разрушава настилката. 

„През годините Агенция 

„Пътна инфраструктура“ 

поддържа трасето с те-

кущи ремонти и частич-

ни изкърпвания, което 

е временно и нетрайно 

решение, предвид нато-

вареността на отсеч-

ката“, заявяват от дър-

жавната структура. От 

Агенцията поясняват, че 

третокласната отсечка 

се нуждае от основен ре-

монт след изготвянето 

на технически проект, 

съобразен с интензивния 

трафик. „Предвид дължи-

ната и състоянието на 

отсечката е необходимо 

планиране и осигуряване 

на значителен финансов 

ресурс за проектиране, 

а след това и за изпъл-

нението на строителни-

те работи, с който АПИ 

в момента не разполага. 

В тази връзка се търсят 

възможности за осигуря-

ване на европейско финан-

сиране по „Програмата за 

развитие на регионите 

2021 – 2027” (ПРР 2021 - 

2027)“, допълват от АПИ.

До изпълнението на 

основния ремонт един-

ствената възможност за 

поддържане на трасето 

е чрез предприемането 

на локални ремонти на 

настилката, се посоч-

ва още в съобщението. 

На пътноподдържащата 

фирма, с която АПИ има 

договор по ЗОП за поддър-

жане на републиканските 

пътища в област Стара 

Загора, е възложено из-

кърпване на най-големите 

деформации и локални ре-

монти на обща стойност 

около 136 хил. лв. Срокът 

за завършването им е 

средата на юли т.г.

През следващата сед-

мица започва поетапният 

ремонт на още два учас-

тъка от първокласния път 

I-6 Гюешево – Кюстендил. 

Ще се обновяват 3 км 

между селата Вратца и 

Жиленци (от км. 13+570 до 

км. 16+570) и 4,3 км – от 

Коняво до Цървеняно (от 

км. 33+180 до км. 37+500) 

в област Кюстендил. Сро-

кът за завършването на 

строителните работи е 

до края на 2021 г.

В средата на март 

т.г. стартира ремонтът 

на 5 км от път I-6 през 

Конявската планина от 

с. Цървеняно до граница-

та с област Перник (от 

км. 37+500 до км. 42+480). 

Предвижда се СМР да при-

ключат до края на юли т.г. 

Проектът за обновява-

не на трите отсечки е за 

6,7 млн. лв. и включва ця-

лостна подмяна на асфал-

товата настилка, подобря-

ване на отводняването със 

стабилизиране на банкети-

те и почистване на водос-

тоци и окопи, маркировка, 

знаци и мантинели.
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Георги Сотиров

Проф. Рангелов, на 
18 юни се провежда Се-
дмият национален сим-
позиум по стоманени, 
дървени и комбинирани 
конструкции. Вие сте 
председател на Научния 
комитет на форума, 
към който има сериозен 
интерес не само от на-
учните среди, но и от 
бранша. 

Безспорно е, че кате-

дра „Метални, дървени и 

пластмасови конструк-

ции“ (МДПК) на Универ-

ситета по архитектура, 

строителство и геодезия 

(УАСГ) е най-значимото 

обучаващо и научноизсле-

дователско звено в об-

ластта на стоманените, 

дървените и комбинира-

ните конструкции у нас. 

Така съвсем естествено 

и логично е форум, органи-

зиран от нас, да възбужда 

значителен интерес в ко-

легията. И това не е факт 

само сега. Симпозиумът е 

седми по ред и винаги се 

е радвал на голяма попу-

лярност сред колегите в 

бранша. Като цяло той е 

насочен към по-широка ау-

дитория, която по някакъв 

начин има отношение към 

строителните конструк-

ции. На първо място това 

са инженери конструк-

тори с интерес и прак-

тическа насоченост към 

металните, дървените и 

комбинираните конструк-

ции или такива, за които 

те представляват инте-

рес. Тук включвам и колеги 

инженери от практиката, 

работещи в областта на 

реализацията на строежи 

със стоманени, дървени и 

комбинирани конструкции. 

Осъзнаваме, че мисия на 

симпозиума е да създаде 

среда за обмен на про-

фесионални знания между 

различните представи-

тели на бранша. Намере-

нието ни е да инициираме 

различни позитивни дис-

кусии по приложни про-

блеми.

В този контекст бих 

желал съвсем кратко да 

коментирам тематич-

ните направления на съ-

битието. Основното е 

формулирано най-общо 

като „Теоретични и екс-

периментални изследва-

ния в областта на сто-

манените, дървените и 

комбинираните конструк-

ции“. Тук попадат различ-

ни теоретични и науч-

но-приложни изследвания 

в нашата област. Има и 

ново направление, което е 

посветено на проблемите 

на фасадния инженеринг. 

Особено важно за нас е и 

„Практически реализации 

и постижения в проекти-

рането и изграждането 

на стоманени, дървени и 

комбинирани конструк-

ции“. От една страна, 

именно в това направле-

ние се стараем да оку-

ражим за участие колеги 

практикуващи инженери. 

От друга, трябва ясно да 

си дадем сметка, че науч-

ните изследвания нямат 

реален смисъл, ако не са 

насочени към практичес-

ки приложения.

Има нещо символично 
в това, че симпозиумът 
се провежда в Инова-
ционния форум „Джон 
Атанасов“ на „София Тех 
Парк“ – място, където се 
организират събития от 
национален и междунаро-
ден мащаб. 

Ще се закача за израза 

„национален и междунаро-

ден мащаб“ и с гордост 

ще отбележа, че кате-

дра „Метални, дървени и 

пластмасови конструк-

ции“ е добре разпознава-

ема и извън страната. 

Доказателство за това 

са участията на екипи 

от катедрата в различ-

ни европейски проекти. 

Още  през  да лечните 

1997 - 1999 г. бяхме част 

от големия европейски 

научноизследователски 

проект RECOS, насочен 

към проблемите на проек-

тирането на стоманени 

конструкции за сеизмични 

въздействия. Това е едно 

от основните направле-

ния на научни изследва-

ния в катедрата. През 

последните шест години 

се включихме в още три 

европейски проекта в 

тази област - Innoseis, 

EqualJoints-Plus и FreeDam-

Plus. Първият бе фокуси-

ран върху различни ино-

вативни устройства за 

по-ефективно сеизмично 

осигуряване на стоманени 

конструкции. EqualJoints-

Plus бе ориентиран към 

популяризиране на знания 

относно проектиране на 

специални възли за сто-

манени конструкции за се-

измични въздействия. Тре-

тият, който се изпълнява 

в момента, разглежда при-

ложение на специфични 

фрикционни устройства 

в конструкции, подложени 

на сеизмични въздейст-

вия. В рамките на този 

проект през следващата 

година предстои да ор-

ганизираме семинар, на 

който ще запознаем коле-

гията с тази специфична 

проблематика.

Всичко това показва, 

че катедра МДПК е пози-

ционирана и добре разпоз-

наваема на картата на 

научноизследователски-

те звена в Европа. В този 

смисъл намирам, че всъщ-

ност нашият симпозиум е 

намерил най-подходящото 

и адекватно място за про-

веждане.

В настоящото слож-

но време на продължа-
ваща пандемия и огра-
ничения как се изучават 
трудните предмети в 
катедра МДПК?

Убеден съм, че моите 

лекции представляват 

определен интерес за на-

шите студенти. Освен по 

метални конструкции (на 

български и на английски 

език) аз съм лектор и по 

дисциплината „Стоманени 

и комбинирани мостове“, 

имам и една избираема 

дисциплина в областта 

на тънкостенните сту-

деноформувани елементи, 

по която имам издадена 

монография.

Освен предаване на 

базови теоретични по-

становки в областта на 

строителните стоманени 

конструкции аз се стремя 

богато да илюстрирам 

лекционните си курсове 

с практическа информа-

ция. Намирам за особено 

полезно да се прави пряка 

връзка с реалната прак-

тика, в която съм акти-

вен участник. Считам, че 

по този начин предавам на 

нашите студенти повече 

вдъхновение и ги карам да 

бъдат изкушени от бъде-

щата им професия, която 

по мое мнение е сред най-

удовлетворяващите.

Наистина дисциплини-

те, които се преподават 

в нашата катедра, а и в 

Строителния факултет 

като цяло, не са най-лес-

ните. Овладяването на 

теоретичния апарат из-

исква висок интелект и 

мотивация. И точно тук 

е мястото на добрия пре-

подавател – да може да 

обясни по прост начин и 

най-сложните неща.

 Инженерството е 

практическа професия и 

изисква значителна част 

практическо обучение. 

При нас много широко 

застъпена е индивидуал-

ната работа със студен-

тите в процеса на раз-

работване на курсовите 

им проекти. Именно този 

аспект на обучението ни 

беше най-силно засегнат 

от пандемията. Мнози-

на биха си помислили, че 

младото поколение е по 

принцип „цифровизирано“ 

и следователно този на-

чин на обучение му е на-

пълно адекватен, но аз не 

считам, че това е така. 

Според мен прекият кон-

такт между студенти и 

преподаватели определе-

но липсваше и на двете 

страни, както и пряката 

обратна връзка от сту-

дентите. Липсваше дори 

езикът на тялото, ако 

щете. Силно се надявам 

това да е последният ко-

рона-семестър.

Р а з к а ж е т е  н и  з а 
връзката Ви с реалната 
практика. Имате много 
активно участие в про-
ектирането и строител-
ството на най-различни 
обекти в цялата страна. 
Бихте ли откроили някои 
от тях? Какво предстои 
в това Ваше професио-
нално направление?

Не може ефективно да 

се преподава една профе-

сия, без тя да се прак-

тикува. Това е очевидно 

например за медицината, 

но в същата степен е 

валидно и за инженер-

ството. Аз самият съм 

изкушен от професията 

на строителния инженер 

конструктор и с огромно 

удоволствие и удовлет-

ворение я практикувам. 

Невероятно е чувството, 

което изпитвате, кога-

то видите изпълнен Ваш 

проект. 

Изключително важно 

е да се осъществява ди-

ректна връзка  между 

теорията и практика-

та. Както вече споме-

нах, илюстрирам богато 

своите лекции чрез мои 

практически реализации 

и мисля, че студентите 

оценяват високо опита 

ми, който се стремя да им 

предам. Освен това науч-

ните изследвания нямат 

смисъл, ако не са свързани 

с конкретни практически 

проблеми, и именно от ре-

алната практика могат 

да се почерпят идеи за 

нови бъдещи проучвания. 

Затова е особено важно 

тематичното направле-

ние на Седмия национален 

симпозиум по стоманени, 

дървени и комбинирани 

конструкции, а именно 

практическото, посвете-

но на интересни проект-

ни реализации, както и на 

прилагане на по-сложни 

научни методи към реал-

ни задачи.
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по строителни конструкции. От 1992 г. е редовен 
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Германия, Швеция и Гърция. 

От 2001 г. е доцент, а от 2016 г. – професор по 
строителни конструкции (метални конструкции) 
в същата катедра. Ръководи научните колективи 
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Отблизо фасадата на 

новия Научно-технически 

комплекс на Харвардския 

университет прилича на 

огромно ренде. Уникал-

ното решение обаче е 

резултат от сериозни 

инженерни проучвания, 

които имат своя мисия 

–  да подпомогнат из-

граждането на възмож-

но най-високоефектив-

но здание. Идеята е на 

архитектурната фирма 

Behnisch Architekten, коя-

то проектира комплекса. 

Обвивката му е израбо-

тена от 14 000 панела 

от нарязана неръждаема 

стомана и всъщност е 

прецизно настроено ус-

тройство за управление 

както на светлината, 

така и на топлината, 

която се пропуска вътре. 

Моделирани да блокират 

слънце през лятото, но да 

го пропускат през зима-

та, панелите са сложна 

система, която драстич-

но намалява нуждите от 

отопление и охлаждане 

и понижава въглеродни-

те емисии на сградата 

с около 42%. Може да се 

каже дори, че фасадата 

„манипулира” светлината, 

като селективно отразя-

ва слънцето в по-тъмни-

те пространства с обща 

площ от половин милион 

кв. метра, намалявайки 

разходите за електрое-

нергия.

Първоначално  про -

ектантите смятали да 

щамповат панелите с 

двуформова преса. След 

като не останали до-

волни от резултата, те 

избрали различен подход, 

използвайки една форма и 

вода под високо налягане, 

която да изтласка пло-

ските метални пластини 

в търсената структура. 

А след това да се изре-

жат фините детайли за 

всеки от 14-те хиляди 

елемента с лазер. С това 

разработчиците успяват 

дори да спестят една 

трета от първоначално 

изчисленото количество 

материал.

Н о в и я т  ко м п л е кс, 

който е на стойност 1 

млрд. долара, е първи-

ят основен елемент от 

планираното разширение 

на кампуса на Харвард в 

Бетонът е изграден 

от инертни материали и 

цимент, който действа 

като лепило, за да скрепи 

всичко заедно. Ала при-

готвянето му ощетява 

околната среда – от ви-

соките температури на 

нагряване до отделянето 

на варовик всичко има 

отрицтелно за природа-

та въздействие. Имайки 

това предвид, учените 

работят върху по-еколо-

гични алтернативи, като 

най-често заместват ци-

мента с отпадъчни про-

дукти като летяща пепел 

или стоманена шлака.

Сега учени от Универ-

ситета в Токио са създали 

алтернатива, която ди-

ректно свързва пясъчни-

те частици, използвайки 

реакция между алкохол и 

катализатор. 

Екипът,  експери -

ментирал със смеси от 

силициев пясък, етанол, 

калиев хидроксид и 2,2-ди-

метоксипропан, нагрети в 

меден съд. Били пробвани 

десетки различни вариа-

ции, променяйки обемите 

и съотношенията на със-

тавките, температура-

та, времето.

При няколко от тесто-

вете се получил материал, 

който е стабилен и отно-

сително здрав, защото 

все пак якостта му на на-

тиск все още не съвпада-

ла с това, което се очаква 

от традиционния бетон. 

Има обаче съществе-

ни предимства на новия 

метод - този иновативен 

тип бетон може да бъде 

по-траен и устойчив на 

агресори като химикали, 

температура и влажност. 

Може да се използва и с 

по-голямо разнообразие 

от инертни материали.

Д вор ец ъ т  Pa la z z o 

Marignoli от XIX в. в Рим 

отвори врати като моде-

рен изложбен център на... 

Apple. 

Сградата, първоначал-

но построена през 1873 г. 

от архитект Салваторе 

Бианки, а по-късно рес-

таврирана по проект на 

арх. Джулио Подести, ня-

кога е била дом на маркиз 

Филипо Мариньоли и в нея 

се е намирало култово-

то за италианците Caffe 

Aragno. 

Трансформацията на 

историческото място е 

реализирана в партньор-

ство с Foster+Partners и оп-

ределено може да се каже, 

че е един от най-големите 

и значими реставрацион-

ни проекти на бранда до 

момента. Въпреки разме-

рите на зданието всяко 

решение по промяната е 

добре обмислено, за да се 

запази автентичният дух 

на пространството и ед-

новременно с това да се 

подчертае бутиковото 

излъчване на съвременни-

те технологии.

Оригиналният бален 

салон на двореца на мар-

киза е превърнат в демон-

страционна зала. Тук ще 

се провежда програмата 

Today at Apple. Нещо, кое-

то напълно отговаря на 

концепцията на марката 

в последно време да съз-

дава простран-

ства за обуче-

ния, вдъхновение 

и удоволствие на 

клиентите си.

За респекти-

ращия проект 

Apple се доверя-

ва и на екип от 

местни рестав-

ратори. Те рабо-

тят по няколко произведе-

ния на изкуството, част 

от атмосферата на Caffe 

Aragno, както и множество 

графити платна, създаде-

ни от италианския худож-

ник Афро Базадела през 50-

те години на миналия век. 

Впечатляващи са двете 

възстановени големи та-

ванни картини. Това са 

„Зората“ на Фабио Чипола 

и „Здрачът“ на Етори Ба-

лерини, датиращи от на-

чалото на XX в.

Depot  Bo i jmans Van 

Beuningen ще отвори вра-

ти през септември 2021 г. 

в Museumpark в центъра 

на Ротердам. То е про-

ектирано със стъклен, 

напълно отразяващ зао-

бикалящата го среда кръ-

гъл обем. 39,5-метровата 

височина на формата му 

наподобява яйце, отряза-

но по хоризонтала. Пет 

големи зигзаг стълбища 

отвеждат от първото до 

последното ниво. Всяко от 

тях ще стига и до покри-

ва, на който ще има рес-

торант, както и огромна 

тераса, разкриваща вълну-

ващи градски пейзажи.

Решението е в ре-

зултат на желанието да 

се постигне максимална 

енергийна устойчивост – 

важна характеристика в 

дизайна на проекта. 

„В момента много меж-

дународни музеи могат да 

представят само шест до 

седем процента от свои-

те колекции в изложби. Ос-

таналите 94% са скрити 

в хранилищата. Затова 

целта е с изграждане-

то на Depot Boijmans Van 

Beuningen да се скъса с 

тази традиция на прикри-

ване“, казват авторите на 

идеята. Тук 99% от всички 

площи ще бъдат напълно 

достъпни за посетите-

лите – това са изложбени 

зали, градина на покрива и 

ресторантът, както и на-

истина огромни простран-

ства за съхранение на про-

изведения на изкуството 

и дизайна - общо 151 000 

артефакта. Архитектур-

ното студио MVRDV стар-

тира работата по проек-

та през 2020 г. 

За да бъде сградата 

максимално щадяща енер-

гия и природни ресурси, са 

предвидени и множество 

оптимизиращи функции.

Комбинацията от ге-

отермален топлообмен, 

слънчеви панели, LED ос-

ветление и високоефек-

тивна изолация я прави 

неутрална по от-

ношение на по-

треблението на 

енергия. Дъждов-

ната вода ще се 

съхранява в мазе-

то и ще се използ-

ва повторно за 

напояване, както 

и в сервизните по-

мещения.

14 000 панела от нарязана неръждаема стомана са превърнати в прецизно 
настроено устройство за управление на светлина и топлина

квартал „Олстън” в Бос-

тън. Затова и очаквани-

ята към впечатляващо-

то здание са то да се 

превърне в емблема на 

най-модерните научни и 

инженерни възможности 

на престижния универси-

тет. 
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Много компании са принудени в 

настоящата ситуация да променят 

организацията си на работа, да уве-

личават или намаляват екипите си. 

За да бъдат максимално гъвкави, се 

нуждаят от офис пространства, кои-

то могат лесно да бъдат преконфи-

гурирани, за да отговорят на проме-

нящите се нужди. Решение предлага 

модулната система Pavilion O, която 

позволява персонализиране на прос-

транството с бърз и лесен монтаж.

Основната му функция е да раздели офисите на сектори по интелигентен 

начин, както и да осигури затворе-

ни работни зони, тип open space. 

Изработен е от алуминиева кон-

струкция, която може да бъде съче-

тана с различни материали: стъкло, 

дърво и плат. Интериорът допуска 

поставянето на  рафтове, шкафове 

и,  разбира се, интегрирането на 

електрически кабели и функционал-

ни аксесоари, които могат да бъ-

дат адаптирани към специфичните 

нужди на всеки бизнес. 

Професионалистите препоръчват 
спокойна стилистика, а за лъч 
светлина завладяващи ярки акценти

Страницата 
подготви 
Елица Илчева

След като животът в 

днешния ден ни налага да 

прекарваме повече време 

вкъщи, а тенденциите в 

интериора винаги следват 

моментните духовни и со-

циални потребности, тази 

година дизайнерите съвет-

ват да потърсим контра-

пункт на форсмажорната 

ситуация, като превърнем 

домовете си в спокойни 

убежища, които облекчават 

напрежението и смекчават 

тревогите. В същото вре-

ме меланхолията на изола-

цията ни предизвика да по-

ставим жива гореща точка 

в пространствата, която 

да привлича вниманието към 

себе си и да ни помага да 

надвиваме безрадостното 

настроение. 

С други думи, за 2021-ва 

изберете изчистена спо-

койна стилистика, в която 

като лъч светлина се явя-

ват завладяващи ярки ак-

центи и идеи, които ни на-

помнят, че в живота трябва 

За испанския дизайнер Хай-

ме Хайон времето на изолация, 

с която ще запомним 2020 г., 

се оказва много плодотворно. 

Защото, както самият той 

разказва, „точно навреме“ по-

лучил поръчка от „Хюндай“ да 

развихри фантазията си и да 

създаде място за игри, библи-

отека и скулптурна градина 

в спонсорирания от компанията Музей на дет-

ските книги и изкуство - Hyundai Museum of Kids’ 

Books & Art (MOKA). „Исках да създам простран-

ство, в което децата биха желали да избягат“, 

казва Хайон, който често е наричан магьосник 

заради причудливите си остроумни и цветни 

инсталации. Нещо подобно се е получило и в ко-

рейския град Намянгджу, където вече се радват 

на истинска къща от приказките. Тя е уникално 

място, което не само забавлява децата, но и ги 

прави по-чувствителни към природата, развихря 

въображението им и ги учи да обичат четенето.

И така в библиотеката MOKA около 2000 

детски книги с природна тематика са разпо-

ложени примамливо на височината на малките 

хора. Таванът се поддържа от гигантски фигури 

с вдигнати ръце, оградени от места за сядане, 

които изглеждат като поли. „В пространството 

имаше носещи колони, затова направихме тези 

фигури, изглеждащи така, сякаш държат тава-

на. Това е интересен начин за 

прикриване на техническите 

елементи“, обяснява дизайне-

рът. Освен библиотеката в 

музея има и друг образователен 

център, и „лаборатория за изку-

ство“, която ще бъде домакин 

на изложби с природна тема-

тика.

Централното място за игра 

привлича погледите с фрески в 

горната част на стените. Това са огромни скици 

на автора, посветени на темата за еволюцията. 

Някои от персонажите сякаш са слезли от тях – 

кучето с дълго като салам тяло, слонът, зелена-

та лама и една гигантска синя фигура, напомня-

ща Пинокио, през корема на която минава мостче 

за катерене.  „Децата са постоянно действащи 

машини за въображение. Затова просто им да-

дох инструменти, за да се забавляват, да виждат 

нещата чрез рисунките и да си представят, че 

някои от тях са станали триизмерни и те могат 

да си играят с тях“, казва дизайнерът. Оттук 

семействата могат да излязат до градината, 

също покрита със стъклен покрив, за кратка по-

чивка. Там ги посрещат гранитни скулптури с 

месингови детайли и фонтан с формата на глава, 

разположени сред успокояваща зеленина. 

„Най-подходящият стол, за да се включи-

те в ZOOM meeting”. Това е определението за 

новата версия на креслото Lucio, проект на 

Sebastian Wrong. Той получи награда в нова-

та категория „работа от къщи”, създадена 

тази година от водещото списание в дизайна 

Wallpaper. 

Столът е част от колекцията At Work на 

Еstablished & Sons, създадена специално за да 

отрази размиващите се граници между офиса 

и дома. Перспективата работата от къщи да 

остане част от живота ни занапред направи 

още по-необходими мебелите, които изглеж-

дат добре в домашна обстановка, но предлагат възможност „да си събе-

реш ума” в относително уединение и спокойствие.

да има цвят.

А цветовете на годи-

ната са всякакви – от бла-

городно сиво и неговите 

нюанси през неутралната и 

тиха nude гама до наситено 

тъмносиньо, тревисто зе-

лено, жълто, червено. В па-

литрата на Pantone за про-

летно-летния сезон наред 

с обявените за цветове на 

годината „озаряващо жъл-

то“ и „основно сиво“, а също 

и анонсирания по-рано като 

водещ електриков нюанс на 

синьото има цял букет от 

светли позитивни цвето-

ве в гамата на розовото, 

лилавото и зеленото. Об-

щото между тях е меката 

вибрираща свежест, която 

едновременно успокоява и 

събужда.

В материалите няма 

изненади – кодът отново е 

„натурално“ – леко светло 

дърво и естествен камък с 

приоритет за мрамора. Чер-

ният метал е новата звезда 

– откриваме го като главен 

структуриращ елемент, 

като художник на геометри-

ята, като контраст и ри-

тъм, като граница. В друга 

стилова линия се обаждат 

мед и злато – асоциация със 

занаятите, с миналото и 

дискретна изява на лукс.

В стилово отношение 

отново всичко е модерно – 

арт деко, съвременен рус-

тик, интерпретации на ин-

дустриален стил, ретро от 

50-те и 80-те, асоциации 

с далечни екзотични земи, 

винтидж. 

Но вариациите на тема 

класика са голямата тен-

денция, която е отправна 

точка и за най-екстрава-

гантните решения. Дива-

ни с меки форми, големи, но 

леки библиотеки, ламперии 

в цвят, гипсови орнаменти, 

ако искате да си напомня-

те за отминалите времена. 

Стилът Grandmillennial – 

цветя, картини, абажури, по-

кривки, романтични сувенир-

чета от хола на баба, набира 

сили в социалните мрежи, а 

най-добрите дизайнери го 

пречупват през светогледа 

на новото поколение.

Независимо от стила 

на интериора остава едно 

златно правило – простран-

ството е флуидно, но и дис-

кретно зонирано, отворено 

с големи витрини към приро-

дата, обляно в светлина.

Балконът и терасата 

„четири сезона“ от желана 

екстра днес стават задъл-

жително условие за добър 

стандарт на живот.

Черният метал е новата 
звезда във вътрешните 
пространства

Еклектиката също е модерна, 
стига да е създадена със стил

С това зелено по-малко ще Ви 
липсва природата

Дивани с меки форми, големи, но леки 
библиотеки, ламперии в цвят и гипсови 
орнаменти напомнят за отминали времена

В материалите няма изненади – кодът 
отново е „натурално“ – леко светло дърво и 
естествен камък

Хайме Хайон

Централното пространство за игра, което учи 
децата да мислят за природата

Градина за родители, но не само
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Десислава Бакърджиева

Любими рок песни на 

три поколения българи ще 

звучат на Античния теа-

тър в Пловдив в симфони-

чен съпровод на 25 юли в 

концерта на „Фондацията“ 

и Държавна опера - Плов-

див - „Големите БГ рок гла-

сове“.

Групата, нейните спе-

циални гости Наско от 

Б.Т.Р., Звезди от „Ахат“, 

Славин Славчев и музикан-

тите от Държавна опе-

ра – Пловдив, с диригент 

Константин Добройков 

са готови с повече от два 

часа хитове. Зрителите 

ще могат да се насладят 

на изпълненията на ле-

гендарни БГ рок парчета, 

като „Черната овца“, „Рок 

в минало време“, „Вкусът 

на времето“, „Пак ще се 

прегърнем“ и „Да погледна 

в теб“, „Уморени крила“, 

„Страхотен ден“, „Мал-

кият принц“, „Две следи“, 

„Клетва“ и още много лю-

бими песни.

„Фондацията“ е в звезд-

ния състав Кирил Мари-

чков, Иван Лечев, Дони, 

Славчо Николов и Венко По-

романски, които са заедно 

от 2013 г. От създаването 

си групата е натрупала в 

актива си стотици кон-

церти, три турнета в САЩ 

и Канада, два европейски 

тура и един азиатски в Тел 

Авив, Кувейт, Катар, Ду-

бай, Япония и Южна Корея, 

както и турне в Австралия 

и Нова Зеландия.

Време е за „Бързи и яростни 9“ – последната част 

от почти двадесетгодишната сага, спечелила светов-

ни приходи от над 5 млрд. долара. Експлозивният екшън 

е в кината от 18 юни на 2D, 3D, IMAX 3D и 4DX.

Във филма се завръщат познатите звезди Вин Ди-

зел, Мишел Родригес, Тайрийз Гибсън, Крис Джаксън 

- Лудакрис, Джордана Брустър, Натали Еманюел, Чар-

лийз Терон и Хелън Мирън. Към тях се присъединяват 

кечистът Джон Сина и носителката на „Грами“ Карди 

Би. Режисьор на „Бързи и яростни 9“ е Джъстин Лин, 

чието дело са четири от най-успешните и обичани 

ленти от поредицата, сред които „Бързи и яростни: 

Токио дрифт“, „Бързи и яростни 5: Удар в Рио“ и „Бързи 

и яростни 6“. С работата си Лин предефинира облика 

на франчайза, превръщайки го в попкултурния феномен, 

познат днес.

Доминик Торето води спокоен живот с Лети и тех-

ния син Брайън, но те знаят, че опасността винаги 

дебне зад ъгъла. Този път заплахата ще принуди Дом да 

се изправи срещу демоните от миналото си, ако иска 

да спаси тези, които обича. Неговият екип се събира 

отново, за да предотвратят съкрушителния план на 

най-опитния убиец и виртуозен шофьор, с когото са се 

До края на октомври в музея 

„Свети Никола“ в Черноморец 

може да се види археологическа 

изложба под надслов „Черноморец. 

Паметници на хилядолетната ис-

тория“. Експозицията е организи-

рана съвместно от Националния 

исторически музей (НИМ) и „Му-

зеен център” – Созопол, и пред-

ставя непоказвани досега ценни 

артефакти. Те са открити при 

разкопки в землището на Черно-

морец и включват многобройни 

находки от проучванията на ня-

колко обекта: праисторическото 

селище в м. Аклади (края на VI - IV 

хил. пр.Хр.); потъналото в аквато-

рията на залива Вромос антично 

селище и ранновизантийските 

крепости на нос Акра и полуос-

тров Хрисосотира.

Голяма част от великолепните 

експонати са придоби-

ти в резултат на 

десетгодишни-

те археологи-

чески изслед-

вани я  на 

научен екип 

под ръковод-

ството на проф. д-р Иван Христов, 

зам.-директор на НИМ, и илюстри-

рат богатата история и културно 

наследство на гр. Черноморец.

Изложбата е организирана 

под патронажа на кметовете 

на община Созопол и кметство 

Черноморец – Тихомир Янакиев и 

Росен Деспов.
сблъсквали, който също така е 

и брат на Дом – Джейкъб (Джон 

Сина, Бъмбълби).    

Действието на „Бързи и яр-

остни 9“ профучава от Лондон 

до Токио, от Централна Амери-

ка до Единбург и от таен бун-

кер в Азербайджан до кипящите 

от живот улици на Тбилиси. По 

пътя  стари приятели ще бъдат 

възкресени, врагове ще се завър-

нат, историята ще бъде прена-

писана, а истинският смисъл на 

семейството ще бъде поставен 

на изпитание, както никога до-

сега. 

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


